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Ata da 83ª Sessão Deliberativa Ordinária,  
em 21 de maio de 2008

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. Garibaldi Alves Filho, Inácio Arruda, 
Mão Santa, Gim Argello e Virgínio de Carvalho

(Inicia-se a sessão às 14 horas, e encerra-se às 20 horas e 2 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Há número regimental, declaro aberta a ses-
são.

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

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Antes que a palavra seja oferecida a V. Exª, 
queremos fazer uma homenagem muito especial ao 
nosso funcionário da TV Senado Alibio Vieira da Cruz, 
operador de câmera do plenário. Ele ficava exatamen-
te ali, em frente do Presidente, registrando todas as 
atividades da Presidência da Casa, um profissional 
querido, muito respeitado, que sempre dialogava com 
todos os que transitavam aqui no plenário, em função 
da sua posição estratégica.

Queremos fazer este registro. Ele faleceu subita-
mente. Um infarto fulminante retirou-o do nosso conví-
vio. Queremos prestar esta homenagem em nome de 
todos os Senadores e dos funcionários da Casa, que 
o tinham como um grande profissional e uma pessoa 
humana que sempre buscou zelar não só pela sua fa-
mília, como pela coletividade.

Queremos registrar o nosso apreço pelo Alibio 
Vieira da Cruz, uma pessoa muito querida da Casa.

Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é exatamente 
sobre esta questão. Eu entreguei à Mesa um voto de 
pesar e queria que ele fosse encaminhado.

Permita-me, Sr. Presidente. É na mesma linha de 
V. Exª que falo do falecimento do operador de câmera 
do plenário do Senado Federal Alibio Vieira da Cruz, 
ocorrido ontem à noite no Hospital Regional do Gama, 
aqui no Distrito Federal.

Alibio Vieira da Cruz, Sr. Presidente, foi um dos 
mais competentes profissionais da televisão brasileira. 
Possuía uma experiência de mais de 30 anos. Há 12 
anos trabalhava aqui na TV Senado, ou seja, desde o 
início das transmissões desse canal de televisão.

Profissional dedicado, homem de grande deter-
minação, cidadão ativo e consciente, por muitas vezes 
conversava, como V. Exª disse muito bem, com todos 
nós aqui. E ele tinha a liberdade de dizer que adorava 
ver Senadoras e Senadores defendendo as causas 
sociais. Ele vinha aqui e conversava com a gente, 
empolgado com o discurso, eu diria, de todos os Se-
nadores, independentemente de Partido, quando se 
referia às causas sociais.

Eu diria mais, para concluir já, Sr. Presidente, que 
Alibio Vieira da Cruz foi exemplo de esposo e de pai. 
Deixa viúva a Srª Antonia Maria da Silva Cruz e dois 

filhos, aos quais enviamos os nossos sentimentos e 
este voto de pesar. Alibio estava com 56 anos.

Por isso, Sr. Presidente, fiz questão de vir aqui – 
eu tinha outros dois compromissos. Sei que atropelei 
até alguns Senadores que estavam aqui para comu-
nicação parlamentar.

Como V. Exª dizia, ele estava sempre ali, e, olhan-
do agora para aquela câmara onde está outro profissio-
nal, parece que estou vendo ele ali: generoso, cordial, 
amigo e solidário. Só faltava bater palmas para todos 
os Senadores. Ele era amigo de todos.

Eu tinha que fazer este registro. Queria que os 
filhos e a família soubessem que o Senado está de 
luto hoje porque perdemos um amigo, um companhei-
ro, um profissional que só engrandeceu esta Casa. 
Enfim, muito carinho. Nesta hora, é só abraço, beijo e 
muita saudade.

Sei que a família, com tudo o que ele ensinou, 
há de ficar bem.

Era isso, Sr. Presidente.
Parabéns a V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Permita-me, pelo 
AlIibio, Senador Paulo Paim, pelo Alibio Vieira da Cruz, 
pelo seu trabalho, uma salva de palmas. (Palmas.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
bem, Senador.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – O atropelamento causado por V. Exª não cau-
sou nenhum dano maléfico; ao contrário, o registro que 
V. Exª faz é benfazejo para nossa comunidade aqui do 
Congresso Nacional.

Senador Mão Santa, pela ordem.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Pela ordem, eu também queria e 
pensava, para verem a importância, em chegar aqui e 
ser o primeiro, mas o Paim, muito solidário e atuante, 
chegou para externar o sentimento de todos nós ao 
Alibio Vieira da Cruz.

Quero dizer que, num dos últimos pronuncia-
mentos, eu o citei pessoalmente: “focaliza aqui, Alibio, 
focaliza, para sair do tamanho do outdoor”, há poucos 
dias. Ele, vamos dizer assim, era um dos que faziam 
esta grandeza do Senado.

Aqui, realmente, nós temos que considerar, Sena-
dor Arruda, que isto tem 183 anos e que por aqui pas-
saram as melhores luzes do mundo político do Brasil. 
Então, esse processo educacional que tem esta Casa, 
a Casa do Senado, somos todos nós, os funcionários, a 
educação, a solidariedade, o estoicismo com que eles 
servem e se dedicam. Isso tudo faz a grandeza.
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O que eu quero é o seguinte... Não fui eu, não; 
foi Confúcio que disse: “a vida, o mais que nós pode-
mos é reverter”. 

Quando nós nascemos, ô, Senador Arruda, nós 
nascemos chorando e os em torno de nós estavam 
todos alegres, sorrindo; quando conseguirmos trans-
formar isso, aí seremos grandes, seremos santos, te-
remos saudade. Ao sairmos, sorrindo...

Quando ele estava aqui, nos últimos dias, sorri-
dente, até me agradeceu pessoalmente: “olha, V. Exª 
citou o meu nome”, como cito freqüentemente o nome 
desse extraordinário servidor que é o Zezinho, para 
mostrar que todos nós somos o Senado. É como o 
Paim disse: “somos todos nós”.

Então, a emoção é tão grande que o Senador 
Eduardo Suplicy pediu uma salva de palmas. Não sei 
se é regimental, mas é do coração, do sentimento: nós 
vamos fazer um minuto de silêncio àquele que, ano-
nimamente, levava, fazia a ressonância das nossas 
mensagens e das nossas posições ao Brasil.

Então, eu pediria, a critério de V. Exª, se podía-
mos fazer um minuto de silêncio em respeito ao grande 
servidor Alibio Vieira da Cruz, que traduz o trabalho e 
o amor de todos os que trabalham nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Atendendo a requerimento do Senador Mão 
Santa, apoiado por todos os Senadores presentes, con-
voco todos os que estão em plenário para que fiquem 
de pé em homenagem ao nosso servidor.

(Um minuto de silêncio.)
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Antes de passar a palavra ao primeiro orador, 
Senador Geovani Borges, concedo a palavra ao Se-
nador Demóstenes Torres.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
apenas para aderir às manifestações feitas, inclusive 
em nome do Partido Democratas, mostrando toda a 
nossa saudade do Alíbio.

Peço a minha inscrição pela Liderança da Mino-
ria. Encaminharei à Mesa a autorização.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço 
minha inscrição para uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Senador Demóstenes Torres, antes que V. Exª 
peça o documento, ele já chegou aqui à Mesa.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Peço a V. Exª também a 
minha inscrição para uma comunicação inadiável, se 
possível.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Senador Mão Santa, inscrito para uma comuni-
cação inadiável; Senador Suplicy, inscrito para uma co-
municação inadiável. Ouço a Senadora Lúcia Vânia.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu gostaria 
de saber a minha posição na lista de oradores inscri-
tos. Estou em terceiro lugar?

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Não há dúvida. V. Exª não estava presente 
ainda há pouco, então, o primeiro seria o Senador 
Giovani Borges...

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Eu estava 
aqui desde o comecinho.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Agora, a primeira é V. Exª – que é a terceira 
inscrita, mas já é a primeira.

Antes de conceder a palavra a V. Exª, eu gostaria 
de fazer o registro de que acabo de chegar da reunião 
da Comissão de Infra-Estrutura do Parlamento do Mer-
cosul (Parlasul), que fez uma visita a Salto Grande. É 
uma barragem de geração de energia elétrica entre 
os países Uruguai e Argentina. Antes, realizamos uma 
visita a Itaipu, que é a maior geradora de energia do 
mundo, que fica entre o Paraguai e Brasil. E a mesma 
comissão visitou a Hidrelétrica de Yacyretá, entre Para-
guai e Argentina. Essas visitas todas são preparatórias 
de um grande seminário que a Comissão do Mercosul 
fará na cidade de Caracas.

Fiz questão de fazer esse registro porque muito 
se fala do Mercosul, e muitas notícias veiculam que o 
Mercosul não existe, não se viabilizou, não funciona e 
que essa integração – digamos assim – não saiu ainda 
do papel. Eu demonstro, com a existência dessas três 
hidrelétricas, unindo três países, mais o gasoduto Bo-
lívia/Brasil e Bolívia/Argentina, que integram um quinto 
país diretamente, não só a viabilidade, mas o grande 
instrumento que é o Mercosul para a integração de 
toda a América do Sul.

Ao mesmo tempo, reitero o apelo do Ministro Cel-
so Amorim feito há pouco na Comissão do Mercosul, 
em reunião já aqui no Brasil, no Congresso Nacional, 
mais precisamente no Senado da República, no sen-
tido de que aprovemos – porque é interesse primei-
ro do Brasil – a integração imediata da Venezuela ao 
Mercosul. A matéria está na Câmara, pronta para ser 
votada, e virá imediatamente ao Senado.

Após esse registro, passo a palavra à Senado-
ra Lúcia Vânia, primeira oradora inscrita. Em seguida, 
falará o Senador Demóstenes Torres.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, venho a esta tribuna, 
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hoje, para tratar de um tema da maior gravidade, tema 
esse que está hoje divulgado na mídia nacional e que 
preocupa toda a sociedade brasileira.

Os jornais brasileiros informam que o Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou, nesta 
terça-feira, um estudo revelando que a taxa de desem-
prego entre jovens de 15 a 24 anos é 3,5 vezes maior 
que a dos adultos.

Os números são alarmantes: quase metade da 
população brasileira (46,6%) entre 15 e 24 anos, hoje 
estimada em cerca de 40 milhões de indivíduos, está 
sem emprego. Desse contingente, 9,7 milhões vivem 
em famílias com renda per capita de até meio salário 
mínimo, 12,5 milhões não tinham concluído o ensino 
fundamental e 1,4 milhão é constituído por analfabe-
tos.

A publicação mostra que o Brasil lidera o ranking 
de maior proporção de jovens entre os desempregados. 
A taxa de jovens desempregados aqui é superior à de 
vizinhos latino-americanos, como México, com 40,4%, 
e Argentina, com 39,6%.

A distância é maior quando se compara a países 
desenvolvidos. No Reino Unido, a taxa é de 38,6%. Na 
Suécia, 33,3%; e nos Estados Unidos a taxa é de 33,2%. 
Na Itália, o desemprego entre jovens atinge 25,9%, 
enquanto na Espanha chega a 25,6%. Na França, o 
percentual é de 22,1%, e na Alemanha, 16,3%.

Segundo o estudo do Ipea, não apenas a taxa 
de desemprego dos jovens no Brasil cresceu, ao longo 
dos últimos 15 anos, como ainda avançou mais do que 
a taxa do desemprego dos trabalhadores adultos.

A preocupação com o jovem não se resume ape-
nas ao trabalho. O técnico em planejamento e pesquisa 
do Ipea, Roberto Gonzalez, destaca a necessidade de 
criar-se uma política específica ampla, que seja capaz 
de incluir os jovens carentes no mercado de trabalho 
sem que haja o abandono da educação.

Srªs e Srs. Parlamentares, na noite de ontem, 
tive o prazer de relatar nesta Casa e, junto com os 
nobres Pares, aprovar o Projeto de Lei de Conversão 
nº 9, de 2008, relativo à Medida Provisória nº 411, de 
2007, que reestrutura o Programa Nacional de Inclu-
são de Jovens (ProJovem), faltando apenas a sanção 
presidencial.

O programa tem como objetivo promover a reinte-
gração dos jovens ao processo educacional, sua qua-
lificação profissional e seu desenvolvimento humano.

Foram criadas quatro modalidades distintas, mas 
integradas: ProJovem Adolescente, Projovem Urba-
no, Projovem Campo – Saberes da Terra e ProJovem 
Trabalhador.

Esses programas atenderão a uma faixa etária 
mais ampla, de 15 a 29 anos (o intervalo anterior era 

de 15 a 24 anos), com renda mensal, por pessoa, de 
no máximo um salário mínimo. Cerca de R$1,5 bilhão 
será investido em 2008.

O ProJovem Adolescente tem por objetivo com-
plementar a renda familiar, criando mecanismos para 
estimular a convivência familiar e comunitária e cria 
condições para a inserção e permanência do jovem 
no sistema educacional.

Esta é a única modalidade que não prevê conces-
são de auxílio financeiro diretamente para os jovens, 
mas sim para as famílias.

O ProJovem urbano visa elevar a escolaridade 
com a conclusão do ensino fundamental, qualificação 
profissional e desenvolvimento de ações comunitárias. 
Para que ele se efetive, obviamente, é preciso que o 
sistema educacional ofereça as vagas necessárias 
para o ensino fundamental, tão carente principalmente 
no interior do País. 

Já o ProJovem Campo – Saberes da Terra tem 
como objetivo elevar a escolaridade dos jovens da 
agricultura familiar, integrando qualificação social e 
formação profissional, estimulando a conclusão do 
ensino fundamental e proporcionando a formação in-
tegral do jovem na modalidade de educação de jovens 
e adultos, em regime de alternância.

Por último, o ProJovem Trabalhador vai prepa-
rar o jovem para o mercado de trabalho por meio da 
qualificação social e profissional e do estímulo à sua 
inserção.

A medida provisória também foi usada para mu-
danças na Lei nº 10.836, de 2004, que criou o Bolsa-
Família. O valor do benefício foi reajustado de R$50,00 
para R$58,00, naturalmente, para incluir os jovens que 
fazem parte da família.

Sr. Presidente, o desemprego entre jovens não 
é um problema restrito ao Brasil, como podemos ver 
nos dados aqui apresentados. Nos países europeus, 
a taxa de desemprego dos jovens começou a crescer 
no ano de 1980.

O que acontece para a maioria dos jovens de 
famílias trabalhadoras e de baixa renda é que eles 
ficam circulando entre ocupações de curta duração e 
baixa remuneração, muitas vezes no mercado infor-
mal. Além de não favorecer a conclusão da educação 
básica, essa experiência é, na maior parte das vezes, 
avaliada negativamente pelos empregadores.

Políticas de emprego não devem apenas ser 
julgadas pela capacidade de colocar o jovem em um 
posto de trabalho, mas devem também avaliar até que 
ponto a experiência de trabalho permite adquirir novos 
conhecimentos.

É fundamental que políticas de emprego de-
senvolvam estratégias destinadas a romper, e não a 
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reforçar, as barreiras sociais que se colocam frente a 
esses jovens.

Acredito que, com a reestruturação do Programa 
ProJovem, existe naturalmente uma preocupação do 
Governo no sentido de oferecer uma resposta a esses 
indicadores que hoje estão realmente humilhando o 
povo brasileiro. 

Quarenta e quatro por cento dos jovens é muita 
coisa e significa muito para o nosso País.

Acredito, principalmente, que, ao lado da reestru-
turação do Programa ProJovem, o Governo tem de ter 
a preocupação de universalizar o ensino fundamental, 
de dotar as prefeituras de uma orientação capaz de 
fornecer oportunidade a que os professores se capa-
citem e possam exercer a sua profissão no ensino fun-
damental com propriedade e com qualidade.

O sucesso desse projeto só poderá ter um re-
sultado efetivamente positivo se o Governo se preo-
cupar em universalizar, como coloquei aqui, o ensino 
fundamental. Ao lado disso, temos aí cento e tantas 
novas escolas técnicas não só de ensino de funda-
mental, como de nível superior, mas que ainda estão 
à mercê de buscar, aqui no Congresso Nacional, uma 
fonte adequada, para que possamos realmente fazer 
ou implementar essas escolas. Sem que haja a escola 
técnica funcionando com qualidade, equipada, e sem 
que haja a universalização do ensino fundamental, 
continuaremos exibindo esses dados vergonhosos.

Nós do Senado Federal temos o dever moral e 
constitucional de zelar pelos interesses desses jovens 
que são, afinal, o futuro e o presente deste País.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Concedo aparte ao Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se-

nadora Lúcia Vânia, quero cumprimentá-la pela aná-
lise que faz da situação de emprego no País. V. Exª, 
primeiramente, registra a boa nova de que estamos 
com uma evolução positiva no que diz respeito à di-
minuição gradual da taxa de emprego, pois, no ano 
passado, para o mês de abril, estava-se registrando 
10,1% e, agora, foi diminuindo de 8,6% para 8,5% de 
março para abril último. Portanto, estamos num nível 
geral bem melhor do que em anos anteriores, o que é 
uma indicação do progresso que está havendo. V. Exª 
assinala a sua preocupação com respeito ao desem-
prego para os jovens que, hoje, é três vezes e meia 
maior do que para os adultos. Quero cumprimentá-la 
por ter sido relatora do ProJovem. Ontem, estive au-
sente por estar acompanhando o Presidente Lula no 
Estado de São Paulo, em Santos, em Santo André e 
no Município de São Paulo. Também cumprimento V. 
Exª por ser uma pessoa que, tendo sido responsável 
pela área social no governo anterior, tem sempre se 

preocupado e estudado os diversos programas de 
transferência de renda que incluem tanto a evolução 
para o Bolsa-Família dos projetos anteriores, inclu-
sive o Peti, o Bolsa-Escola e outros aos quais V. Exª 
sempre dedicou muita atenção, mas também agora ao 
relatar o ProJovem, que espero, nessa nova reformu-
lação, como informa V. Exª, possa contribuir para mais 
oportunidades de trabalho aos jovens. V. Exª assinala 
corretamente que é muito importante a formação des-
de o ensino fundamental até o profissional para que 
todos os jovens, de onde forem no Brasil, de qualquer 
origem, possam ter a devida oportunidade de trabalho 
e de progresso.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Agrade-
ço, Senador Eduardo Suplicy e quero cumprimentá-lo 
também pela sua preocupação com a área social.

Senador Eduardo Suplicy, estou muito otimista em 
relação a essa nova reestruturação do ProJovem. É a 
primeira vez que temos, no Senado da República, um 
programa voltado para a juventude com centralidade 
na educação. Isso é um avanço e temos de acompa-
nhar e torcer para que o projeto realmente seja efetivo 
e tenha resultado positivo para a nossa juventude.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

Durante o discurso da Sra. Lúcia Vânia, o 
Sr. Inácio Arruda deixa a cadeira da presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Foi brilhante o pronunciamento da Senadora de Goi-
ás, Lúcia Vânia, advertindo o Governo de que este é 
o País em que há maior número de jovens desem-
pregados. Essa é uma informação do Ipea, Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada, que é do Governo, 
mas a Senadora teve a prudência de ser otimista, di-
zendo que, ontem mesmo, esta Casa, mostrando sua 
grandeza, aprovou uma medida provisória, da qual a 
Senadora era relatora, estimulando o Governo a dar 
bolsas aos jovens. 

Então, os nossos parabéns.
E convidamos a usar da palavra, como Líder da 

Minoria – aqui está a autorização do Líder Mário Couto 
–, o Senador Demóstenes Torres. Regimentalmente, 
V. Exª teria cinco minutos, mas o único sentido de eu 
estar nesta Presidência é garantir a V. Exª o tempo que 
desejar, porque V. Exª usa esse tempo defendendo os 
mais humildes, os mais necessitados, os mais sofridos 
e os injustiçados do nosso País. Fique à vontade.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, 
Senador Mão Santa. Agradeço a V. Exª.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores: 
“O sociólogo FHC encontrou dificuldades para tratar 
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do tema (meio ambiente), assim como o operário Lula 
tem dificuldades”. Marina Silva, ex-ministra do Meio 
Ambiente.

A Senadora Marina Silva, ex-ministra Marina Silva, 
em entrevista publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo 
no último domingo, qualificou de pífio o desempenho 
da gestão ambiental no segundo mandato do Governo 
Lula. Para a ex-ministra houve um desempenho fan-
tástico nos primeiros quatro anos e uma lástima nos 
últimos 17 meses, razão que contribuiu decisivamente 
para o seu pedido de exoneração. Caso seja adotada 
como critério de avaliação do desempenho adminis-
trativo da Pasta a realização orçamentária da despesa 
pública, o resultado é um pouco diferente.

De acordo com as informações do Siafi, o Mi-
nistério do Meio Ambiente, entre 2003 e 2007, conse-
guiu executar apenas uma média de 51% da dotação 
orçamentária. Portanto, Sr. Presidente, uma atuação 
numérica rigorosamente medíocre. A ex-ministra tem 
razão sobre a queda de atividade da instituição que 
gerenciava. Neste ano, cinco dos principais progra-
mas do Ministério do Meio Ambiente apresentaram 
uma execução orçamentária pífia e ordinária. Vamos 
aos números. O Programa Saneamento Ambiental Ur-
bano, um dos destaques da patacoada do Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC), dos R$41 mi-
lhões autorizados, houve empenho zero. O Programa 
Nacional de Florestas empenhou R$3,2 milhões dos 
mais de R$64 milhões autorizados e pagou 2,4% do 
montante. O Programa Agenda 21, a razão de viver 
dos ambientalistas filosóficos, teve até o momento 
apenas 5,3% pagos do total autorizado no Orçamen-
to. O Programa de Revitalização de Bacias Hidrográ-
ficas teve desempenho ainda pior. Apenas 2,1% dos 
mais de R$17 milhões autorizados foram pagos. Em 
lamentável estado encontra-se o Programa Resíduos 
Sólidos Urbanos, o que atesta o completo descaso do 
Governo Federal com a gestão do lixo, um dos maiores 
desastres ambientais do País. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Senador Demóstenes, lamento – não é lamento, é 
um estado de graça – suspender a oratória de V. Exª 
porque adentra o nosso querido e extraordinário Pre-
sidente.

Ungido por Deus, ele está entre os melhores Pre-
sidentes desta Casa em 183 anos de Senado. 

Ontem – eu acho que ele recebeu as bênçãos 
de Deus – conseguiu a paz entre os três Poderes, har-
monia, respeito, aquilo que o Mitterrand sonhava, né? 
Fortalecer os contrapoderes. Ele fortaleceu o Execu-
tivo e o Judiciário.

Seja feliz!

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Muito obrigado.

Bem-vindo, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Obrigado.
Obrigado, Mão Santa. Não é novidade o que ele 

disse, ele é muito generoso.
Continua com a palavra o Senador Demóstenes 

Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 

Dizia eu, Sr. Presidente, que em lamentável estado 
encontra-se o Programa Resíduos Sólidos Urbanos, 
o que atesta o completo descaso do Governo Federal 
com a gestão do lixo, um dos maiores desastres am-
bientais do País. De acordo com o Siafi, dos mais de 
R$20 milhões destinados à rubrica orçamentária, foi 
paga a importância de R$167 mil, o que representa 
0,81% do valor autorizado para o programa. São da-
dos que traçam indiscutível perfil de imobilidade do 
Ministério do Meio Ambiente.

Srªs e Srs. Senadores, tive o cuidado de estudar 
o Plano Amazônia Sustentável (PAS), lançado este 
mês pelo Governo Lula e cuja transferência de gestão 
para a Secretaria de Assuntos Estratégicos foi a gota 
d’água para a saída da Ministra Marina Silva, que, ali-
ás, mostrou ter personalidade e desprendimento – e 
concluí que se trata de mais uma compilação de pa-
lavras de ordem. 

É bonito ler no PAS as Diretrizes para o Desen-
volvimento Sustentável da Amazônia Brasileira quando 
o documento não foge do lugar-comum e ainda tem 
incompreensíveis providências. Há medidas interes-
santes, como a utilização do potencial energético, o 
desenvolvimento de pesquisa e inovação tecnológica, 
além da concessão de crédito para a cadeia produtiva 
ambientalmente limpa.

A maioria da providência desejada deveria ser 
uma rotina de Governo, a exemplo da melhoria da 
qualidade dos serviços públicos, do combate ao des-
matamento ilegal e da garantia da soberania brasileira 
na região. Há também no PAS meros chavões politi-
camente corretos que nada significam, sendo notável 
no programa a necessidade de “ampliar a participação 
democrática do Estado na região”. O plano guarda no 
discurso tudo o que o Governo deveria ter feito pela 
Amazônia e não fez. Praticamente nada se materializou 
nesses quase seis anos de petismo e agora é diferente 
porque há um plano. Não sou contra o planejamento, 
apenas acredito que a medida deveria ter se realizada 
antes, no início do primeiro mandato, para que produ-
zisse resultados agora. Vejam que o Governo planeja 
a semeadura quando seria hora da colheita. Ficaram 
quase seis anos para produzir um documento que, com 
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muita bondade e paciência, demandaria de uma asses-
soria competente trabalho para uns três meses. 

O PAS, devo reconhecer, é um documento bem-
elaborado na parte de diagnóstico do problema amazô-
nico e se encontra assentado em uma base geográfica 
razoável de dados com o detalhamento do aspecto físi-
co, da demografia, da infra-estrutura, dos indicadores 
sociais e das economias regionais. Há uma descrição 
realista da grilagem de terras públicas como o centro 
produtor da bandidagem na Amazônia. No PAS, fica 
evidente a associação do esbulho das propriedades 
da União com a pistolagem, a falsificação de títulos de 
terras, o desmatamento, a garimpagem ilícita e outras 
atividades predatórias. O documento faz bem quando 
lembra a conexão da grilagem com o tráfico de drogas, 
a evasão de impostos, o trabalho escravo, a extração 
irregular da madeira e a lavagem de dinheiro.

No PAS, fica evidente que a solução do confli-
to agrário é o ponto de partida para que as demais 
providências tenham resultado. As saídas apontadas 
são perfeitamente exeqüíveis, embora, repito, incom-
preensivelmente não executadas até o momento. A 
presença do Estado se torna, então, o grande indutor 
da guinada amazônica nas áreas de energia, trans-
porte, comunicação, armazenagem, educação, saúde, 
segurança pública e por aí vai, conforme reconhece 
o programa. 

O PAS faz uma listagem exaustiva de atitudes 
estatais de grande promissão nas áreas de monitora-
mento e controle ambiental, mas que deveriam estar 
na rotina dos governos federal e estaduais com com-
petência sobre a Amazônia Legal. São providências 
de ofício, como intensificar a fiscalização, investir na 
capacidade dos órgãos de segurança para que possam 
desempenhar melhor as ações investigatórias e inte-
grar os sistemas de informação. É um arroz-com-feijão 
ambiental adornado do beletrismo ecológico.

Quando trata da gestão do plano, os elaborado-
res do PAS foram de uma prolixidade que lembram o 
mestre Abelardo Barbosa, o Chacrinha, aquele que 
veio não para explicar, mas para confundir. Quem 
entende um enunciado deste (Prestem atenção, Srs. 
Senadores):

Um aspecto essencial de efetivação do 
PAS é a realização de esforços sistemáticos 
para internalizar suas orientações estratégicas 
no ambiente das políticas setoriais, das ins-
tituições governamentais e das organizações 
das sociedades regional. 

Haja “filosofez”... Sinceramente, esse “internalizar” 
me deixou atônito, do mesmo modo que me pareceu 
extremamente temerário ressaltar o retorno operacional 

da Sudam como instrumento eficaz de política públi-
ca para a Amazônia. A Sudam historicamente foi uma 
fonte incomensurável de corrupção e não vejo como 
entendê-la purificada, ainda agora que houve a união 
do aparelhamento petista com antigos abutres. 

O PAS tem também seus devaneios sociológicos 
quando ressalta a necessidade de ações afirmativas 
para as questões de gênero, como se houvesse uma 
condição tal de inferiorização da mulher da Amazônia 
que merecesse socorro extraordinário. Há também algo 
de pan-latino-americanismo em pelo menos duas res-
salvas sobre a necessidade de integração das políticas 
com os países vizinhos que detêm os 40% restantes 
do território amazônico. A medida é de uma beleza re-
tórica ímpar, só que sem nenhuma finalidade prática 
considerando-se o arranjo geopolítico atual da região. 
De mais a mais, o Brasil precisa mesmo é primeiro fazer 
o dever de casa antes de olhar o quintal alheio.

Sr. Presidente, quero aqui dar as boas-vindas 
à Senadora Marina Silva e lembrar que, no Senado, 
certamente ela terá a oportunidade de realizar articu-
lações e indicar rumos à patética política ambiental 
brasileira. A Senadora tem competência, presença 
política e credibilidade nacional e internacional para, 
como Parlamentar, fazer o que não permitiram que ela 
realizasse no Poder Executivo. 

Seja bem-vinda. A Casa é sua e conte com a mi-
nha admiração, pois sei da sinceridade de propósito 
que V. Exª traz no coração de legítima representante 
dos povos da floresta. Saúdo o Ministro Celso Minc com 
afeto e força, esperançoso de que esse honorável íco-
ne do Posto 9 de Ipanema possa ir além do ecologis-
mo teatral. Temo que o “tremei poluidores” anunciado 
pelo novo ministro seja apenas uma antecipação do 
hilariante que vem por aí.

Muito obrigado!

Durante o discurso do Sr. Demóstenes 
Torres, o Sr. Mão Santa deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Garibaldi 
Alves Filho, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Agradeço a V. Exª. 

Concedo a palavra ao Senador Flexa Ribeiro. 
Como orador inscrito, V. Exª terá dez minutos.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a pa-
lavra pela ordem só para registrar também o meu voto 
de pesar pelo passamento do nosso servidor aqui do 
Senado, o Alíbio, que tantas vezes nos ajudou aqui no 
Senado, nos orientou; um funcionário comum como to-
dos os outros Senadores que aqui se encontram todos 
os dias participando efetivamente desse nosso momen-
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to. E é muito triste ver que um amigo do dia a dia já se 
foi. Queria recomendar à família dele os meus pêsames 
em conjunto com os demais Senadores que aqui já se 
pronunciaram. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Senador Gim Argello, vários Senadores já se 
pronunciaram assinalando o seu pesar pela morte do 
operador de câmara Alíbio Vieira da Cruz, ocorrido 
ontem, dia 20. No dia 19 ele estava aqui trabalhando, 
justamente ocupando aquela câmara que fica defron-
te a Presidência. É realmente com grande pesar que 
todos nós estamos lembrando hoje o seu passamento, 
na certeza de que ficou o seu exemplo de trabalho, de 
cordialidade, de consideração por todos nós, de aten-
ção, que tinha por todos nós. 

É com enorme pesar que me associo a essas 
manifestações pelo desaparecimento de Alíbio Vieira 
da Cruz, uma pessoa que trabalhava ao nosso lado, 
de maneira tão discreta. Certamente alguns dos Srs. 
Senadores não percebiam o trabalho que ele realiza-
va, a sua importância. 

Na verdade, se hoje temos uma imagem pública, 
ela se deve, sobretudo, à TV Senado. É a TV Senado 
que leva a nossa imagem, a nossa palavra. Se não 
fossem os operadores de câmera, como o Sr. Alíbio 
Vieira da Cruz, certamente isso não aconteceria, daí 
por que quero registrar, com muito pesar, o seu de-
saparecimento ontem, dia 20, fazendo chegar à sua 
esposa, dona Antônia Maria da Silva Cruz, e aos seus 
dois filhos a nossa manifestação de pesar. 

Cinqüenta e seis anos de vida, trinta anos de 
profissão. Um homem que dedicou grande parte da 
sua vida à sua profissão. Aliás, consta aqui no ofício 
assinado pelo Senador Paulo Paim, no seu requeri-
mento, que durante quatorze anos desse tempo, Abi-
lio desempenhou seu ofício somente na TV Senado. 
Então foram quatorze anos de trabalho somente na 
TV Senado, levando, portanto, como eu já disse, a 
imagem de todos nós para o Brasil inteiro. Ontem ele 
desapareceu e hoje nós estamos aqui para falar da 
saudade que ele deixou.

Desculpe-me, Senador Flexa Ribeiro, mas o re-
gistro de pesar se impunha nessa hora de forma que 
eu tive que deixar V. Exª na tribuna, numa situação de 
certo constrangimento.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Nenhum, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Peço desculpas a V. Exª.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Não há 
necessidade.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – V. Exª tem a palavra.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Antes 
de iniciar o meu pronunciamento, Presidente Garibal-
di Alves, quero associar-me aos votos de pesar pela 
perda do nosso companheiro de trabalho aqui do Se-
nado e enviar, juntamente com os outros Senadores, 
as nossas condolências à família enlutada.

Venho hoje, Sr. Presidente, à tribuna com a men-
te cheia de preocupações. Senador Mão Santa, é que 
no meu querido Estado do Pará, na atual gestão do 
PT, reina o mais absoluto caos. Senador Tião Viana é 
do Partido dos Trabalhadores e teve na pessoa do seu 
irmão dois governos que levaram o Estado do Acre ao 
desenvolvimento. Gostaria de dizer a mesma coisa do 
meu Estado do Pará, mas é impossível. Vou explicar 
neste pronunciamento, Senador Garibaldi Alves, mais 
um motivo que me traz com pesar a esta tribuna.

A imprensa do meu Estado, diariamente, traz 
ao conhecimento nacional esta realidade: o Pará é 
o campeão brasileiro de violência no campo, de des-
matamento e de trabalho escravo. Isso, só para citar 
alguns exemplos. 

“Pará, terra de lei” – esse é o slogan da Ana Júlia 
Carepa. Entretanto, o interior do Estado, em virtude de 
sua omissão, não conta sequer com a presença das 
instituições básicas, relacionadas a segurança pública 
e promoção da justiça.

Senador Tião Viana, para o governo que tem o 
slogan: “Pará, terra de lei”, a primeira atenção da Gover-
nadora seria dar os instrumentos necessários para que 
a Justiça, a segurança, o Ministério Público, pudessem 
fazer o seu trabalho no sentido de diminuir os índices 
de violência, o combate ao trabalho escravo, o desma-
tamento ilegal, que não pode ter a condescendência 
de nenhum amazônida, de nenhum brasileiro. 

O que se vê é exatamente o contrário. Por que 
digo que é exatamente o contrário? Porque a metade 
dos Municípios paraenses não dispõe de promotor de 
Justiça. Vou repetir, Senador Garibaldi Alves: metade 
dos Municípios do Pará não dispõe de promotor de 
Justiça. Como é sabido por V. Exªs, esse agente públi-
co é responsável pela fiscalização da legalidade, pela 
probidade administrativa, pela promoção das ações 
penais, pelo combate ao desmatamento, pela fisca-
lização das eleições, dentre muitas outras funções. 
Vale ressaltar que, segundo o relatório elaborado pelo 
Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP –, o 
Estado do Pará é o penúltimo na relação entre o nú-
mero de promotores por cem mil habitantes. 

No ano passado, o Procurador-Geral de Justi-
ça e a Assembléia Legislativa do Pará, preocupados 
com a violência no interior do Estado procuraram a 
Governadora. 
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Houve um aumento substancial da violência no 
final de 2006 para os dias de hoje no meu Estado do 
Pará, e esse foi um dos assuntos, um dos pontos que 
a então candidata ao governo abordava quando o Pre-
sidente Lula ia ao Pará.

O próprio Presidente assumiu o compromisso 
com os paraenses de que, se elegessem a candidata 
do Partido dos Trabalhadores, ele, Presidente Lula, en-
caminharia os recursos necessários logo de imediato, 
ao início do seu Governo, para que o Pará, Senador 
Adelmir, tivesse recursos necessários para o combate 
à violência. Lamentavelmente, até hoje, o Estado do 
Pará não foi contemplado, e os índices de violência lá 
têm crescido exponencialmente. 

No ano passado, como dizia, o Procurador-Geral 
de Justiça e a Assembléia Legislativa do Pará, preocu-
pados com a violência no interior do Estado, procuraram 
a Governadora Ana Júlia. Pretendiam conseguir verba 
orçamentária para nomeação de 72 novos promoto-
res, aprovados no último concurso público. As nego-
ciações resultaram em um acordo que foi inserido na 
Lei Orçamentária de 2008. O Estado se comprometeu 
– acordo feito entre o Procurador-Geral de Justiça e a 
Governadora Ana Júlia – a repassar, a partir do mês 
de fevereiro, R$14.359.816,00, destinados à expansão 
do Ministério Público do Estado, visando a nomeação 
de 52 novos promotores. Pudemos observar que fo-
ram 72 aprovados, mas o acordo era para que fossem 
nomeados apenas 52.

Contudo, até hoje, depois de quase cinco me-
ses, nenhum real foi entregue ao Ministério Público. E 
tenha-se em mente que o orçamento do Estado vem 
crescendo ao longo dos meses. 

Assim como na União há um aumento de receita, 
além do que estava orçamentado, também a arreca-
dação do Estado do Pará é maior do que estava pre-
visto na Lei Orçamentária aprovada pela Assembléia 
Legislativa e que incluía o acordo feito com a Governa-
dora, para repassar os recursos ao Ministério Público 
de forma a que ele pudesse então contratar mais 52 
promotores públicos para o Estado do Pará.

Todos nós sabemos que a omissão estatal leva 
ao surgimento de um poder paralelo fundado na força 
bruta. A Governadora tem conhecimento disso – ou 
pelo menos deveria ter. 

Então, eu me pergunto: por que sua omissão? 
Quem ganha com isso? Devo admitir que as respos-
tas que a lógica formal me oferece colocam em sérias 
dúvidas o aspecto ético deste Governo, mas, para não 
ser acusado de leviano, prefiro, pelo menos no momen-
to, não decliná-las.

Contudo, Sr. Presidente, das conseqüências ob-
jetivas da conduta da Governadora, eu posso falar sem 

cometer equívocos ou exageros. Sua omissão atenta 
contra a dignidade do ser humano e contra o estado 
democrático de direito, que infelizmente está tolhido 
de chegar aos rincões do meu Estado.

Deixo registrado, por fim, que, não havendo rápida 
solução para o impasse da nomeação dos 52 novos 
promotores, pretendo denunciar a Governadora junto 
a organismos internacionais de direitos humanos para 
que casos como o da Irmã Dorothy e da menina encar-
cerada junto com homens – mais de 20 – numa cela da 
penitenciária de Abaitetuba não voltem a se repetir.

Não a propósito, o jornal O Liberal de ontem, 
dia 20 de maio, traz a seguinte notícia sobre o mes-
mo assunto: “A OAB pedirá ao governo que aumente 
os recursos que destina à Defensoria Pública e ao 
Ministério Público para que a assistência jurídica seja 
melhor distribuída no interior”.

Além disso, Senador Heráclito Fortes, em relação 
a violência na Ilha do Marajó, abuso sexual de meno-
res na Ilha do Marajó, o Bispo do Marajó fez uma de-
núncia dizendo que o Governo do Estado do Pará é 
irresponsável por não atender o clamor da população 
da querida Ilha do Marajó. E a Governadora, como res-
posta ao Bispo, apenas não o recebeu. Foi preciso que 
uma comissão do Conselho Nacional de Defesa dos 
Direitos Humanos, inclusive [membros] da Comissão 
de Direitos Humanos daqui, fosse ao Pará para uma 
reunião com os três bispos, tanto o do Marajó quanto 
o de Altamira, a fim de conversarem com a Governa-
dora e, nessa audiência... 

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Senador Flexa Ribeiro, vou...

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Concluo 
em um minuto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Vou lhe dar dois.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Não, não 
precisa, em um minuto eu concluo.

Nessa audiência com a Governadora, a Comissão 
do Conselho Nacional de Defesa dos Direitos Huma-
nos pediu à Comissão também que fossem liberados 
recursos para aumentar o número de comarcas.

Então, todas as solicitações, Senador Jefferson 
Péres, são no sentido de aumentar os recursos para 
melhor instrumentalizar o Ministério Público e a De-
fensoria Pública no Estado do Pará para que se possa 
realmente fazer do Pará uma terra de lei.

Agradeço a V. Exª, Presidente Garibaldi Alves.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr. 

Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Pela ordem, com a palavra o Senador Jeffer-
son Péres.
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O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Pela 
ordem.) – Solicito a minha inscrição pela Liderança 
do PDT, após o próximo orador.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – V. Exª está inscrito.

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Su-
plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Garibaldi Alves, no dia de 
ontem, eu tive a oportunidade de acompanhar o Pre-
sidente Lula, que esteve no Estado de São Paulo, em 
especial, em Santos, depois em Heliópolis, na cidade 
de São Paulo, e em Santo André.

Nos três eventos, em que anunciou medidas re-
lativas ao Programa de Aceleração do Crescimento, 
pude testemunhar, ele, que estava acompanhado da 
Ministra Dilma, bem como do Ministro das Cidades, 
sobretudo nos diálogos tidos perante grande número 
de pessoas nos três eventos, mas, especialmente, nos 
diálogos em que esteve presente o Governador José 
Serra, em Santos e também em Heliópolis, e os diver-
sos Prefeitos – por exemplo, de Santos, o Prefeito João 
Paulo Tavares Papa, do PMDB; de Cubatão, Clermont 
Silveira Castor, do PL; do Guarujá, Farid Said Madi, 
do PDT; de São Vicente, Tércio Augusto Garcia Júnior, 
do PSB; de Santo André, o Prefeito João Avamileno, 
do PT; de Diadema, José de Filippi Júnior, do PT; de 
Mauá, Leonel Damo, do PV e ainda representantes 
dos outros Municípios do ABC... Em especial, em He-
liópolis, na cidade de São Paulo, estava presente o 
Prefeito Gilberto Kassab.

O que me impressionou positivamente nesses 
atos e nos diálogos havidos entre o Presidente Lula, 
o Governador José Serra, o Prefeito Gilberto Kassab 
e os demais Prefeitos que ali se pronunciaram?

Foi o espírito de construção, de respeito entre 
as autoridades da União, do Estado de São Paulo e 
dos Municípios, dos mais diversos partidos, inclusive 
daqueles partidos que fazem aqui oposição, como o 
PSDB e o Democratas.

Prezado Presidente Garibaldi Alves, seria impor-
tante se pudéssemos trazer, para o recinto do Senado 
Federal, ainda que, por vezes, possa haver divergên-
cias entre nós, o espírito de cooperação, de respeito 
que pude testemunhar entre o Presidente Lula, seus 
Ministros, o Governador José Serra, do PSDB, Gilber-
to Kassab e prefeitos dos demais partidos da Baixada 
Santista, bem como do ABC.

O Presidente Lula, a Ministra Dilma Rousseff, o 
Ministro das Cidades, Márcio Fortes, puderam anunciar 
a assinatura de convênios para o início de obras para 
as quais o governo do Estado está empenhando mais 

de R$8 bilhões, parte de recursos do Orçamento, parte 
de recursos do BNDES e de outras organizações do 
Governo Federal, em consonância com o governo do 
Estado, a Sabesp, a CDHU, diversas entidades, tanto 
responsáveis pela área de saneamento básico quanto 
pela área de habitação.

Pude perceber também que a população recebeu, 
com grande entusiasmo, o anúncio dessas medidas 
e, em especial, aplaudiu o espírito de construção que 
estava caracterizando aqueles eventos em que o Go-
verno da União, mesmo tendo em conta que os parti-
dos do governador e dos prefeitos, por vezes, eram de 
oposição, estava ali agindo em consonância, visando 
o bem-estar maior da população.

Especialmente essas obras do Programa de Ace-
leração do Crescimento, seja nas áreas de saneamento, 
seja nas de habitação e outras, estão beneficiando so-
bretudo a população mais carente, como a dos bairros 
que ali visitamos, tanto em Santos, quanto em Santo 
André, em São Paulo. Sabemos todos que Heliópolis, 
em especial, constitui-se praticamente em uma cidade 
dentro de São Paulo. Heliópolis, que foi uma das maio-
res favelas de São Paulo, hoje já pode ser caracterizada 
como um bairro, que está sendo gradualmente urbani-
zado. Com as melhorias ontem anunciadas...

(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Concluindo, Sr. Presidente.

Inclusive, com algo muito especial: o reconhe-
cimento e a autorização para a rádio comunitária de 
Heliópolis poder funcionar, o que deixou João Miranda, 
Presidente da União de Núcleos, Associações e So-
ciedades de Moradores de Heliópolis, extremamente 
contente, porque tipicamente se trata de uma rádio 
comunitária exemplar no atendimento de serviços à 
comunidade de Heliópolis.

Então, quero cumprimentar todos que participa-
ram desses eventos. É esse espírito que eu gostaria 
de ver mais presente nos diálogos entre os Senadores 
da Base de Governo e da Oposição.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Concedo a palavra ao Senador Tião Viana, por 
cessão da Senadora Serys Slhessarenko. Em seguida, 
falará o Senador Geovani Borges.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente Senador Garibaldi, Srªs e Srs. Senadores, há 
algum tempo, acompanho, com a atenção devida, o 
debate acerca da crise que acomete a política con-
temporânea. Longe de ser exclusividade brasileira, ou 
mesmo latino-americana, trata-se de fenômeno univer-
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sal. Com maior ou menor intensidade, o certo é que as 
instituições políticas tradicionais tendem a padecer da 
falta de credibilidade tão necessária ao desempenho 
de suas funções.

Aqui mesmo, neste plenário, não foram poucas 
as vozes abalizadas de Senadores que expuseram 
seus temores e seu desconforto, em especial no que 
concerne à fragilidade do Parlamento.

Em tese, são posições corretas, fruto da acurada 
reflexão e sustentadas por longa vivência e reconhe-
cida experiência no meio político. São pontos de vista 
respeitáveis e merecedores de apoio que eu, aliás, não 
me furtaria a oferecer neste momento.

Penso, no entanto, que por sob a aparência de 
crise – visível e inquestionável – há algo de mais pro-
fundo, que deita raízes no tempo e que, por isso mes-
mo, deve aguçar nosso interesse por desvelá-lo. Nesse 
sentido, julgo ser o exame, ainda que breve, da história 
contemporânea, tanto a do Brasil quanto a do mundo, o 
caminho mais conveniente a ser trilhado. Ao empreen-
der essa caminhada, ainda que nos restrinjamos a um 
período limitado de tempo, talvez inferior a um século, 
haveremos de vislumbrar sinais esclarecedores e pistas 
seguras a serem perseguidas na busca de explicação 
para o fenômeno que tanto nos aflige.

Em primeiro lugar, sugiro que repensemos o con-
ceito de crise, não nos atendo à percepção que dela 
tem o senso comum. Creio que, ao nos afastarmos 
do sentido usual do termo, comprovaremos que nem 
toda crise denota caráter negativo, Sendo verdade 
que crise corresponde a situações ou contextos de 
ruptura, a fuga dos padrões da normalidade ou da re-
gularidade existente, ela bem pode também significar 
mudança para melhor. A esse respeito, ouso afirmar: 
nada supera o próprio exemplo da vida humana para 
a confirmação dessa possibilidade.

Como bem o sabemos, Sr. Presidente, não há 
período mais intrinsecamente crítico na vida de uma 
pessoa do que a adolescência. Por que isso se dá? 
Ora, a adolescência nada mais é do que o momento 
da transformação profunda, do que grande salto que 
nutre o vir-a-ser, a potência se transformando em ato. 
Ou seja, ela é o momento em que algo não mais que 
um projeto de vida, que é justamente a infância, se 
transfigura e aponta para o amadurecimento físico e 
espiritual da pessoa, traduzido pela fase adulta da exis-
tência. Não sendo mais a criança que um dia foi, não 
sendo ainda o adulto que um dia será, a adolescência 
é a passagem, necessariamente doída e traumática. 
Mas, ao fim e ao cabo, demonstra ser prenúncio de 
crescimento e não de retrocesso. Eis uma crise com 
elevado senso positivo.

Por analogia, é lícito supor que o cenário da crise 
que envolve a atividade política em escala global nos 
dias de hoje pode estar prenunciando uma nova reali-
dade, assinalada pela emergência de novos processos 
e procedimentos de instituições refeitas e revigoradas, 
enfim, de uma nova – e, quem sabe? inovadora – con-
cepção de política. Sinceramente, malgrado a ausência 
de dados que assegurem ser essa a trajetória futura 
da política, prefiro acreditar na possibilidade.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, é preciso es-
tar atento ao movimento da história, o qual, particular-
mente na contemporaneidade, mostra-se demasiado 
complexo e dotado de inédito dinamismo. Com efeito, 
nada mais distante do mundo de nossos dias do que 
aquele no qual vivem duas ou três gerações passadas. 
Ou seja, na imensidão do tempo histórico, não mais do 
que uma centelha de segundos pôs de ponta-cabeça 
o edifício sobre o qual se assentava a vida das socie-
dades. Vejamos.

Na base de tudo, avulta o extraordinário avanço 
da moderna industrialização. Ela veio subverter os 
antigos padrões de produção, universalizar um novo 
modelo de sistema econômico – à custa, sobretudo, 
do uso ostensivo de perversos mecanismos de explo-
ração colonial, verdadeiros pontas-de-lança do novo 
imperialismo – e, novidade que interessa de perto à 
analise que aqui se faz, ela gerou um fenômeno abso-
lutamente inédito na história da humanidade: a plena 
e irreversível urbanização da sociedade.

Eis o ponto, Sr. Presidente.
Mal se iniciava o século XX, a sociedade de mas-

sa se anunciava vitoriosa e ascendente. De modo cada 
vez mais acentuado, ficava para trás o tempo em que 
uns poucos iluminados – os membros da elite culta 
da sociedade – detinham o monopólio intransponível 
do saber, do comando da economia e da direção da 
política. A partir dos grandes centros da moderna eco-
nomia, nomeadamente a Europa Ocidental, seguida 
da América do Norte e até mesmo do asiático Japão, 
assistia-se à emergência de uma nova sociedade que 
ocupava os espaços urbanos cada vez mais expandi-
dos. É nesse contexto rigorosamente distinto do que 
sempre existira que se moldará a nova forma de se 
praticar a política.

Para quem, como nós, identifica na democracia 
o modelo menos imperfeito de organização política do 
Estado, valor universal e negociável, foi um choque per-
ceber que quem primeiro compreendeu a nova realida-
de social e inventou os métodos políticos adequados 
para nela agir foram os defensores do totalitarismo, 
viscerais inimigos do liberalismo e da democracia clás-
sica. Refiro-me a Mussolini e Hitler, os quais, à frente 
do fascismo italiano e do nazismo alemão, demons-
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traram invulgar competência para perceber que, nas 
novas condições históricas em que operavam, seria 
indispensável fazer uso de instrumentos, práticas, pro-
cessos e discursos compatíveis com a realidade que 
o século XX forjara.

Constrangedor, para não mencionar vocábulo 
mais pesado, era comparar as ações e atitudes dos 
velhos estadistas liberais ingleses e franceses, por 
exemplo, com seus discursos pateticamente anacrôni-
cos e vestidos com extemporâneos fraques e cartolas 
em plenas décadas de 1920 e 1930, em oposição à 
política do espetáculo praticado pelos líderes totalitá-
rios de direita. Saltava aos olhos quem carregava a 
bandeira da modernidade!

A derrota do totalitarismo nazi-fascista da Segun-
da Guerra Mundial não significou o retorno aos antigos 
padrões da democracia liberal. E é justamente para 
esse aspecto que chamo a atenção de todos. A pro-
funda crise econômica iniciada em outubro de 1929, 
com a queda da Bolsa de Valores de Nova York, se-
guida da Grande Depressão que arrasou a economia 
mundial nos anos subseqüentes, tornara irrefutável a 
convicção de que a velha política estava sepultada. 
Já não havia mais espaço possível para o liberalismo 
absoluto, quer na política, quer, sobretudo, na con-
dução do processo econômico. Nunca mais política 
e economia seriam regidas pelos princípios vigentes 
desde o século XIX.

Que fique bem claro: essa nova realidade não 
seria exclusividade dos regimes de força. Ela veio 
moldar as concepções de democracia vigentes após 
duas guerras mundiais e circunstanciadas pelo impac-
to de uma revolução tecnológica sem precedentes e 
de uma sociedade urbana de massas que não parava 
de crescer.

Vale recordar, a propósito, o discurso de posse 
do Presidente Franklin Delano Roosevelt, em meio 
ao caos absoluto em que se encontravam os Estados 
Unidos, mergulhados na mais densa e angustiante 
depressão econômica, com todos os previsíveis e do-
lorosos reflexos sociais. Nesse discurso, que reputo 
um dos mais marcantes do século passado, Roose-
velt não usou meias palavras para definir a dimensão 
da crise para estabelecer as condições necessárias a 
sua superação.

Com impressionante nitidez, Roosevelt anun-
ciava medidas duras, possivelmente a ferir alguns ou 
muitos interesses, mas absolutamente indispensáveis. 
Advertiu o Poder Judiciário para que não se fixasse em 
minudências e não se envolvesse no exame de questi-
únculas formais. Em outras palavras, o que o Chefe do 
Executivo norte-americano alertava era para a excep-
cionalidade da situação vivida pelo País, sendo que a 

primeira condição para fazer a América renascer resi-
dia na coragem de tomar determinadas atitudes fora 
dos padrões de normalidade. O Judiciário deveria se 
compenetrar disso.

O outro recado, enfático e direto, o Presidente 
endereçava ao Parlamento. Lembrou aos congressis-
tas que belos e longos discursos, além da morosidade 
própria do processo legislativo, deveriam ser deixados 
de lado, sob pena de a Nação sucumbir de vez. Naquele 
contexto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estava 
preparado o terreno que delimitaria doravante o campo 
de ação do Poder Executivo, ostensivamente superior 
ao que detivera ante então. Nada que maculasse a de-
mocracia, mas que a situaria em outro patamar.

Não foi diferente o quadro vivido pelo Brasil à 
mesma época. Historicamente, a Era Vargas, iniciada 
em 1930 graças a um golpe de Estado, representou 
o fim do regime liberal e acentuadamente federalista 
vigente na primeira República. Sob o comando do po-
lítico gaúcho, os 15 anos que se seguiram à chamada 
Revolução de 1930, traduziram a crescente supremacia 
da União sobre os Estados e a prevalência do Executivo 
sobre os demais Poderes. Com o golpe de 1937, essa 
realidade tornou-se flagrantemente aguda, a ponto de 
se poder afirmar ter vivido o Brasil com características 
próximas ao modelo fascista.

A História teima em não retroceder. Ainda que 
dê passos atrás, nunca retorna ao ponto de partida. 
Assim, iniciada a redemocratização em fins de 1945, 
não se volta aos padrões anteriores ao Estado Novo. 
Da mesma forma que o mundo se transformara, o Bra-
sil protagonizava inédita e extraordinariamente rápida 
experiência de modernização econômica e de urbani-
zação da sociedade. De crise em crise, algumas das 
quais atingidas por trágicas cores, como a que culmi-
nou no suicídio de Getúlio Vargas em 1954, o Brasil 
foi aprendendo a praticar a democracia. O modelo 
institucional consagrado pela Carta de 1946 não foi 
capaz de prever ou de compreender satisfatoriamen-
te a rapidez e a intensidade das transformações pelas 
quais o País passava. Na virada dos anos 50 para a 
década de 60, seu esgotamento fazia sangrar a pró-
pria democracia.

Os padrões clássicos e tradicionais da demo-
cracia liberal não conseguiam responder, de maneira 
minimamente adequada, às novas e múltiplas deman-
das de uma sociedade brasileira cujo perfil modifica-
va-se rápida e radicalmente. Para que se tenha idéia 
da dimensão das mudanças em curso, basta atentar 
para a seguinte informação: no curto espaço de tem-
po entre 1950 e 1970 – vejam, em apenas duas dé-
cadas! –, nada mais nada menos do que 39 milhões 
de brasileiros migraram do campo para as cidades. 
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Se considerarmos que a população total do País, em 
1970, estava estimada em 90 milhões de habitantes, 
chega-se à conclusão de que essa migração faz nas-
cer literalmente um novo Brasil.

São milhões de brasileiros que passam a ganhar 
visibilidade. Gente que até então estava escondida por 
detrás de serras e montanhas, que vivia silenciosa e 
acomodada por sob estruturas seculares de exclusão, 
transformava-se em protagonista de sua própria histó-
ria. Gente que, nas cidades, sai em busca de emprego, 
moradia, saúde, transporte e, sobretudo, educação, na 
justa esperança de que seus filhos pudessem usufruir 
de um futuro melhor. Esses milhões de brasileiros nas 
cidades, mais informados e com convivência mais pró-
xima dos companheiros de trabalho, passam a se inte-
ressar pela política e a não se contentar apenas com 
a esporádica presença nas cabines eleitorais. O Brasil 
mudava e, com ele, a política adquiria novas feições.

Daí o golpe de 64. Decorridos mais de 40 anos, 
é possível afirmar que, independentemente dos fato-
res que levam ao epílogo da experiência democrática, 
o certo é que, naquela conjuntura de elevada tensão 
e de vigorosa polarização ideológica, não havia solu-
ção para o regime democrático, incapaz que estava 
de atender aos anseios e aos interesses estratégicos 
tanto da direita quanto da esquerda. Os 21 anos do 
regime autoritário deram seqüência ao contínuo pro-
cesso de fortalecimento do Executivo, aprofundando 
a tendência iniciada algumas décadas antes.

Aí está, Sr. Presidente, o ponto de partida para a 
compreensão do cenário com o qual convivemos hoje. 
De um lado, uma sociedade de massa com acesso 
crescente à educação e aos mais diversos meios de 
comunicação, com suas múltiplas demandas, mas ain-
da, infelizmente, demasiado carente de informação e 
de cultura política; de outro, uma economia que não 
pára de crescer, um sistema produtivo que se univer-
saliza a passos largos e que tende a exercer poderosa 
influência sobre o Estado Nacional, não raro confun-
dindo seus interesses particulares com os interesses 
nacionais e coletivos.

O contexto histórico em que vivemos está profun-
da e essencialmente marcado por tais contingências. 
Para completar o cenário das contradições e paradoxos, 
quanto maior a participação política da sociedade com 
a benfazeja ampliação dos espaços da cidadania, mais 
o Estado tende a se identificar com o Executivo. Nessa 
perspectiva, creio não ser suficiente apenas identificar 
a crise do Legislativo. É preciso ir além. De que ma-
neira? Claro que não tenho pretensão de conhecer a 
resposta, por mais não seja, por elementar senso de 
realismo. Acredito, todavia, que, para ao menos nos 

aproximarmos das possíveis respostas, certas trilhas 
precisam ser percorridas.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Tião.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Um minuto 

mais, Senador Mão Santa.
Em primeiro lugar, não há mais lugar para as an-

tigas formas de democracia representativa, porque o 
mundo mudou. Mudaram as condições econômicas, 
e outros são os papéis a serem desempenhados pela 
política. Não há mais tempo para os longos e belos – 
reconheço – discursos que empolgavam as galerias 
em volta do plenário. O extraordinário dinamismo da 
vida contemporânea impõe seu ritmo às decisões polí-
ticas, as quais deverão ser igualmente rápidas. Quanto 
maior for a dificuldade apresentada pelo Parlamento 
em responder ao que dele se demanda, maior o ris-
co de ser visto como inoperante e como empecilho à 
resolução de importantes questões que afetam a vida 
de todos.

Presidente, vou pedir mais três minutinhos, porque 
quero concluir este pronunciamento, pois acho que é 
um reconhecimento e um respeito à nossa Instituição 
e uma tentativa de colocar o que chamam de crise 
como parte de um processo histórico.

Concedo o aparte ao Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Tião 

Viana, V. Exª traz uma retrospectiva da nossa demo-
cracia e fala das dificuldades. Levou 100 anos para ser 
reconhecida a nossa democracia, depois dos franceses. 
E, nestes 100 anos, tivemos vários heróis. Tivemos, no 
nascedouro dela, os militares, que quiseram continuar, 
com Deodoro e Floriano. Ali, o Rui Barbosa deu o pri-
meiro grito, fazendo a campanha civilista. Mas depois 
se esqueceram do Rui Barbosa, e Getúlio Dornelles 
Vargas entrou. Mas o País é feliz, porque Graciliano Ra-
mos descreveu o que é, apesar de o homem ser bom, 
ser um estadista, ser culto – Getúlio –, ser generoso... 
Basta ler Graciliano Ramos, “Memórias do Cárcere”. 
E essa militar recente... Está aí o Elio Gaspari com 
vários volumes da ditadura escancarada, perdida... 
Então, nós temos que temer. E eu me lembro de que 
nasci na época em que V. Exª era jovem, na guerra. 
Winston Churchill, o grande herói, que combateu Mus-
solini, que combateu Hitler e os japoneses, disse que 
é complicado, é difícil, mas não conhece outro regime 
melhor. E Eduardo Gomes, aqui, herói nosso, disse 
que o preço da liberdade democrática, da liberdade é 
a eterna vigilância.

Temos que estar vigilantes, porque, de quando 
em quando, esse modelo da tripartição de poder, esse 
modelo da alternação de poder, que difere dos reis, dos 
faraós, da hereditariedade... Eles são aqui mesmo na 
nossa... Estamos rodeados... De quando em quando, 
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eles são desviados, aqueles ideais democráticos. E 
entendo ser a maior conquista da história da civiliza-
ção o grito “liberdade, igualdade, fraternidade”. Então, 
aqui mesmo, estamos rodeados... E ninguém pode se 
esquecer de Fidel Castro, cujo regime conheço. É ou-
tra coisa. Então, estamos apreensivos e estamos aqui 
vigilantes, como bradou Eduardo Gomes, esse líder 
democrático, pela eterna vigilância, no aperfeiçoamen-
to dos “montesquieus”, dos “rui barbosas”, de V. Exª. 
Garibaldi ontem deu um grande avanço; ele entrou na 
história; ele iguala-se. Eu acho que ele é abençoado, 
é ungido, porque ontem – ele podia hoje estar lascado, 
eu fiquei preocupado. Ontem ele atravessou.... Ó, quan-
do ele entrou, havia um mar vermelho, ele navegou, 
abriu, Moisés... Olha que o ambiente – V. Exª estava no 
meio também do rolo –, ontem foi um dia difícil, porque 
Mitterrand... Tem de fazer isso, como V. Exª, buscar. 
Mitterrand, moribundo, no fim, disse e eu passo – e V. 
Exª leve ao Luiz Inácio: é fortalecer os contrapoderes... 
Ontem o Garibaldi, acho que foi ungido por Deus... Eu 
fiquei temeroso, eu gosto dele, ele sabe disso. Eu fui 
ali, rapaz, o funcionalismo... Eu acho que o Divino Es-
pírito Santo caiu e deu tudo certo. Tem que ter Deus 
também no negócio. O Napoleão Bonaparte dizia que 
é sorte, eu não sei, mas ontem ele atravessou um mar 
vermelho. Olha o que Mitterrand disse, grave isto: forta-
lecer os contrapoderes. Ontem foi fortalecida a justiça, 
e nós aqui, caminhando, o Executivo se curvando à 
nossa competência, à nossa grandeza. Nós somos os 
pais da Pátria. Eu não abro mão disso!

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agrade-
ço a V. Exª.

Sr. Presidente, tento avançar – passarei, a seguir, 
ao Senador Flexa Ribeiro – em mais um pensamento 
da minha fala.

Por isso, Sr. Presidente, as comissões técnicas, 
cada vez mais especializadas nas áreas em que atu-
am, tendem a assumir o primeiro plano da produção 
legislativa. É no âmbito delas que acontecem os estu-
dos mais aprofundados, condição fundamental para 
a tomada de decisão. Justamente por assim ser, soa 
falaciosa a imagem, tantas vezes divulgada pela mí-
dia, de plenários com pouca presença de Parlamen-
tares. No mais das vezes, o trabalho parlamentar se 
desenrola e se faz intensamente produtivo em outros 
espaços. Sem desmerecer a importância da retórica 
política, sem desconhecer o fascínio de que ela pode 
se revestir, sem desconhecer seu significado para o 
debate das idéias, sem o qual a política se despe de 
conteúdo e afronta sua natureza mesma, há que se 
reconhecer que os parlamentos se profissionalizam 
e, com crescente intensidade, precisam fazer uso de 
um assessoramento técnico especializado da mais 

alta qualificação. Disso, sinceramente, nós dispomos. 
O Congresso Nacional está muito bem aparelhado 
em termos tecnológicos e conta com assessoramento 
técnico-acadêmico de invejável capacidade.

Em segundo lugar, talvez devêssemos nos per-
guntar se por detrás da propalada crise do Legislativo 
não se esconde o próprio modelo de presidencialismo 
imperial que temos. Ademais, como o Executivo vai 
construir maiorias parlamentares para governar em 
meio à imensidão de agremiações partidárias? Mais 
do que a ação deste ou daquele Governo, penso es-
tar no próprio modelo político a raiz de boa parte dos 
problemas políticos com os quais nos deparamos re-
gularmente.

Há, por fim, a meu ver, um terceiro aspecto que 
não pode ser esquecido. Talvez pela poderosa influ-
ência de nossa matriz histórica ibérica, ou certamente 
porque não fomos capazes, em quase dois séculos 
de Estado Nacional, de modificar nossa concepção 
básica de política, o certo é que tendemos a medir a 
capacidade de trabalho do Congresso Nacional pela 
quantidade de projetos de lei que apresentamos, dis-
cutimos, votamos e aprovamos.

Muitos, muitos mesmo, inclusive de onde menos 
se poderia esperar, se vêem enredados nesse equívo-
co fatal. Se a fúria legiferante encontra alguma justifi-
cativa, isso se deu num passado que não mais existe. 
Nos dias de hoje, em face do estágio alcançado pela 
civilização contemporânea, aí incluídos o notável nível 
de desenvolvimento científico, o avanço econômico e 
a elevação dos padrões de cidadania, o que menos se 
exige é o excesso de regulamentação legal. Logo, mais 
ativo e necessário será o Parlamento quanto mais ele 
for capaz de discernir, de fazer opções estratégicas e 
de influir poderosamente na tomada de decisões fun-
damentais para o País.

Que reflitamos sobre essas questões. Ao fazê-
lo, estou certo, estaremos dando o passo certo para 
a consolidação da democracia entre nós; democracia 
que é o anseio e o compromisso de todos; democra-
cia moderna, verdadeiramente cidadã, instrumento de 
realização da política em seu sentido mais elevado. 
Creio, sinceramente, que é isso que a Nação espera 
de nós.

Presidente, quando nós olhamos o debate simplis-
ta sobre a crise atual nós temos que olhar que talvez 
estejamos construindo um novo momento da história 
das instituições brasileiras. O ativismo do Judiciário em 
nada vai contribuir com a formação do novo Estado, ele 
é reflexo da cobrança de um novo tempo. O compor-
tamento imperial do Executivo em nada vai contribuir 
com o fortalecimento das instituições.
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Vejo a mídia cobrando responsabilidade na apre-
sentação de um projeto de lei que rompe em 500 anos a 
falta de um marco legal para financiar o setor de saúde 
neste País, dizendo que é uma desordem orçamentária 
e não entendendo que o prioritário é que se dê uma re-
posta que não foi dada em 500 anos para a regulação 
do financiamento do setor de saúde no Brasil.

Acho que temos de nos reunir e refletir sobre 
uma nova forma de caminhar na vida cotidiana das 
instituições, por isso eu quis trazer essa contribuição.

Encerro agradecendo a generosidade de V. Exª, 
Sr. Presidente, e ouvindo o Senador Flexa Ribeiro.

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador Tião 
Viana, ouvi atentamente o seu pronunciamento e não 
ia aparteá-lo para não interromper a aula de história 
com que V. Exª brindou o Plenário do Senado Federal. 
Quero parabenizá-lo pelo passeio que V. Exª fez sobre 
a história contemporânea, sobre a evolução dos sis-
temas de governo para chegarmos àquilo que todos 
sabemos: que é pela democracia que vamos fazer os 
avanços necessários para a melhoria da qualidade de 
vida da população de todo este Planeta, que clama por 
isso. V. Exª tem toda a razão ao fazer referência, no final 
do pronunciamento, à necessidade de se aprovar a re-
gulamentação da Emenda 29, para que possamos dar 
o atendimento à saúde de toda a população brasileira. 
Não é como está sendo colocado, não é uma forma de 
não olhar para a questão orçamentária. Não é isso. Não 
é irresponsabilidade. É muito mais uma responsabilida-
de que todos temos de atender à população carente, 
porque, quanto aos recursos, está sendo provada a 
existência deles; é preciso saber onde aplicá-los. E V. 
Exª, no seu pronunciamento, dá uma demonstração 
real da sabedoria milenar dos povos asiáticos, de que 
o sinônimo de crise é oportunidade. É preciso tirar das 
crises as oportunidades para fazer as mudanças. Se 
nós vivemos uma crise, temos de fazer a mudança, e 
essa mudança vamos começar fazendo pela Emenda 
de V. Exª para corrigir a deficiência na saúde brasilei-
ra. Parabéns pelo pronunciamento que abrilhantou, na 
tarde de hoje, a sessão do Senado.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito 
obrigado, Presidente Garibaldi, pela oportunidade do 
pronunciamento.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena-
dor Tião Viana, apenas uma frase: é importante que 
nós todos conversemos para se chegar à forma de fi-
nanciar os recursos previstos na Emenda 29.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Com a palavra o Senador Jefferson Péres.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Nesse 
ritmo, eu vou falar de noite, de madrugada.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Não, V. Exª vai falar agora, com a compreensão 
do Senador Geovani Borges, porque há uma alternân-
cia; a vez é de V. Exª.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, o correspondente no Rio de 
Janeiro do jornal The New York Times publicou uma 
matéria, ontem ou anteontem, com o título: “Amazônia, 
de quem é afinal?”

O texto insinua, levanta mais uma vez a tese da 
soberania relativa do Brasil sobre a região, que poderia 
no futuro ficar sob jurisdição internacional.

Normalmente eu não dou importância a essas 
manifestações, Sr. Presidente. Acho que muitos bra-
sileiros sofrem de complexo de inferioridade e dão 
muita importância ao que é publicado nos jornais da 
Europa e dos Estados Unidos, uma atitude de quem 
ainda olha quase que com veneração os países mais 
desenvolvidos.

Pergunto-me se um membro do congresso ame-
ricano subiria à tribuna para comentar matéria publi-
cada em jornais do Brasil, seja O Globo seja a Folha 
de S.Paulo. Creio que não. Por que, então, eu subo à 
tribuna para comentar matéria do The New York Times? 
Porque vejo muitos brasileiros preocupados, mandando 
e-mails, pedindo uma resposta àquele jornal. Respondo 
por isto, apenas por isto, como satisfação a esses bra-
sileiros, porque eu mesmo não dou maior importância 
ao que é publicado lá ou na Europa.

Por isso, creio que, longe de reagirmos enrai-
vecidos ou mostrando medo de uma possível inter-
nacionalização da Amazônia, devemos replicar com 
bom humor, no mesmo tom, respondendo ao corres-
pondente do jornal americano o que disse certa vez 
o Senador Cristovam Buarque numa universidade 
americana. Quando um universitário perguntou-lhe se 
a Amazônia, pela sua importância para o equilíbrio cli-
mático mundial, não deveria ser internacionalizada, o 
Senador Cristovam respondeu ao seu aparteante: “Eu 
até concordaria em debater a internacionalização da 
Amazônia se os Estados Unidos admitirem debater a 
internacionalização da Califórnia, por exemplo”. 

A Califórnia é um Estado que está ameaçada por 
encontrar-se sobre a falha geológica de San Andreas 
e um dia pode sofrer um megaterremoto. Os Estados 
Unidos estarão cuidando bastante da Califórnia para 
evitar essa catástrofe? Quem sabe a ONU não poderia 
cuidar disso. Ou o Alasca? Esse Estado, em sua maior 
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parte, está situado acima do Círculo Polar Ártico, onde 
se faz exploração de petróleo com risco de graves aci-
dentes ambientais. Por que não se discutir a interna-
cionalização do Alasca? A um francês se diria: “Paris é 
uma cidade importante demais para ficar apenas sob 
soberania francesa; uma cidade que, pela sua beleza, 
pelo seu patrimônio histórico e arquitetônico, deveria 
estar também sob jurisdição internacional.”

Assim poderíamos responder a todos, de qualquer 
país, nesse tom de deboche, Sr. Presidente, porque 
não se pode levar a sério a tese da internacionalização 
da Amazônia. Primeiro: por quem seria feita a inter-
nacionalização? Pela ONU? A Carta da ONU não dá 
poderes a essa organização para retirar território de 
nenhum país. Isso não encontra amparo jurídico. A ONU 
não pode fazer isso. Quem faria a internacionalização? 
Uma intervenção americana? Não seria internaciona-
lização, seria uma invasão, seria um ato imperialista 
impensável, Senador Garibaldi Alves, e absolutamente 
impossível no contexto do mundo atual. O Brasil não é 
Iraque nem Afeganistão. O Brasil é um país com uma 
economia hoje pujante, com uma democracia conso-
lidada, em pleno Ocidente, um país cada vez mais 
respeitado em todos os foros internacionais. Alguém 
imaginaria possível uma intervenção militar america-
na para retirar de nossa soberania a Amazônia? Isso 
é impensável, Senador Garibaldi Alves.

No entanto, essas manifestações com essa tese 
absurda, em defesa dessa tese absurda, nos devem 
levar a refletir sobre a nossa responsabilidade.

A Amazônia brasileira é nossa e continuará sendo 
sempre. Mas nós temos uma enorme responsabilidade 
sobre aquela região, da qual eu sou oriundo e que eu 
represento nesta Casa, Sr. Presidente.

Há três situações-limite que podem levar, sim, 
a comunidade internacional a ser muito cobradora do 
Brasil. A primeira situação-limite seria uma devastação 
florestal, um holocausto ecológico que chocaria o mun-
do inteiro. A segunda situação-limite seria, como está 
acontecendo no Estado do Amazonas, um processo de 
pauperização que levará aquela população, fatalmente, 
se não houver um processo de desenvolvimento com 
eqüidade social, a ficar, logo, logo, refém do narcotráfico, 
situada ali na fronteira do Peru e da Colômbia, porque, 
à falta de meios de sobrevivência, será presa fácil das 
organizações criminosas que usam o Amazonas como 
rota de passagem. A terceira situação-limite seria nós 
realmente, com o nosso descaso habitual nas áreas 
de educação e pesquisa, sentarmos em cima da mais 
rica biodiversidade do Planeta, não pesquisarmos, e 
não deixarmos que pesquisem.

O Brasil, por ter soberania sobre a Amazônia, 
não tem o direito de não procurar investigar, pesqui-
sar e aproveitar, em benefício da humanidade, toda a 
riqueza do bioma amazônico. 

Se não fizermos isso, se não deixarmos que 
outros pesquisem, estaremos sendo irresponsáveis 
também.

Portanto, Sr. Presidente, é isso que pode acon-
tecer de ruim para nossa região.

Quanto à proposta de internacionalização, Sena-
dor João Pedro, é sair para o deboche mesmo. Quan-
do os americanos quiserem internacionalizar, vamos 
internacionalizar a Califórnia, a França; vamos inter-
nacionalizar Paris.

Concedo-lhe o aparte, Senador João Pedro.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador Je-

fferson Péres, V. Exª faz uma reflexão sobre a Amazônia 
e sobre a importância do debate internacional. Venho 
dizendo que nós, do Brasil, precisamos cobiçar mais 
essa grande região, que é estratégica. Concordo com 
V. Exª: politicamente, não há hoje condições de haver 
uma intervenção territorial, internacional, de qualquer 
país. Politicamente, não há. Agora me preocupa – e 
por isso falo que precisamos cobiçar mais a Amazônia 
– a falta de investimento nas pesquisas. O nosso Inpa, 
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, precisa 
ter um orçamento mais robusto – e melhorou este ano! 
–, precisa de mais atenção, precisa cumprir uma fun-
ção mais estratégica. Estou falando não só do Inpa, na 
Amazônia, mas das nossas universidades federais. A 
presença das Forças Armadas também faz parte desse 
contexto no sentido de ocupar a Amazônia, mas dando 
uma função social e estratégica para essa região. Outra 
questão que venho levantando é o fortalecimento da 
OTCA, organização que também é importante não só 
para o Brasil, mas para juntar todos os países que com-
põem a nossa Amazônia. Militarmente, politicamente, 
não há conjuntura para isso. Agora, há outra forma de 
ir ferindo, maculando a nossa Amazônia: a pirataria. Daí 
a importância de as nossas instituições de vigilância ali 
terem mais recursos; precisamos ampliá-las. O Sivam/
Sipam foi uma conquista para a Amazônia. Há avanços 
importantes, mas precisamos ter mais recursos, mais 
planejamento, principalmente o planejamento entre os 
nossos Ministérios; uma ação mais coordenada com foco 
sobre os interesses da Amazônia. A Amazônia continua 
estratégica, é importante para o povo brasileiro, para os 
países amazônicos e para o mundo. Agora, ela é nossa! 
E concordo com as observações de V. Exª sobre essa 
coisa de ser patrimônio da humanidade. Ela é patrimônio 
brasileiro e pode servir, sim, à humanidade, com mais 
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pesquisa, com mais conhecimento. Então, parabenizo V. 
Exª pela reflexão que faz sobre esse território tão bonito, 
tão importante, tão presente para o Brasil.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Obri-
gado, Senador João Pedro. V. Exª tem razão nos três 
pontos que focalizou em seu aparte.

Em primeiro lugar, o Brasil precisa investir maci-
çamente em pesquisa. Agora mesmo recebi expediente 
do Ministro da Ciência e Tecnologia sobre o aumento 
de dotações para o nosso Inpa. Nós, a bancada, já te-
mos uma reunião agendada com ele para pedir que o 
Inpa seja ainda mais prestigiado pelo Governo Federal. 
Não só o Inpa, mas os centros de biotecnologia, por 
exemplo, e as universidades federais.

O segundo ponto a que V. Exª se referiu é a pre-
sença maior e no sentido social das Forças Armadas.

Senador João Pedro, creio que – e já disse isso 
ao Ministro da Defesa, Nelson Jobim – os efetivos, prin-
cipalmente do Exército, entre as três Armas, deveriam 
ser multiplicados na região, não apenas para a defesa 
do arco de fronteira, mas para se transformarem em 
agentes comunitários a percorrerem todos os beiradões, 
levando assistência às populações ribeirinhas.

Em terceiro lugar, a OTCA, Organização do Tra-
tado de Cooperação Amazônica, criada há 30 anos. 
Temos uma secretaria executiva aqui, em Brasília, Se-
nador João Pedro, e a OTCA não sai do papel. Como 
se fala tanto em integração da América do Sul, tanto 
em desenvolvimento da Amazônia, e não se dá uma 
ação efetiva para fazer a integração, realmente, Sena-
dor Garibaldi Alves, da chamada Panamazônia?

Meus compatrícios, deixem de se assustar tanto 
com a suposta internacionalização da Amazônia. Isso 
não vai acontecer. Agora, por favor, acionem as auto-
ridades brasileiras para cuidarem melhor da região. 
Não tenho tanto medo da cobiça internacional sobre 
a Amazônia. Tenho medo da cobiça nacional sobre a 
Amazônia, da ação de madeireiros, de pecuaristas e 
de outros que podem provocar, repito, o holocausto 
ecológico naquela região.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB – 
RN) – Concedo a palavra ao Senador Heráclito Fortes.

V. Exª terá o tempo de dez minutos.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador. ) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ausente, para 
a tristeza minha, do plenário por uma semana, encon-
trava-me juntamente com os Senadores João Pedro, 
Marconi Perillo e José Nery em uma missão oficial da 
Comissão de Relações Exteriores a seis países da 
África. Foi uma viagem que considero histórica, mas 

gostaria de tratar desse assunto, juntamente com os 
demais companheiros, na próxima semana.

Venho, hoje, a esta tribuna, meu caro Senador 
Jefferson Péres, para repercutir uma entrevista extra-
ordinária feita pelo jornalista Ricardo Kotscho com o 
ex-Presidente da República, Fernando Henrique Car-
doso. Acho que todos nós políticos devíamos ler e re-
fletir sobre isso.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Essa entrevista está publicada...

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – No 
blog do Ricardo Kotscho, do dia 19 de maio.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Ah, mas no blog do Ricardo.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Deverá 
ser publicada ou foi publicada em algum outro jornal. 
Eu apenas tive acesso...

Ela é fantástica, em primeiro lugar, porque mos-
tra o equilíbrio de Ricardo Kotscho, que, como todos 
sabemos, foi responsável pelo setor de divulgação do 
Presidente da República, o Ministro da Comunicação 
do Presidente da República nos dois ou três primeiros 
anos de Governo. Juntamente com Frei Betto, resolveu 
sair do Governo quando viram os descaminhos que 
tomava a Administração naquela época. Fizeram em 
absoluto silêncio, sem nenhum denuncismo, apenas 
cumprindo um dever de consciência. 

Kotscho, uma extraordinária figura humana que 
o Brasil todo respeita, Senador Eduardo Suplicy, faz 
essa entrevista com Fernando Henrique sobre temas 
brasileiros e também acerca do momento atual. Em 
determinado ponto da entrevista, ele pergunta sobre 
esses episódios vividos pelo Presidente Fernando 
Henrique, motivado pelos dossiês famosos. Então, o 
Presidente critica a mesquinharia e propõe um grande 
debate nacional ao Presidente Lula. 

É uma entrevista de muito equilíbrio e maturidade 
não só por parte do entrevistado como também pelo 
entrevistador. Creio, meu caro Senador Garibaldi, que, 
se o próprio Presidente resolver refletir sobre o que 
está sendo dito aqui, ele fará bem. 

O Presidente Fernando Henrique faz algumas 
ponderações, repõe algumas injustiça praticadas con-
tra ele como administrador, reconhece seus erros e 
seus acertos como Presidente da República, com o 
cuidado de dividi-los não só com a equipe mas tam-
bém com terceiros. 

É, portanto, algo extraordinário, e eu gostaria de 
publicamente me congratular com o jornalista Kotscho 
pela iniciativa e, acima de tudo, pelo espírito com que 
conduziu essa entrevista do começo ao fim.
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Em segundo lugar, eu gostaria de fazer um registro 
aqui, meus caros companheiros. Falo do episódio envol-
vendo um funcionário do Senado e um funcionário do Tri-
bunal de Contas, o Sr. José Aparecido. Não o conheço, 
mas parto do princípio de que um servidor do Tribunal de 
Contas, com muitos anos de carreira, a princípio é uma 
pessoa equilibrada e, acima de tudo, cônscia das res-
ponsabilidades da função que ocupa. Esse fato aumenta 
quando se vê que serve no Palácio do Planalto há quase 
seis anos, funcionário de confiança que foi levado pelo 
então Ministro da Casa Civil José Dirceu.

O que me preocupa nisso tudo é que esse ser-
vidor foi devolvido ao Tribunal de Contas – ou pediu 
para ser devolvido. 

Acho, Sr. Presidente, e aí a minha tristeza, e não 
sei como o tribunal vai agir nessa questão, que não tem 
a menor condição o Sr. José Aparecido de exercer uma 
função que lhe dê acesso às informações daquele tri-
bunal. Já não digo nem pela sua capacidade de vazar, 
mas pela sua displicência em lidar com documentos 
sigilosos. Ora. Srªs e Srs. Senadores, ele não sabe se 
passou o e-mail, ele não sabe se leu, ele não sabe se 
viu, não sabe absolutamente de nada! E o Tribunal de 
Contas da União, pela sua característica, tem que ter 
servidores mais atentos. 

Vamos admitir que ele saiba de tudo e que apenas 
tenha feito essas declarações por conveniência. Se for 
assim, também passa a ser inconveniente a sua presen-
ça naquela Casa. O Tribunal de Contas da União tem-se 
notabilizado, ao longo do tempo, pelo seu equilíbrio e, 
acima de tudo, pela maneira com que seus funcionários 
desempenham as funções. Daí por que registro aqui a 
minha preocupação com o retorno do servidor àquela 
Casa e o destino que o seu corpo técnico dará a ele. 
Não desejo mal nenhum, apenas acho que é preciso 
cuidado, pela maneira como agiu, pelo comportamento 
com que o servidor se portou em funções da importân-
cia que exercia até esse escândalo.

Senador Suplicy, com o maior prazer!
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se-

nador Heráclito Fortes, que bom que tenha V. Exª aqui 
registrado esta entrevista do jornalista Ricardo Kotscho, 
um dos melhores jornalistas brasileiros e que tão bem 
dignificou a sua carreira. Fui companheiro dele nos anos 
em que trabalhei na Folha de S.Paulo, ali convidado 
que fui por Cláudio Abramo, de 76 a 80 fui seu colega. 
Acompanhei Ricardo Kotscho em tantas ocasiões, ele 
que foi assessor principal do Presidente Lula, ainda 
candidato, e, depois, como seu principal assessor de 
imprensa durante bom período do primeiro mandato, 
até que ele, passados quatro anos disse: “Olha, agora 

eu preciso estar mais é com a minha querida família”. 
Então, disse ao Presidente da sua opção pessoal. Ele, 
agora, prossegue a sua profissão e sempre fazendo 
trabalhos da maior seriedade e relevância. E certamen-
te este diálogo que estou vendo no IG – ainda não li 
inteiramente mas já vi alguns dos trechos – em que o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso diz algo muito 
relevante: “(...) que parece estranho que nós dois” [ele, 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, e o Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva] “estejamos com uma relação 
que não é aquela que pode ser a melhor...”.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Para 
o País. É verdade. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – E, 
conforme V. Exª assinala, ele expressa a sua vontade 
de que a boa relação, da qual eu fui testemunha, entre 
ambos possa acontecer outra vez. Avalio que a pala-
vra de V. Exª tem um sentido positivo nessa direção 
e quero encorajar que isso também venha a ocorrer. 
Sempre tive com o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso uma relação de respeito, de cortesia, de co-
operação mesmo quando houve divergências. Muitas 
vezes, concordei com ele e lembro, Senador Heráclito 
Fortes, porque até há o registro fotográfico, por exem-
plo, quando em 1978, fui pela primeira vez candidato 
ao Parlamento para Deputado Estadual, na campanha 
de 78, em que tive o apoio expresso do então Presi-
dente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernar-
do e Diadema, Luiz Inácio da Silva. Eu e o Presidente 
Lula, hoje, nós dois estivemos no escritório político do 
então candidato ao Senado Fernando Henrique Cardo-
so e o apoiamos. Digo isso só para relembrar momen-
tos em que estiveram ambos o Presidente Fernando 
Henrique e Lula com um bom grau de entendimento. 
Também cabe registrar que muitos observaram que 
a transição do Governo Fernando Henrique Cardoso 
para o Governo Lula ocorreu no melhor nível, porque 
o Presidente Fernando Henrique Cardoso colocou a 
sua equipe de Governo à disposição para receber a 
equipe do Presidente Lula...

(O Sr. Presidente faz soar a campai-
nha.)

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco – PT) – ...inicial-
mente coordenada por Celso Daniel e, depois, com o 
falecimento dele, coordenada por Antônio Palocci, hoje 
Deputado federal. Como coordenador, ele teve um diá-
logo do mais alto nível com a equipe do Presidente Fer-
nando Henrique Cardoso. E eu próprio quero registrar 
– há pouco disse em meu pronunciamento – que pude 
observar, ontem, no anúncio das obras do PAC...
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN.) – Senador Eduardo Suplicy...

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco – PT) – Última frase, 
então, respeitando o apelo de V. Exª. Ontem pude teste-
munhar o respeito entre o Presidente Lula, o Governa-
dor José Serra e o Prefeito Gilberto Kassab, que tomam 
um caminho na linha do que o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso está colocando, ou seja, de melhor 
entendimento em benefício da Nação brasileira.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Agra-
deço a V. Exª. Seu aparte, Senador Eduardo Suplicy, é 
muito positivo e objetivo, até porque considero V. Exª 
um homem que pratica ações para o bem.

O que está colocado aqui é o quanto é constran-
gedor conviver com essa “república dos dossiês”, prin-
cipalmente quando os dossiês visam atingir ex-Presi-
dentes da República. Acho que o Presidente Fernando 
Henrique, historicamente, pelo que V. Exª relatou, não 
merece exatamente o questionamento que se fez. Ele 
lembra aqui um fato marcante, uma denúncia feita so-
bre a aquisição de champanhe nacional no dia 28 de 
dezembro. Ele lembra que as compras feitas no dia 
28 de dezembro eram, exatamente, para a recepção 
do Presidente que tomaria posse no dia 1º de janei-
ro, que não era ele, e que aquilo era uma função de 
Presidente da República. Aliás, eu quero até lhe pro-
por, sabendo de sua amizade com Kotscho, que, caso 
deseje, se junte a mim no pedido da transcrição nos 
Anais da Casa dessa entrevista. Eu acho que apenas 
faço justiça a um jornalista que, embora tenha exercido 
suas funções de assessor de imprensa do Presidente 
da República e seja militante do Partido dos Traba-
lhadores, é cônscio de sua função. E quero crer que 
o objetivo de Kotscho nessa matéria seja exatamente 
no sentido de colaborar para que haja respeito entre 
Presidente e ex-Presidentes do Brasil.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador He-
ráclito...

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Estou 
de pleno de acordo.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Não 
exclusivamente nesse caso, mas que sirva de padrão 
para que os fabricantes de dossiês respeitem, pelo 
menos, os Presidentes.

O debate acalorado, o debate duro no plenário, 
o debate entre nós, políticos, que exercemos o man-
dato, é outra coisa. O respeito aos mandatários, acho, 
Sr. Presidente, que deve existir.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Estou 
certo de que o Presidente Lula ficará contente com o 
registro da matéria de seu amigo Ricardo Kotscho.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Ouço 
V. Exª, Senador Mão Santa, com a permissão de nos-
so Presidente.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Eu só queria 
aplaudir o gesto de V. Exª de lembrar o nome... Conhe-
ci Ricardo Kotscho, quando eu governei, escrevendo 
para jornal e revista. Eu li o primeiro livro dele, logo 
quando ele foi publicado. Presidente Garibaldi, ele nos 
enriquece. Ele é um imigrante, viveu a guerra... Quer 
dizer, mostra os malefícios de uma guerra... E ele veio 
para o Brasil. Tem um extraordinário caráter...

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Senador Mão Santa, permita-me dizer que alu-
nos do Colégio La Salle, da Asa Sul, estão presentes 
aqui – ou estiveram, porque já estão se ausentando. São 
jovens e estão nos cumprimentando cordialmente.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Quero 
me associar a V. Exª e me congratular com os alunos 
do Colégio La Salle, até porque duas filhas minhas 
lá estudaram. Faço o registro da presença deles aqui 
em plenário.

Ouço o Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Eu pensava que 

o quadro mais belo do Brasil fosse o do delta – verdes 
mares bravios, sol que nos tosta o ano inteiro, brancas 
dunas –, mas esse é o quadro mais belo. Olavo Bilac 
disse: “Não verás nenhum País como este”. Senador 
Heráclito, o primeiro livro de Ricardo Kotscho é extra-
ordinário. Ele acaba de publicar outro. Vou comprá-lo e 
lê-lo. Lamento que as pessoas boas estejam deixando 
o nosso Presidente Luiz Inácio. Ricardo Kotscho tem 
bom caráter. É um homem extraordinário, de visão. O 
Frei Beto também é uma pessoa boa. A Marina Silva, 
mulher ligada a Deus. O Aldo Rebelo... Suplicy, que 
você vá para lá ou então o Luiz Inácio vai acabar fi-
cando só com os aloprados.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Agra-
deço a V. Exª, Sr. Presidente, e faço o registro na cer-
teza de que faço justiça a dois homens públicos que 
muito colaboraram com este País: Kotscho e Fernando 
Henrique Cardoso. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

- RN) – Com a palavra o Senador Geovani Borges.
O SR. GEOVANI BORGES (PMDB – AP. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Antes 
de começar o meu pronunciamento, gostaria de fazer 
uma homenagem ao funcionário do Senado, o repórter 
cinematográfico Alíbio Vieira da Cruz, que ainda ontem 
cumprimentei, nosso cinegrafista. De forma muito respei-
tosa, educada, quando eu acabara de chegar ao Senado 
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Federal, ele me abordou, dizendo: “Senador, quando o 
senhor estiver na tribuna, procure se dirigir àquela luzinha 
vermelha da nossa câmara, para que possamos focali-
zar V. Exª e dar o destaque necessário ao seu Estado, 
o Amapá”. Hoje ele não se encontra presente; partiu. 
Está no andar de cima. Em meu pronunciamento hoje, 
Alíbio, vou me dirigir à sua câmera, onde você estava 
ontem quando eu discursava. Obrigado pelo carinho e 
aconselhamentos que você me deu, na qualidade de 
recém-chegado a esta Casa.

No último dia 16 de maio, Sr. Presidente, foi lan-
çada a pedra fundamental da nova sede da Justiça 
Federal do meu Estado, o Amapá. O momento solene 
marcou o início da construção do prédio que vai abri-
gar a Justiça Federal.

Já está em andamento a licitação para a contra-
tação da empresa que vai elaborar os projetos execu-
tivos da nova sede. Está prevista a construção da área 
de 40 mil m2, onde inicialmente haverá espaço para 
seis Varas, podendo esse número ser ampliado para 
abrigar até oito, de acordo com a necessidade.

O local onde a sede da Justiça Federal será er-
guida pertence à União. O terreno será doado pelo 
Governo Federal ao Estado para as futuras instala-
ções da nova sede.

Atualmente, as três Varas da Seção Judiciária 
do Estado têm uma demanda processual de quase 
14 mil processos.

Uma emenda parlamentar de bancada do meu Es-
tado destinou R$10,224 milhões à construção da obra, 
que deverá estar concluída no próximo ano, 2009.

Como sempre, mais uma vez, a união da ban-
cada federal do Amapá dá exemplo que transcende a 
partidos e a bandeiras ideológicas.

Na solenidade, o Vice-Presidente do Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região, Desembargador fe-
deral Antônio Ezequiel da Silva, representou a Corte 
e destacou que a nova sede proporcionará aos cida-
dãos e à Justiça Federal, pelos próximos trinta anos, 
instalações condignas, atendendo ao anseio de todos 
os que entram na Justiça Federal, tanto para clamar 
como para prestar Justiça.

O Diretor do Foro, Juiz Federal Dr. João Bosco So-
ares da Silva, destacou, com muita propriedade, que a 
construção do novo edifício se tornou possível graças à 
união dos três Poderes: o Judiciário, como condutor do 
pleito; o Legislativo, representado pela bancada federal 
do Amapá, que se empenhou para liberar recursos; e o 
Executivo, por meio do Governo do Estado, que cedeu 
a área onde será construída a nova sede.

O Juiz João Bosco, que se despede do Estado, 
encerrou o seu discurso de maneira poética, dizendo 
que o coração dele, mais do que nunca, daqui para 
frente, terá a geografia do Amapá, a alma do tucuju e 
a brisa de um tempo que se foi, mas que também fica 
e nunca sairá da memória dele.

O Governador do Amapá, Waldez Góes, não 
esconde de ninguém que tem procurado construir um 
ambiente de harmonia e parceira entre as instituições, 
em especial com o Judiciário. Ele fez um apelo, que 
endosso desta tribuna, em nome da bancada federal, 
da sociedade macapaense, do nosso coordenador De-
putado Jurandil Juarez, para a permanência do Juiz 
Federal João Bosco no Estado.

O lançamento da pedra fundamental da obra de 
construção do prédio da Justiça Federal no Amapá, 
ocorrido na última sexta-feira, dia 16, contou com a 
presença de inúmeras autoridades. A obra será cons-
truída em uma área na zona norte da Capital, Maca-
pá, que também deverá abrigar um departamento da 
Polícia Federal.

A expansão dos serviços da Justiça Federal para 
a zona norte da cidade significa também investimento 
na melhoria na qualidade de vida de milhares de pes-
soas, principalmente de famílias carentes.

Por outro lado, a cooperação entre os Poderes é 
fundamental em todo e qualquer regime democrático, 
não só para garantir o melhor atendimento ao usuário 
do serviço público, mas também para que se cumpra 
o princípio essencial da harmonia entre os Poderes.

O Juiz Federal João Bosco tem repetido que o 
papel da Justiça Federal é facilitar a vida das pessoas, 
levando os serviços que a instituição oferece.

O novo prédio da Justiça Federal a ser construído 
na zona norte, Sr. Presidente, ainda vai disponibilizar 
dois espaços, onde funcionarão um restaurante e uma 
biblioteca popular. 

O restaurante deve ficar sob a responsabilidade 
da Prefeitura Municipal de Macapá, e a biblioteca sob 
a tutela do Governo do Estado.

Já está em andamento a licitação para a contra-
tação da empresa que vai elaborar os projetos exe-
cutivos da sede própria da Justiça Federal. Está pre-
vista a construção de uma área de 40 mil m², onde 
inicialmente haverá espaço para seis Varas, podendo 
ser ampliada para abrigar oito Varas, de acordo com 
a necessidade.

Sr. Presidente, quero, nesta oportunidade, dizer 
da importância daquele evento a que estive presente, 
juntamente com a Bancada federal – Deputado Juran-
dil Juarez, Deputada Dalva, Deputada Fátima Pelaes, 
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Deputado Davi Alcolumbre –, prestigiando o momen-
to do lançamento da pedra fundamental dessa cons-
trução tão importante para dar o conforto necessário 
aos membros da Justiça Federal, que terá uma sede 
digna no meu Estado.

Parabéns ao Dr. João Bosco pela iniciativa que 
conseguiu sensibilizar o Congresso Nacional, que 
aprovou no Orçamento essa emenda que significou 
muito para o nosso Estado.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Agradeço a V. Exª, Senador Geovani Borges.
Concedo a palavra como orador inscrito, em face 

de um pedido de urgência, ao Senador Flávio Arns, 
esperando contar com a compreensão dos demais 
Senadores inscritos. V. Exª tem dez minutos.

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria de re-
percutir no dia de hoje uma reportagem que foi publi-
cada ontem no jornal Gazeta do Povo, do Estado do 
Paraná, com o título: “80 mil crianças e adolescentes 
trabalham nas lavouras de fumo no Paraná”.

Como podemos ver pelo conteúdo da reportagem 
do jornal Gazeta do Povo, trata-se de uma situação, 
eu diria, preocupante, dramática, que acontece no 
Estado do Paraná, e que levanta dúvidas se situação 
semelhante não estaria acontecendo em outros Esta-
dos, onde o cultivo do fumo também acontece, como 
é o caso dos Estados de Santa Catarina, Rio Grande 
do Sul, Bahia e outros, onde nós inclusive estivemos, 
coordenados pelo Senador Heráclito Fortes, na época 
da aprovação da Convenção Quadro.

O jornal diz:

Cerca de 80 mil crianças e adolescen-
tes trabalham no cultivo e preparo de folhas 
de fumo no Paraná, segundo levantamento da 
Procuradoria do Trabalho. A planta é um dos 
principais produtos agrícolas da região sul do 
estado. Nesta época do ano, depois da colheita, 
o trabalho acontece nas estufas e barracões 
das fazendas onde é feita a separação e a 
classificação das folhas que serão vendidas 
para os fabricantes. Reportagem do telejor-
nal ParanáTV [filiada da Globo no Paraná –, 
inclusive veiculada pelo programa Fantástico, 
no último domingo] mostrou, na edição desta 
segunda-feira (19), que famílias inteiras traba-
lham com o fumo.

Em um barracão a montagem das cha-
madas bonecas (maços de folhas de fumo 
amarradas) é feita simultaneamente por pai, 
mãe e três filhos – de 12, 8 e 5 anos. Por medo 
da lei e pressão dos professores, os pais não 
tiram as crianças da escola, mas elas acabam 
enfrentando uma dupla jornada. A maioria es-
tuda pela manhã e trabalha à tarde. As crian-
ças contam que não vêem a hora de chegar 
a noite para poderem descansar.

No período de férias escolares, a situação 
é ainda pior. A época coincide com a colheita 
do fumo e as crianças acabam trabalhando 
durante o dia inteiro. Elas são obrigadas a 
carregar pesados fardos de folhas de fumo 
nas costas. Durante a colheita, a folha verde 
entra em contato com o corpo do trabalhador 
[no caso crianças], que absorve grandes quan-
tidades de nicotina.

Nos adultos, a substância provoca náu-
seas e tonturas, contou o agricultor Ari Volovi-
tch. Nas crianças os sintomas são ainda mais 
fortes. Elas sofrem com vômitos, fraqueza e 
perda de apetite. De acordo com o pesquisador 
da Universidade de Brasília (UnB), Guilherme 
Eidt, crianças que manejam a folha de fumo 
apresentam índices de nicotina no organismo 
compatíveis com uma pessoa fumante. [É alar-
mante a informação].

Em dezembro do ano passado o Ministé-
rio Público (MP) entrou com ações contra seis 
empresas. Para o Ministério Público os pais das 
crianças são obrigados a usar o trabalho infantil 
para cumprir contratos com a indústria.

É alguma coisa análoga, parecida, eu di-
ria, com a própria escravidão, porque as famí-
lias que plantam o fumo recebem os insumos 
da indústria do fumo e ficam devendo esses 
valores para a indústria, e os débitos dessas 
famílias, alguns são de dois mil, quatro mil, 
cinco mil, chegando a 60 mil reais o débito da 
família com a indústria na concessão, na entre-
ga dos insumos. Isso obriga as famílias a fazer 
com que todos os seus membros trabalhem 
para pagar aquele débito com a indústria, de 
acordo com as informações.

E diz o Ministério Público, nessa reportagem do 
jornal Gazeta do Povo, mostrada pelo Paraná TV, que 
é afiliada da Rede Globo, como eu já disse, e também 
estampada no programa Fantástico:
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“Quem se beneficia do trabalho destas 
crianças e adolescentes não são as famílias, 
mas, sim, as empresas fumageiras que se 
enriquecem com a atividade insalubre e proi-
bida para menores de dezoito anos”, disse 
Margareth Matos, Procuradora do Trabalho no 
Estado do Paraná.

O Presidente do Sindifumo, Iro Schünke, conta 
que as empresas fazem contratos legais de compra e 
venda de folhas com o produtor. Para ele, o trabalho 
infantil é um trabalho nacional. Todos sabem que é na-
cional, mas cada um é responsável para que o traba-
lho infantil não aconteça na sua esfera de atuação. E 
a responsabilidade é de todos, inclusive do Sindifumo, 
na cadeia produtiva, e do próprio Governo.

Para a Secretária da Criança e Juven-
tude, Thelma Alves de Oliveira, parte do pro-
blema está ligado à cultura do campo, onde 
se entende que as crianças devem ajudar os 
pais no trabalho. Segundo ela, é preciso mu-
dar também esta mentalidade. “A fiscalização 
retira as crianças, mas depois que vai embora, 
as famílias voltam a colocá-las no trabalho”, 
afirma. Para a secretária, a solução seria co-
brar da indústria e dos próprios fumantes sua 
parcela de responsabilidade no problema.

Essa questão é muito grave, e eu, sendo do Para-
ná, me surpreendi com o número estampado no jornal 
de que oitenta mil crianças e adolescentes trabalham 
nas lavouras de fumo, no Paraná. Sabendo que isso, 
como dito na reportagem, é algo localizado no sul do 
Estado, fico preocupado também com situações pare-
cidas, nocivas à família, nocivas para as relações de 
trabalho, para o aproveitamento educacional, escolar, 
para situações que vêm sendo debatidas no Brasil in-
teiro, objetivando a erradicação do trabalho infantil. 

Por esse trabalho por ser nocivo à saúde e proi-
bido a menores de 18 anos e diante desse quadro do 
Paraná e, talvez, do sul da Bahia, estamos propondo a 
realização de uma audiência pública na Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação Participativa, da qual 
alguns Senadores aqui presentes fazem parte, como 
os Senadores Geraldo Mesquita e Augusto Botelho e 
outros Senadores, para discutirmos essa situação tra-
zida à tona em noticiário de âmbito regional e, poste-
riormente, nacional. Vamos nos deter, nos aprofundar 
nessa discussão na busca de caminhos, alternativas, 
responsabilidades e punições, o que for necessário, 
para que, nesta audiência pública, as partes envolvidas 
– Ministério do Trabalho, Ministério do Desenvolvimento 

Social, que tem a preocupação, junto com o Ministé-
rio do Trabalho, da erradicação do trabalho infantil e 
do controle do trabalho para menores de 18 anos em 
termos de insalubridade, os representantes das famí-
lias, o Ministério Público – discutam esse assunto e 
nós possamos fazer aqui no Senado, na Comissão de 
Direitos Humanos, o debate sobre esse assunto. 

Queria, Sr. Presidente – inclusive, o tempo já 
está se esgotando ...

O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – V. Exª 
me permite um aparte?

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – ...agra-
decer a permissão para abordar esse assunto. E, se 
V.Exª permitir, só, conceder o aparte para o Senador 
amigo e médico, Augusto Botelho. 

O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Posso 
falar, Senador Mão Santa? 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Pode. Já dei mais três minutos. Aliás, se V. Exª me 
pedir mais, eu darei. 

O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Muito 
obrigado a V. Exª, nobre Senador. A idéia de V.Exª é 
muito brilhante. Temos mais é que chamar o Ministério 
da Agricultura, porque a forma de essas pessoas vi-
verem é botando os filhos para trabalhar num trabalho 
inadequado, insalubre. Mas também temos de, nessa 
discussão, achar outra solução. O Brasil assinou aquela 
Convenção para o Fumo?

O SR. FLÁVIO ARNS – A Convenção Quadro.
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – A 

Convenção Quadro para o Controle do Tabaco justa-
mente dá uma alternativa para as pessoas que vivem 
do cultivo do tabaco. Seria outra oportunidade discu-
timos esse assunto também dessa forma. Temos que 
raciocinar que o fumo é prejudicial à saúde, como o 
álcool também é prejudicial à saúde. O Ministério da 
Saúde teve uma derrota em relação a essa proibição 
do álcool na estrada, mas eu acho que deve continuar 
lutando. No Brasil, de acidente, morrem 35 mil pesso-
as por ano, e de câncer de pulmão e de doenças de 
câncer ligadas ao fumo morre um grande número de 
pessoas. Não chega a ser tudo isso, mas seria a hora 
de discutir e conversar com as organizações dos pro-
dutores de fumo para ver qual a possibilidade, se eles 
já estão pensando em rumar para outra agricultura, ou-
tra alternativa que vá proporcionar renda equivalente à 
que eles têm. E, também, para corrigir essa distorção 
que é crianças trabalhando, provavelmente perdendo 
aulas também. Muito obrigado, Senador. 

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Acolho 
a sugestão de V. Exª.
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Acho importante, neste momento, examinar esta 
situação que, como disse, é do Paraná. Mas, se existe 
no Paraná, certamente existe em outros Estados tam-
bém. É o momento também de avaliarmos a convenção 
aprovada pelo Senado Federal em que várias iniciati-
vas foram propostas, para observarmos os desdobra-
mentos da aplicação daquela convenção no cotidiano 
da produção, das famílias, dos encaminhamentos, em 
conjunto com o Ministério do Trabalho, do Ministério 
Público, do Ministério da Saúde, do Ministério da Agri-
cultura e do Desenvolvimento Agrário – porque muitas 
dessas pessoas estão relacionadas à pequena produ-
ção, são produtores rurais com áreas de extensão de 
terra menores – e possamos fazer este debate aqui 
no Senado Federal...

Agradeço ao Senador Augusto Botelho e a V. Exª, 
Sr. Presidente. É sempre uma alegria tê-lo. Tem coin-
cidido que, nas últimas vezes em que tenho usado a 
tribuna, V. Exª esteja presidindo. Quero enaltecer, como 
sempre, o trabalho e a condução dos trabalhos do Se-
nado. Amigos meus do Paraná sempre têm dito: “Olhe, 
mande um grande abraço ao Senador Mão Santa”. Há 
muita gente, no Paraná, que o admira muito.

Gostaria de dar como lido também o pronuncia-
mento, para que conste dos Anais da Casa.

Obrigado, Sr. Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR FLÁVIO ARNS.

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, quando nos deparamos com uma situação 
revoltante, vemo-nos diante de dois caminhos: romper 
com o silêncio e manifestar nossa indignação ou abafar 
nossa voz com a mordaça do conformismo. Diante da 
realidade de cerca de 80 mil crianças e adolescentes 
que hoje trabalham no cultivo e no preparo da folhas 
de fumo no Paraná não há como nos calarmos. 

Em reportagem produzida pela Rede Paranaense 
de Comunicação e mostrada no último domingo pelo 
Fantástico, vimos a situação de famílias inteiras que 
trabalham com o fumo na região sul do Paraná. A no-
tícia trouxe grande impacto principalmente por mostrar 
crianças e adolescentes perdendo suas infâncias nas 
estufas e barracões das fazendas onde é feita a sepa-
ração e classificação das folhas que serão vendidas 
para os fabricantes. 

O relato mostra circunstâncias em que as crian-
ças são expostas a riscos contra sua saúde, além da 
grande problemática que envolve o trabalho infantil 

e suas conseqüências danosas ao desenvolvimento 
destes pequenos cidadãos. 

Além de serem obrigadas a carregar pesados 
fardos de folhas de fumo nas costas, as crianças fi-
cam expostas às folhas de fumo ainda verdes durante 
o período da colheita. Em contato com o corpo, estas 
folhas liberam grande quantidade de nicotina, causan-
do vômito, fraqueza e perda de apetite. 

A gravidade do problema é ainda maior se ob-
servarmos que as medidas que estão sendo tomadas 
para combater esta situação não surtem efeito. Talvez 
por uma questão cultural, conforme explica a Secretá-
ria da Criança e Juventude do Estado do Paraná, ci-
tada na reportagem. Talvez pela negligência dos pais 
ou pela usurpação das empresas que se enriquecem 
às custas do trabalho destas crianças, como analisa 
o Ministério Público do Trabalho. 

Uma situação também evidenciada pela maté-
ria é o regime de praticamente escravidão que estas 
famílias enfrentam. Sem terem condições de custear 
os gastos com a produção, ficam reféns das empresas 
que subsidiam os insumos utilizados no plantio, muitas 
vezes revertendo todo o seu lucro para o pagamento 
destas despesas.

Nobres Senadores e Senadoras, não há como 
nos calarmos diante deste cenário de revolta. Não há 
como ignorar o depoimento de uma criança que não 
vislumbra nada além do trabalho para o seu futuro. 

Por isso, nobres colegas, precisamos incentivar 
e promover medidas que busquem a erradicação do 
trabalho infantil e aprofundarmos esta discussão junto 
à sociedade. 

Neste sentido, estou propondo requerimento de 
audiência pública para debater esta situação no âmbito 
da Comissão de Direitos Humanos do Senado com a 
participação do Ministério Público do Trabalho, de re-
presentantes das famílias citadas na matéria, além do 
Ministério do Trabalho e do Desenvolvimento Social e 
Combate a Fome.

Espero, sinceramente, que esta iniciativa con-
tribua de forma prática para a erradicação de casos 
como o que foi exemplarmente mostrado pela RPC, 
a qual parabenizo pelo jornalismo cidadão que vem 
desenvolvendo. 

Muito obrigado, 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR FLÁVIO ARNS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I, § 2º do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Flávio Arns, 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) – 
Nós é que queremos cumprimentá-lo. O povo do Pa-
raná devia se unir ao povo do Brasil e fazer o primeiro 
Prêmio Nobel da Paz. Na Câmara dos Deputados, há 
um Deputado Federal.

Acho que V. Exª deveria ser indicado por todos 
nós, partindo do Paraná.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela or-
dem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Pela ordem, Senador Mário Couto.

Eu já o tinha franqueado para usar da palavra 
em meu lugar, para fazer uma comunicação inadiável, 
porque o Pará e Brasil gostam de ouvi-lo. 

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – V. Exª 
pode dar a palavra ao Senador Valter Pereira e, logo 
em seguida...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
O Senador Valter Pereira está inscrito para falar pela 
liderança – tenho um documento enviado pelo Sena-
dor Valdir Raupp nesse sentido; e o Senador Geraldo 
Mesquita também usará da palavra.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Logo em 
seguida, aceito a delicadeza de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Pela ordem, tem a palavra V. Exª.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria 
de fazer o registro da matéria intitulada “Estilo de inti-
midação com inspiração soviética”. Vou repetir: “Estilo 
de intimidação com inspiração soviética”, publicada no 
jornal Correio Braziliense do dia 18 de maio de 2008.

A matéria, Srs. Senadores, destaca que a prática 
de militantes ligados ao PT de elaborar dossiês para 
ameaçar adversários vem sendo recorrente desde 
que o Presidente Lula assumiu o poder em 2003. A 
matéria relembra todos os casos que antecederam o 
caso atual, o dossiê feito com os gastos presidenciais 
do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, envol-
vendo o ex-funcionário do Planalto José Aparecido 
Nunes Pires.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria citada 
seja considerada parte integrante deste pronuncia-
mento, para que passe a constar dos Anais do Sena-
do Federal.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MÁRIO COUTO EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do inciso I, § 2º, art. 
210 do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Convidamos para usar da palavra, pela liderança, o 
Senador Valter Pereira. Em seguida, como orador ins-
crito, o Senador Geraldo Mesquita Júnior, do PMDB 
do Acre.

Regimentalmente, o tempo é de cinco minutos, 
mas V. Exª pode usar o tempo que achar convenien-
te, porque a voz de V. Exª é muito importante não só 
para o Mato Grosso do Sul e para o PMDB, mas para 
o Brasil.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, 
Sr. Presidente, mas garanto a V. Exª que cinco minutos 
serão suficientes para fazer o registro que pretendo 
nesta tarde, e para a tranqüilidade também do meu 
estimado amigo e companheiro de Partido, esse bri-
lhante Senador Geraldo Mesquita.

Mas, Sr. Presidente, a imprensa, o rádio e a tele-
visão noticiam hoje um fato deplorável, que não pode 
passar despercebido. Trata-se de uma agressão co-
varde a um técnico da Eletrobrás, Dr. Paulo Fernando 
Rezende. 

A notícia que proponho comentar foi publicada 
no site de O Estadão desta quarta-feira, 21 de maio, 
sob o título: “Debate sobre usina acaba em agressão”. 
E vem a notícia:

Engenheiro da Eletrobrás é atacado a 
socos e golpes de facão ao fim de palestra 
sobre hidrelétrica de Belo Monte .

O engenheiro da Eletrobrás Paulo Fer-
nando Rezende foi agredido a socos e ferido 
com golpes de facão por vários índios caiapós 
ao final de uma palestra em Altamira, Pará. Re-
zende participava do encontro Xingu Vivo para 
Sempre,que reuniu três mil pessoas – metade 
delas índios – e debateu os impactos da usina 
hidrelétrica de Belo Monte na região. 

O engenheiro havia acabado de falar 
sobre os detalhes técnicos do projeto. Lidera-
dos pela índia caiapó Tuíra Caiapó, os índios 
avançaram sobre Rezende, que teve a camisa 
rasgada e foi ferido no braço pelo facão de um 
dos agressores.

Se V. Exª abrir as páginas dos jornais, verá as 
imagens que foram publicadas. São fotografias do en-
genheiro da Eletrobrás todo ferido, fotografias do ato 
da agressão.

O que teria feito aquele técnico para sofrer ta-
manha agressão, Sr. Presidente? Ele teria posto em 
dúvida a sustentação do professor e ambientalista Os-
valdo Sevá, que é contrário à hidrelétrica.

A reação contra o técnico da Eletrobrás – e é aí 
que mora o perigo – está revelando uma crescente 
intolerância que tem alimentado algumas discussões, 
inclusive nesta Casa, sobre as questões da Amazô-
nia, a iminente crise energética e problemas étnicos, 
sobre os quais já tive oportunidade de falar aqui algu-
mas vezes. 

Vivêssemos num regime autoritário que impu-
sesse suas decisões sem dar a mínima satisfação à 
sociedade, o protesto seria recebido com naturalidade, 
seria defensável e os exageros passariam desperce-
bidos e não precisariam de explicações. 

No entanto, não é esse o cenário brasileiro. Vive-
mos em plena democracia, onde a discussão de todos 
os temas está disseminada e, sobretudo, está garan-
tida pela Constituição, pela legislação e pela postura 
do Governo. Portanto, os destemperos dos agressores 
configuram crime e, como tal, reclamam abertura de 
inquérito e a competente ação penal. 

Aliás, o que a vítima estava fazendo naquela as-
sembléia, Sr. Presidente, era exatamente a sustentação 
das virtudes do projeto. Ao mesmo tempo, procurava 
afastar dúvidas acerca do impacto da hidrelétrica de 
Belo Monte. Assim, o que ele estava fazendo era um 
dos exercícios mais proeminentes da democracia, o 
que nós advogados definimos como o contraditório.

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– V. Exª pediu cinco minutos, eu dei mais cinco, são 
dez, que é a nota que V. Exª merece. 

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente. 

V. Exª, que é médico, mas que tem se envereda-
do com bastante sucesso, com bastante êxito nesses 
caminhos da ciência jurídica também – freqüentemente 
V. Exª está citando este ou aquele jurista – sabe muito 
bem o que é para todos nós advogados o princípio do 
contraditório. E era o que ele estava fazendo. 

O crime dos agressores se configura nas lesões 
corporais, na tentativa de homicídio, já que foram usa-
das armas, ainda que rudimentares, como facões, 
bordunas, mas armas que produziram lesões e que 
poderiam ter ceifado a vida daquele técnico. 

Pelo seu erro, os agressores deveriam pagar, mas 
nós sabemos que dificilmente eles serão compelidos 
a isso. Afinal, são índios! Embora tenham alcançado 
significativo estágio de desenvolvimento e emancipa-
ção política, são protegidos pela legislação penal. Nada 
disso, entretanto, Sr. Presidente, afasta o caráter crimi-
noso do ato nem descarta o perfil arbitrário daqueles 
que fazem dos índios massa de manobra para defender 
outros interesses, a maioria dos quais escusos. 
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Por tudo isso, o engenheiro Paulo Rezende me-
rece a nossa solidariedade. Primeiro porque ele é um 
mero agente do serviço público. A decisão de construir 
a hidrelétrica não é dele, Sr. Presidente, é do Governo. 
Do Governo comandado por um Presidente, do Gover-
no que tem um Ministro, que tem o Presidente de Ele-
trobrás, etc., etc. Portanto, foram violentar exatamente 
aquele que está na ponta, um trabalhador.

Segundo, porque ele estava cumprindo o seu 
dever de ouvir, o seu dever de esclarecer, o seu dever 
de contrapor todos os argumentos que estão sendo 
lançados contra a construção daquela hidrelétrica. 

A sociedade tem todos os motivos para colocar 
em dúvida os impactos da obra sobre o meio ambiente. 
Isso é inquestionável. A discussão faz-se necessária. A 
audiência pública é um procedimento comum nesses 
episódios, nesses momentos, mas ninguém pode cer-
cear o Governo do direito de sustentar sua viabilidade 
ambiental e sua necessidade econômica. 

Nesse sentido, vale realçar uma advertência do 
engenheiro Paulo Fernando Rezende. Ele disse, nes-
te mesmo evento, que, em 2017, haverá cerca de 204 
milhões de pessoas em nosso País e que todos têm 
direito de ter à sua disposição a energia elétrica.

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Permite um 
aparte, nobre Senador Valter Pereira?

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Se hou-
ver a tolerância do Presidente, eu concedo o aparte, 
com o maior prazer, Senador Flexa Ribeiro.

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Permite-me, 
Sr. Presidente? (Pausa.)

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Honra-
me, Senador Flexa Ribeiro.

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador Valter 
Pereira, eu estava no gabinete, despachando, quan-
do V. Exª assumiu a tribuna para tratar de um assunto 
que é da maior importância e preocupa a todos nós: 
o que ocorreu ontem na audiência pública em Altami-
ra, no meu Estado do Pará, com relação à discussão 
– apenas iniciada – da viabilidade da implantação da 
hidrelétrica de Belo Monte.

Há vinte anos, Senador Valter Pereira, em 1989, 
a mesma índia que coordenou o incidente de ontem, 
a índia Tuíra, esfregou o facão no rosto do então Pre-
sidente da Eletronorte.

(Interrupção do som.)

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Esfre-
gou o facão no rosto do...?

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Do Presidente 
da Eletronorte daquela época, Antonio Muniz Lopes, 
que hoje é Presidente da Eletrobrás. Olhe como as 
coisas acontecem! O Antonio Muniz Lopes era o Pre-

sidente da Eletronorte. Ele foi a Altamira fazer também 
uma palestra, uma audiência pública para discutir a 
implantação de Belo Monte, que, naquela altura, era 
a usina de Cararaô. E, quando terminou, a índia Tu-
íra foi com um facão e bateu no rosto do Presidente 
da Eletronorte de então. Isso foi notícia internacional. 
Vinte anos depois, sem que se possa ter implantado 
a usina de Belo Monte, novamente...

(Interrupção do som.)

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Sr. Presi-
dente, peço a generosidade de V. Exª, porque esse é 
um assunto da maior importância para o Brasil; não é 
somente para o Pará. Vinte anos depois, numa nova 
audiência pública, agora autorizada pela Justiça, para 
que se possa discutir a viabilidade do projeto de Belo 
Monte, e seja feito o EIA/Rima, o engenheiro da Ele-
trobrás que foi lá fazer a palestra – seria hoje o Antonio 
Muniz Lopes de vinte anos atrás – novamente é agre-
dido pelos índios, ainda agora liderados pela mesma 
índia Tuíra. A mesma índia que vinte anos atrás bateu 
com facão no rosto do hoje Presidente da Eletrobrás 
repetiu o fato. E agora, lamentavelmente, o que não 
ocorreu há vinte anos aconteceu: houve realmente uma 
agressão ao engenheiro – inclusive há fotos divulga-
das com o técnico sofrendo lesões corporais, cortes 
produzidos por aqueles que agrediram; suas roupas 
rasgadas. Então, acho que, na época de hoje, é preci-
so que haja, Senador Valter Pereira, uma abertura de 
consciência e inteligência para que se possa discutir 
de forma clara, transparente, os benefícios que essa 
usina trará para o Brasil. Não é para o meu Estado do 
Pará, não!

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Mas 
antes disso, Senador Flexa Ribeiro, é preciso seja 
despertada a consciência de que esse tipo de pro-
cedimento, esse tipo de agressão, conspira contra a 
própria democracia.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Senador Flexa Ribeiro, o Senador Valter Pereira já 
retomou a palavra para encerrar.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Veja, 
Senador Flexa Ribeiro, é preciso começar a prestar a 
atenção que há um movimento de se radicalizar uma 
tendência muito forte de tornar essas audiências pú-
blicas espetáculos deprimentes que, de certa forma, 
inibem a própria prática democrática.

Ao solidarizar-me, Sr. Presidente, com a vítima 
da agressão, quero deixar bem claro que não abdi-
quei e não abdico da minha histórica defesa da políti-
ca ambiental, das questões ambientais, mas entendo 
que é preciso conciliar essa demanda fundada, essa 
demanda justa da sociedade, com outras igualmente 
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indispensáveis à vida humana. E não é no tapa que 
vamos conseguir essa conciliação.

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

– Senador Flexa Ribeiro, eu gosto tanto de V. Exª que 
vou pedir uma Bíblia. V. Exª verá que Salomão dizia 
que a sabedoria e a virtude estão no meio. V. Exª não 
tinha direito, pelo Regimento, ao aparte, porque S. Exª 
falava pela Liderança, mas nós o concedemos. Quer 
dizer, buscamos ficar no meio. Está no Livro de Deus! 
Está em Salomão: “A virtude está no meio”. E V. Exª 
está no meio do meu coração.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Eu re-
conheço que V. Exª, Presidente Mão Santa, é sempre 
generoso quando ocupa essa honrosa cadeira de 
Presidente da Mesa do Senado Federal. Quero agra-
decer por ter permitido um aparte quando o Senador 
Valter Pereira usava da palavra pela Liderança, o que 
o Regimento não permite. Mas a matéria é da maior 
importância e gravidade. 

Temos de respeitar as leis neste País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Convidamos para usar da palavra o orador inscrito 
Senador Geraldo Mesquita, do PMDB do Estado do 
Acre.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Senador Mão Santa, que preside esta ses-
são, colegas Senadores presentes, pretendia fazer um 
apelo aqui ao Presidente Garibaldi Alves, se aqui ele 
estivesse, no sentido de, a exemplo do que foi feito com 
matérias de interesse dos aposentados...

Lembro aqui a luta travada pelo Senador Mário 
Couto, por V. Exª, Senador Mão Santa, pelo Senador 
Paulo Paim. Tantos de nós aqui fizemos um apelo ao 
Senador Garibaldi para que trouxesse ao plenário desta 
Casa aquelas matérias que estavam dormitando nas 
comissões, sendo represadas nas comissões. E o Se-
nador Garibaldi, com a grandeza de homem público 
que lhe é peculiar, fez por onde para que as matérias 
viessem para cá e fossem objeto de deliberação. A 
mesma preocupação me ocorre, Senador Mão Santa 
– era esse apelo que iria fazer ao Senador Garibaldi, 
mas, vou fazê-lo quando ele estiver presidindo algu-
ma sessão –, com matérias que tratam de disciplinar 
a propaganda de bebida alcoólica no nosso País.

Tenho um projeto datado de maio de 2003, cinco 
anos então, bolando nesta Casa, que trata de disci-
plinar a propaganda de bebida alcoólica na televisão 
e nos rádios brasileiros. Por força do fortíssimo lobby, 
por força da omissão desta Casa, essa matéria não foi 
apreciada ainda – nem ela nem as outras vinte e tan-

tas que tratam da mesma questão. Portanto, anuncio 
que, numa próxima oportunidade, vou fazer um apelo 
ao Senador Garibaldi para que ele use a sua prerro-
gativa de Presidente do Senado e avoque para este 
plenário a deliberação dessas matérias.

O Senado Federal não pode mais fingir que esse 
assunto não existe; o Senado Federal não pode mais 
fazer de conta que essas matérias não estão tramitan-
do nesta Casa, Senador Mozarildo.

Como disse, vou tratar dessa questão numa ou-
tra oportunidade, na presença do Senador Garibaldi, 
porque acho de fundamental importância que para cá 
essas matérias sejam carreadas, a fim de que possa-
mos sobre elas deliberar.

Senador Mão Santa, recebi um convite muito agra-
dável há poucos dias. Estava lá na minha terra, que V. 
Exª conhece, o nosso querido Acre, e fui convidado 
por produtores de amendoim de um Município próxi-
mo a Rio Branco – Município de Senador Guiomard, 
antiga Vila Quinari –, para o que eles consideram uma 
verdadeira festa, Senador Mozarildo: a colheita da pro-
dução, a “batição” do amendoim etc. Certamente me 
convidaram para verificar in loco o processo de colheita 
porque, no ano passado, me envolvi e me empenhei, 
juntamente com o prefeito daquele Município, junta-
mente com organismos do governo do Estado, para 
que equipamentos fossem destinados àquela comuni-
dade de produtores, que queriam, simplesmente, arar 
uma quantidade de terra para plantarem, semearem e 
colherem, o que eles estão fazendo hoje.

Poucos dias atrás também, Senador Mão Santa, 
tive a oportunidade de visitar um amigo, um empresário 
acreano, o Juninho da Paris Dakar, um revendedor de 
equipamentos da Yamaha, como motocicletas. Fiquei 
impressionado com seu relato, acompanhado de au-
diovisual que ele preparou, sobre a performance de 
pequenos equipamentos.

Na verdade, trata-se de um quadriciclo com tra-
ção. Fiquei impressionado com a performance desse 
equipamento. Ele e mais alguns acompanhantes viaja-
ram pelo Acre, no pior momento do inverno, naqueles 
pequenos equipamentos; trafegaram por estradas en-
lameadas, estradas nas quais até no verão às vezes é 
difícil trafegar; rebocaram caminhões de atoleiros.

E por que estou citando esses dois fatos, Sena-
dor Mão Santa? Porque quero me referir aqui a uma 
questão muito especial, que toca a nós particularmen-
te, que somos da Amazônia.

Muito se fala na Amazônia, que é hoje o foco 
das atenções, das preocupações. No entanto – e esta 
é uma preocupação que tenho –, quando se fala na 
Amazônia, quando se fala do que se poderá fazer com 
a Amazônia ou do que não se fará com a Amazônia, 
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dificilmente o homenzinho, a mulherzinha que está 
lá, Senador Mozarildo, fazendo um sacrifício danado 
para tentar produzir, são lembrados. O pequeno produ-
tor, aquele que realmente produz alimentos, Senador 
Mão Santa, pouco é lembrado. O grande fazendeiro, 
o grande proprietário, produz commodities, cria gado, 
produz coisas em larga escala. Quem produz alimentos 
mesmo é o pequeno produtor, que temos em grande 
quantidade lá na terra do Senador Mozarildo, lá no 
meu Acre, em toda a Amazônia.

Muito se fala da Amazônia e pouca atenção se 
dá à questão do pequeno produtor naquela nossa re-
gião. Hoje em dia, inclusive, ouço propostas de criação, 
mais uma vez, de uma bolsa não-sei-o-quê para os 
amazônidas para que preservem a floresta. Senador 
Mozarildo, o pessoal do meu Estado, e tenho certeza 
de que o do seu também, quer é condição para tra-
balhar. Podem até dar a bolsa – dão para todo mun-
do mesmo –, mas o pessoal quer mesmo é condição 
para trabalhar.

O meu Estado tem uma área que a gente chama 
de derrubada, uma área na qual as árvores já foram 
cortadas, uma área que já serviu de pasto, já serviu de 
campo de produção, uma área já derrubada imensa. 
Se provêssemos aqueles habitantes que realmente 
têm vinculação com a região, que têm amor por seu 
pedacinho de terra, se, de alguma forma, o Estado, a 
União e os Municípios estabelecessem parcerias sé-
rias com esses pequenos produtores, aconteceriam 
várias coisas importantes na Amazônia.

Primeiro, estancaríamos o processo de desmata-
mento, que é acentuado realmente; segundo, aproveita-
ríamos uma área imensa da Amazônia para voltarmos 
a produzir, áreas que, hoje, são tidas como degrada-
das, áreas, muitas delas, abandonadas; terceiro, da-
ríamos perspectiva econômica e social a uma quan-
tidade imensa de pessoas que vivem naquela região, 
pequenos produtores, homens e mulheres que dão um 
duro danado, de sol a sol, no Acre e em toda a região 
amazônica, para tentar fazer aquilo que eles sabem 
fazer, aquilo que eles gostam de fazer, aquilo que eles 
precisam fazer, que é produzir, Senador Mozarildo.

Contei a história da visita que fiz ao Juninho da 
Paris Dakar, revendedor daqueles quadriciclos, Senador 
Mozarildo, pelo seguinte. Hoje, para se colocar um tra-
tor agrícola desses convencionais, de roda grandona e 
tal, numa comunidade, numa cooperativa, numa região 
de produtores, não se gasta menos do que R$150 mil. 
Além disso, a sua manutenção é caríssima.

O que me passou pela cabeça foi que precisa-
mos nos valer de novos recursos na Amazônia. Um 
equipamento como esse – não estou aqui fazendo 
propaganda, mas o achei fantástico –, segundo me foi 

dito e segundo vi em audiovisual, faz praticamente a 
mesma coisa que faz um trator agrícola como esse de 
roda grande, aquele trator agrícola convencional. Ele 
puxa um arado, transporta, tem tração, mas custa seis 
vezes menos do que um grande trator agrícola.

Nessas regiões de pequenos produtores, nesses 
assentamentos do Incra na Amazônia, o Governo, a 
União, os Governos estaduais e os Municípios pode-
riam se dar as mãos para promover a colocação desses 
equipamentos, a colocação de outros implementos que 
se prestam à produção de uma maneira geral, Senador 
Mão Santa. Tenho certeza absoluta de que essa par-
ceria daria grandes resultados na Amazônia. A ques-
tão é que, quando se fala na Amazônia, fala-se para o 
mundo exterior, não se fala para o pequeno produtor; 
fala-se para o universo inteiro e, normalmente, fala-se 
de árvores, fala-se de tudo, menos das pessoas que 
estão ali morando, tentando viver e produzir.

Senador Mozarildo Cavalcanti, creio que V. Exª 
gostaria de apartear-me. Ouço-o com muito prazer.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-
nador Geraldo Mesquita, fico muito feliz com o tema 
que V. Exª está abordando: nossa Amazônia. Como V. 
Exª disse, fala-se da Amazônia, mas, na verdade, só 
se fala mal da Amazônia; e se fala mal dos morado-
res da Amazônia, como se lá todos fossem bandidos 
ou todos fossem grandes latifundiários. Esquecem-se 
exatamente de que a grande maioria dos que lá vivem 
são pequenos produtores. E pior: muitos deles, Senador 
Geraldo – V. Exª o sabe muito bem –, foram colocados 
lá pelo Governo Federal, por meio do Incra, em assen-
tamentos, e ficaram lá por gerações e gerações.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Muitos parecem verdadeiros campos de con-
centração. São muitos parecidos, não é, Senador?

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Exa-
tamente. 

O Presidente Lula, na sua primeira campanha 
para Presidente, disse que ia implantar na Amazônia 
um programa para se saber o que se pode fazer na 
Amazônia, e não inventar o que não se pode fazer na 
Amazônia. 

Infelizmente, ele só piorou a situação. Só piorou. 
E contribui muito para que a imagem externa da Ama-
zônia seja esta: de um lugar onde só existem bando-
leiros. Na Inquisição, todo mundo era carimbado como 
herege, infiel ou bruxo. Na Amazônia, se o cidadão é 
fazendeiro, ele é um depredador da natureza, ele é um 
matador de índio; se é um madeireiro, ele é um devas-
tador da floresta; se ele é, eventualmente, um garim-
peiro, mesmo atuando de maneira regular, por meio de 
cooperativas, ele também é visto como um bandido; e 
se ele é um pequeno produtor rural, como V. Exª está 
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abordando, ele não só é esquecido – essa é a praxe 
–, mas tido como alguém que tem de ser muito bem 
vigiado, porque, se ele derrubar uma árvore, ele estará 
cometendo um crime contra a humanidade.

Senador Geraldo – nós sabemos disto, não é pre-
ciso que o Brasil o saiba –, aquelas árvores derrubadas 
também são derrubadas pelos índios. É impressionante 
o cinismo de alguns indigenistas – ou gigolôs de índios 
– quando dizem que os índios preservam a floresta. O 
hábito dos índios é derrubar a floresta para plantar roça 
e, em seguida, derrubar mais e derrubar mais. Também 
foi assim que aprenderam os nordestinos e os outros que 
foram para lá. Só o que já foi mexido, só o que já foi traba-
lhado, se fosse mecanizado, como V. Exª colocou, seria 
suficiente para desenvolver muito bem a Amazônia. 

O que não podemos permitir – e nós, da Ama-
zônia, temos de nos unir suprapartidariamente para 
mudar este pensamento – é que os amazônidas – in-
dependentemente de terem vindo de qualquer lugar 
do Brasil – sejam vistos como bandidos. 

Aliás, Saulo Ramos, no seu livro, que é um best 
seller, diz que na Amazônia há uma tara por toras e 
que todo mundo lá é bandido. Então, temos de fazer um 
trabalho violento contra isso. Não podemos aceitar. 

Um outro ponto do pronunciamento de V. Exª, dito 
logo no início, sobre o qual V. Exª disse que vai voltar 
a falar quando o Senador Garibaldi estiver aqui, é re-
ferente aos projetos que ficam “dormindo”. Tenho uma 
emenda constitucional, Senador Geraldo Mesquita, 
de 1999, que previa só o seguinte: que matérias re-
ferentes a reservas ecológicas nos Estados deveriam 
passar pelo Senado, assim como quisemos fazer com 
a questão da lei de gestão de florestas, porque se vai 
conceder para a União ou para terceiros terras que 
são do Estado ou da União, e o Congresso é excluído 
da apreciação dessa matéria.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Aliás, Senador Mozarildo, quando da apre-
ciação do projeto de concessão de florestas públicas, 
o Governo assumiu um compromisso dentro desta 
Casa de submeter áreas acima de 2.500 hectare ao 
Senado Federal. 

O projeto foi aprovado assim, e o compromisso 
foi de aprová-lo, porque esse dispositivo estava conti-
do, e o Presidente da República o vetou.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Exa-
tamente. 

Então, na verdade, se há alguém que cuida mal 
da Amazônia é o Governo Federal. Nós, da Amazônia, 
cuidamos muito bem dela. Se tivéssemos outro tipo de 
comportamento, se os 25 milhões de brasileiros e bra-
sileiras que moram lá tivessem o comportamento dos 
habitantes da Europa e dos Estados Unidos, talvez a 

Amazônia não fosse, tantos séculos depois – cinco sé-
culos depois –, o que é: uma área que foi mexida em 
apenas 12% da sua totalidade. Quero solidarizar-me com 
V. Exª. Acho que devemos desmistificar essa verdadeira 
imagem de ruindade que existe contra a Amazônia. 

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB – 
AC) – É a imagem, diga-se de passagem, Senador Moza-
rildo, que não diz respeito à grande maioria da população 
da Amazônia. Na verdade, é como V. Exª disse: a imagem 
que se passa é a de que são todos bandidos, que todos 
estão ali para acabar com tudo. Não se trata disso, não. 
O pessoal está lá para trabalhar, para produzir. 

Em regra, faltam condições para que as pessoas 
produzam. Normalmente, é exigido de quem já vive no 
limite do sacrifício. Eles não têm condições. 

Senador Mozarildo, é aquilo que digo sempre 
quando me refiro ao pequeno produtor e às condições 
da Amazônia: o pequeno produtor, que aprendeu com 
os índios, que aprendeu com os nordestinos, domina 
uma tecnologia rudimentar de produção. Derruba um 
pedacinho da floresta, broca, queima e planta, não é 
isso? Ao longo desses anos, como eu disse, há uma 
área imensa já derrubada que poderia ser reutilizada 
se a esses produtores fossem alocados equipamentos, 
implementos, tecnologias modernas. 

Não é só mecanização, não. Há o plantio direto, 
há várias tecnologias que a assistência técnica poderia 
prover juntamente com esses produtores. Mas nada 
disso, ou muito pouco disso, é feito, Senador Mozaril-
do. A verdade é essa. 

A situação chega a tal ponto, no meu Estado, por 
exemplo, que mais de 70% do que o acreano come 
hoje – quero que alguém me desminta – vem de fora 
do Estado. É uma barbaridade isso! Isso se choca com 
a política de garantia de produtividade. Isso é uma ca-
lamidade, Senador Mão Santa! Mais de 70% do que o 
acreano hoje come vem de fora do Estado. Aquele que 
realmente sabe plantar, é vocacionado para isso, não 
tem condições de plantar, e por não ter como substi-
tuir, por ele mesmo, sozinho, a tecnologia rudimentar 
que ele domina , é impedido de todas as formas de 
continuar produzindo. Para se substituir a tecnologia da 
derrubada, da broca, da queima etc., deve-se trocá-la 
por outra. E esse esforço não é empreendido, Senador 
Mozarildo. É isso que me deixa impressionado. Esse 
esforço não é feito, no sentido de se promover a subs-
tituição da tecnologia na produção de alimentos. 

A Amazônia pode, sim, produzir alimentos, extrair 
minérios, produzir madeira, pode fazer tudo. 

(Interrupção do som.) 

(O Sr. Presidente fazendo soar a cam-
painha.) 
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O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Para concluir, Senador Mão Santa. 

Ali, temos capacidade e temos responsabilidade 
para fazer tudo, escoimando aqueles que são, de fato, 
bandidos; que estão ali para complicar a situação, que 
é uma minoria, Senador Mozarildo. 

Escoimando-se essa turma de bandidos, nos 
quais a gente tem de bater mesmo, daríamos um passo 
adiante. A grande maioria da população da Amazônia, 
principalmente aqueles que vivem no campo, nas ma-
tas, está vocacionada, gosta e precisa produzir. 

A estrutura do Governo federal, estadual e mu-
nicipal poderia estabelecer com esses pequenos pro-
dutores uma grande parceria, mas não uma parceria 
paternalista. 

Não somos nós que estamos falando isto, mas 
gente de expressão neste País, sobre uma bolsa flo-
resta para que os pequenos produtores preservem a 
floresta. Ora, eles estão ali há anos, preservando a 
floresta; eles é que a preservam.

(Interrupção do som.)

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Que se dê bolsa! Dão para todo mundo, então 
vamos dar para o pessoal também! Agora, vamos dar 
condição para que eles possam continuar trabalhando 
e produzindo. É isso o que eles querem. 

Se V. Exª chegar lá, no interior do meu Estado, 
Senador Mozarildo, em Feijó, em Mâncio Lima, em Assis 
Brasil, em qualquer lugar, pergunte para um pequeno 
produtor: “O que é que você quer?” “Quero condição 
para produzir”. Ele não quer emprego. Ele quer condição 
para produzir. E isso não é feito há muito tempo. 

Senador Augusto Botelho, se o Senador Mão 
Santa permitir, está concedido um aparte a V. Exª.

O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Obri-
gado, Senador Mão Santa. Senador Geraldo Mesquita, 
V. Exª está falando de criminalizar, de se considerar 
as pessoas como bandidas, as que estão na floresta 
ou que estão trabalhando no interior. Começaram com 
essa história com os garimpeiros de Roraima. Lá, em 
Roraima, muitas famílias descendem de garimpeiros 
honrados que trabalharam, criaram condições para 
suas famílias, estão lá e continuam vivendo de outras 
atividades, mas começaram como garimpeiros. Hoje, 
muitos deles são considerados bandidos pela socie-
dade. Estão querendo inventar isso a respeito dos 
homens da Amazônia também. Somos 25 milhões de 
pessoas que vivemos lá. Não podemos permitir que 
isso aconteça. O que acontece, realmente, é que vive-
mos desassistidos, abandonados. Ninguém é dono da 
sua propriedade. A pessoa vive lá há três gerações e, 
de repente, chega um e diz que ela é uma intrusa, que 

está invadindo terra da União, que é grileira, que é não 
sei o quê. Por quê? Porque a Nação nunca olhou para 
aquelas pessoas, nunca definiu a sua propriedade. Eles 
não querem mil hectares, eles querem o pedaço onde 
eles vivem. Como V. Exª falou, os maiores conservado-
res da floresta são os homens que vivem à beira dos 
rios, nos seus lotezinhos por aí. Eles conservam.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – É verdade.

O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Apesar 
da única maneira que eles conhecem para plantar roça: 
broca, derruba, queima e planta, o que é muito ruim.

(Interrupção do som.)

(O Sr. Presidente faz soar a campai-
nha.)

O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Mas 
eles o fazem em pequenas áreas, que não chegam a 
dois ou três hectares. Eles sobrevivem daquele jeito.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Agora, quando a eles são dados o apoio ne-
cessário e a parceria adequada, eles produzem até em 
pequenas áreas. Eu comecei o meu discurso citando a 
produção de uma comunidade no Quinari, no Município 
Senador Guiomard. Em cerca de cem hectares, vários 
agricultores produziram uma safra de amendoim que 
é, hoje, considerada recorde no Município, porque, no 
ano passado, tiveram o apoio e a parceria adequada 
para essa produção. É como V. Exª disse.

O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – O Go-
verno do Estado de Roraima, neste ano, está fazendo 
um projeto para que, de um total de três mil hectares, 
seja dado um hectare para cada agricultor familiar, 
mecanizando, corrigindo e fornecendo a semente. É 
para dar um outro rumo para eles, para eles apren-
derem a fazer de outra forma. Tenho certeza de que 
Roraima vai ser beneficiada com isso. A extensão e a 
assistência técnica que V. Exª falou que eles não têm, o 
meu Estado também estava sem isso. Tenho fé de que 
iremos implantar neste ano. O Governador Anchieta 
está fazendo um trabalho justamente nesse sentido, 
de dar uma outra alternativa de vida para as pessoas 
que já chegaram no limite de desmatamento, de 20% 
da terra. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Eu agradeço, Senador Botelho. Agradeço a 
tolerância do Senador Mão Santa e do Plenário, pois 
vários Senadores querem falar.

Encerro por aqui, Senador Mão Santa, prome-
tendo que voltarei a esse assunto em todas as opor-
tunidades que eu tiver, porque é um tema que precisa 
ser desmistificado. 
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A Amazônia interessa, sobretudo, às mais de 25 
milhões de pessoas que estão ali tentando produzir e 
viver com dignidade. Essa história de que devemos 
falar para o mundo exterior... Não, temos de falar para 
eles, lá. Dizer o que precisamos fazer com eles, para 
reverter a situação deles, particularmente. 

Quando nos referirmos à Amazônia, temos o de-
ver moral de nos referirmos às pessoas que ali vivem, 
sobretudo às pessoas. Das árvores, a tecnologia tem 
tempo para cuidar. Vamos cuidar das pessoas que 
estão ali. As árvores permanecem e as pessoas têm 
uma vida curta, inclusive. Estão lá com sacrifício. Va-
mos cuidar dessas pessoas em primeiro lugar, essa 
é a prioridade.

Senador Mão Santa, muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Após o brilhante pronunciamento desse Senador da 
Amazônia, que foi secundado por Senadores também 
da Amazônia, Mozarildo Cavalcanti e Augusto Botelho, 
quero relembrar que o que foi dito aqui é compromisso 
do Governo. É uma continuidade do Governo o nosso 
compromisso. 

Todos nós fomos educados sob a bandeira e a 
mensagem de Rondon:” Integrar para não entregar”. 
Então, essa gente foi para lá a convite do Governo, 
sob o lema: “Integrar para não entregar”.

Senador Mozarildo Cavalcanti, V. Exª que vive 
momentos de muita tensão pela agressão que a Ama-
zônia sofre, pela incompreensão, pelo desgoverno 
e pela falta de sensibilidade, eu lembraria Sófocles, 
companheiro de Sócrates e de Hipócrates, iluminado, 
o primeiro ambientalista, que disse que muitas são as 
maravilhas da natureza, mas que a maior delas é o 
ser humano.

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Pela ordem, ô Flexa...

Aquela Bandeira devia ter o lema positivista.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Eu gos-

taria de uma informação da Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Era “Amor, Ordem e Progresso”. Aí, tiraram o “amor”. 
Esse é um lema positivista de Augusto Comte. Tira-
ram o “amor”. Esse amor eu tenho por V. Exª, mas 
pela ordem...

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela 
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Está inscrito, aqui, estamos alternando...

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Não, não, 
eu quero usar pela ordem a palavra, só isso. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Ali, tem amor, pela ordem como base e progresso 
como fim.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Presi-
dente Mão Santa, é regimental.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Mas eu ia chamar o orador do Pará, pela ordem da 
Bandeira.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Não, não 
pela ordem regimental.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Mário Couto está inscrito para uma comunicação 
inadiável.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Vai falar, 
eu só estou pedindo pela ordem a V. Exª, porque quero 
consultar a Presidência. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Pois não.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Posso 
fazê-lo?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– V. Exª tem o meu amor, que era de antes, que não 
está na Bandeira. 

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Posso 
fazê-lo?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Pela ordem, com brevidade, porque já convidei para 
usar a palavra o Senador do Estado do Pará.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Eu já 
teria terminado se V. Exª me permitisse.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
V. Exª pode usar a palavra.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Tramita no Senado o PLC nº 
71/08, em regime de urgência constitucional. O prazo 
para apresentação de emendas encerra-se no dia 26 
de maio, agora, segunda-feira.

No entanto, o avulso do projeto ainda não está 
disponível até o presente momento, Sr. Presidente.

Diante disso, eu solicitaria a V. Exª a gentileza 
de começar a contar o prazo para a apresentação de 
emendas a partir do momento em que o avulso estiver 
disponível. Eu pretendo apresentar emendas ao projeto 
e preciso ter conhecimento do avulso para que possa 
fazê-las. Lamentavelmente, termina na segunda-feira 
o prazo para apresentação das emendas. Sabemos 
que haverá um feriado e que a sessão de sexta-feira 
não será deliberativa.

Assim, eu pediria a V. Exª, que preside a sessão 
neste instante, que suspenda a contagem de prazo 
para o recebimento de emendas até que o avulso seja 
distribuído, sem o que nós não vamos poder fazer as 
emendas necessárias ao PLC nº 71/08.
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Eu gostaria que V. Exª se pronunciasse e, salo-
mônica e sabiamente, atendesse à solicitação de sus-
pensão de prazo para apresentação de emendas.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
V. Exª está muito vigilante. V. Exª tem razão. Eduardo 
Gomes já disse que o preço da liberdade democrática 
é a eterna vigilância. V. Exª parece que o ouvia.

V. Exª será atendido. Confie aqui em nossa Se-
cretária-Geral, a encantadora Drª Cláudia Lyra.

Com a permissão do seu companheiro do Pará, 
V. Exª poderá usar a palavra, Senador Mário Couto.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Agradeço 
a V. Exª. Veja como era importante o motivo pelo qual 
pedi a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Pois não.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem, estive nes-
ta tribuna para fazer uma grave denúncia: a situação 
da educação neste País. Citei, especialmente, como 
exemplo, Conceição do Araguaia, um Município às 
margens do rio Araguaia, no meu querido Estado do 
Pará. Pude falar com a maior clareza, porque tenho o 
costume de, nos meus finais de semana, desde que 
entrei para a política, ir ao interior do meu Estado. São 
raras as vezes, nos finais de semana – sexta-feira, 
sábado e domingo –, em que não estou no interior ou 
no interior do interior, vendo a situação e, obviamente, 
fazendo o que estou fazendo agora e o que fiz ontem: 
denunciar.

Denunciei, Senador Mão Santa, o que estão 
fazendo os alunos daquele Município: clamando por 
melhores condições na educação, porque, hoje, con-
vivem com escolas depreciadas, que precisam ser 
recuperadas. Vários alunos do Colégio Frei Gil e de 
outros colégios estiveram na reunião, questionando o 
mau estado das escolas.

Eu disse ao Prefeito, ontem, aqui desta tribuna, 
que não ficasse magoado comigo, porque era a mi-
nha obrigação constitucional fazer o que fiz. Acionei o 
Ministério da Educação, acionei a Procuradoria-Geral 
da República, bem como vou acionar outros órgãos 
competentes e buscar o que foi feito com o Fundeb. 
Por que as escolas estão naquele estado? Por que o 
dinheiro do Fundeb não foi aplicado? E eu até disse 
ao Prefeito que me desculpasse, mas era o meu dever, 
e é o meu dever fazê-lo.

Questiono aqui também as providências que os 
Vereadores de cada cidade têm de tomar. E é uma clas-
se, V. Exª já disse a mim publicamente, que a respeita, 
como eu a respeito mais que todos, porque sei, com 
vinte anos de militância política, que os Vereadores 
são os políticos mais sacrificados deste País. Verea-
dor é aquele que primeiro recebe os questionamentos 

da sociedade, vindos de baixo para cima; Vereador é 
aquele que é mais sacrificado em função de qualquer 
eleição; Vereador é a fonte que leva qualquer político ao 
poder, Senador Paim. Mas, como toda regra tem exce-
ção, há Vereadores que precisam saber do seu devido 
papel, assim como há Deputado Estadual que tem de 
saber do seu devido papel; assim como há Deputado 
Federal que tem de saber do seu devido papel; assim 
como há Senador que tem de saber do seu devido pa-
pel, porque existem Vereadores, Deputados Estaduais, 
Federais e Senadores que vivem obedecendo ordens, 
esquecendo-se de suas obrigações, esquecendo-se da 
finalidade pelas quais foram eleitos. Vereador fiscaliza 
aplicação de verbas municipais; Deputados Estaduais 
e Federais fazem o mesmo – verbas estaduais e fede-
rais; e o Senado, verba federal também. Temos, pois, 
de estar atentos a isso.

Acontece – e não tenho medo de falar, como 
sempre faço aqui, falo com muita determinação, doa 
a quem doer – que há Vereadores que vivem o tempo 
todo colado no Prefeito, obedecendo ordens, e eu não 
sei a razão por que fazem isso – troca de favores –, 
que não conseguem dar um passo senão por deter-
minação do seu “rei”, e a sociedade fica em situação 
muito difícil.a

Sr. Presidente, estou fazendo um grande esforço 
para falar hoje, porque estou com uma virose, estou 
rouco, pelo que peço desculpas, meu caro Senador 
Mão Santa, e não é só a mão que é santa, não; o co-
ração também é santo.

Mas dizia eu que a sociedade, como, por exem-
plo, a da cidade de Conceição do Araguaia... Sequer 
sei como estão os Vereadores de lá: se estão todos 
atrelados ao Prefeito, ao “rei”, ou não; não sei. Mas o 
que sei é que deviam fiscalizar. Como é que eles não 
denunciaram a situação dos colégios de Conceição 
do Araguaia? Por que não denunciaram? Por que 
não denunciaram uma situação que estão vendo dia 
após dia?

Senador Mozarildo Cavalcanti, olhe para cá. V. 
Exª conhece muito, como um veterano Senador da 
República, conhece muito... Às vezes, fica um bloqui-
nho, geralmente em torno de 9, 11 ou 15 Vereadores 
de pequenos e médios Municípios. Dificilmente se con-
segue a metade como Oposição; como acontece aqui. 
Dificilmente! Por quê? Por que 70% deles ficam com 
o Prefeito? Exatamente para isso, Nação brasileira! 
Saibam que isso acontece em quase todo o País! Isso 
precisa ser dito sem receio de nada, doa a quem doer! 
Sempre mais de 70% das Câmaras Municipais, os Srs. 
Vereadores, são atreladas aos Prefeitos, e fazem o que 
o Prefeito manda. E a população sofre, pois é rara a 
cidade, o interior, em que se encontra uma Oposição 
com 60%, 70%. Raridade neste País, Brasil! Se aqui, 
no Senado, a coisa é assim, se o exemplo parte da 
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Casa maior, que é o Senado Federal do Brasil, façam 
uma idéia do que se passa no interior deste País! E, 
assim, não há fiscalização!

Ora, é preciso que um Senador da República vá 
ao interior verificar o que está acontecendo lá para vir 
a esta tribuna cobrar. Por que os Vereadores não fize-
ram isso? Oh, Srs. Vereadores de Conceição do Ara-
guaia, não sei nem de que lado V. Exªs estão, se estão 
na Oposição ou se estão com o Governo, mas parece 
que a maioria está com o Governo. Vejam como está 
Conceição do Araguaia...

Por exemplo, vias públicas, a quem compete 
fiscalizá-las? Limpeza da cidade, a quem compete 
fiscalizar? Aos Vereadores. Cidade do interior que não 
está limpa é o primeiro sintoma de que há coisa errada 
na administração; é o primeiro sintoma. Se você entra 
em uma cidade e vê a cidade desprezada, constata o 
primeiro sintoma de que há alguma coisa errada: ou 
o administrador público é incompetente, ou então há 
coisa errada com os cofres públicos, com o dinheiro 
público, com o dinheiro do povo.

Se este nosso querido Brasil maltrata o seu filho 
cobrando-lhe impostos... Tive a notícia de que o Pre-
sidente Lula vai mandar mais imposto para cá. Não 
vai passar, não! Vão ter de passar por cima do Mário 
Couto! Vão ter de passar por cima do Mário Couto! Im-
posto aqui, nesta Casa, não passa mais, Mão Santa! 
Vão ter de passar por cima de nós, Mão Santa! Porque 
eu conheço V. Exª, e sei que V. Exª não vai permitir que 
se cobre mais imposto do povo brasileiro. Dos países 
emergentes, o Brasil é o que taxa o seu povo com 
mais impostos. Não vai, não! Presidente Lula, mude 
de idéia, porque essa não vai passar aqui, não! Não 
vai passar, Presidente! Mude de idéia!

Aliás, ontem, demos um grande passo nesta Casa. 
Ontem fui dormir muito feliz, porque demos um grande 
passo para mostrar à sociedade brasileira, Presidente, 
que nós estamos atentos à democracia neste País.

Olhem o que o Presidente queria fazer ontem. Eu 
acho que o Presidente não sabia... Será que sabia, Mão 
Santa? Será que ele faria isso? O Presidente Lula foi 
o homem que lutou muito pela democracia deste País; 
lutou muito! Então, eu não acredito que o Supremo Tri-
bunal Federal diga que os créditos extraordinários não 
podem ser feitos por meio de medidas provisórias, e o 
Presidente Lula, logo depois de o Supremo dizer isto, 
manda medidas para cá de crédito extraordinário, ten-
tando desmoralizar abertamente o Poder Judiciário e 
o Poder Legislativo do Brasil! E, ontem, nós dissemos 
“não, Presidente Lula, não!” Não pelo Líder Romero 
Jucá, com todo o respeito à sua ausência. Mas, depois 
que o Líder viu que não havia brecha, que não havia 
condição, que não havia espaço para isso, aí ele foi 

buscar uma alternativa, e a democracia levantou a sua 
bandeira nesta Casa.

Pois não, Senador Mozarildo Cavalcanti, é com 
muita honra que ouço V. Exª. Parabéns pela sua luta 
em defesa da Amazônia.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-
dor Mário Couto, quero dizer a V. Exª que, prestando 
atenção ao alcance da abordagem do pronunciamento 
de V. Exª, quando puxa a orelha dos Vereadores, quero 
dizer que, realmente, V. Exª tem, em grande parte, ra-
zão. Contudo, V. Exª mesmo disse, no decorrer do seu 
pronunciamento, que o exemplo maior deveria vir do 
Presidente da República e do Congresso Nacional – 
leia-se Câmara dos Deputados e Senado –, e ele não 
é dado, então, o que vamos esperar de um Município 
pequeno, seja lá do seu Estado, do meu Estado ou de 
qualquer um outro Estado, de um município pequeno? 
Que os Vereadores façam diferente? O Presidente Lula 
disse, quando saiu da Câmara dos Deputados, que lá 
havia trezentos picaretas. Ele age com a Câmara e 
com o Senado, na qualidade de Presidente da Repú-
blica, exatamente nos desmoralizando a cada dia – e a 
maioria aceita, Senador Mário Couto, a maioria aceita. 
Ontem mesmo, V. Exª lembrou, houve essa questão 
das MPs. Estamos votando MP atrás de MP depois de 
nós do Senado termos aprovado a mudança do rito de 
apreciação das medidas provisórias. O projeto está 
engavetado na Câmara por ordem do Planalto. Rejei-
tamos aqui no Senado a CPMF e, agora, de maneira, 
eu diria até hipócrita, o Governo diz “não vamos bancar 
a recriação da CPMF”, mas fica a Base do Governo, 
digamos, com sinal verde para recriá-la. E vão tentar 
mesmo, Senador Mário Couto. Só não conseguirão se 
tivermos o mesmo desempenho aqui no Senado Fe-
deral, porque, na Câmara, pelo visto, vão repetir. No 
passado, houve quase unanimidade. Então, temos de 
mudar realmente a nossa postura aqui, como fizemos 
na votação da CPMF e ontem. Tenho dito, desde aquele 
dia – e já se passaram alguns meses –, que não voto 
medida provisória nenhuma. Pode ser para beneficiar 
as freirinhas, pode ser para beneficiar os médicos, ca-
tegoria a que pertenço, mas com medida provisória bo-
azinha a gente vai fazendo o jogo deles. Não temos de 
votar mais nenhuma medida provisória, como ocorreu 
ontem, para que eles sintam que é preciso moralizar 
esse instituto ou acabar com ele. Na realidade, acabar 
com ele. Quero cumprimentar V. Exª quando chama a 
atenção realmente para o político pequeno, o Vereador, 
e como chama também para os políticos maiores, De-
putados Federais e Senadores, para terem um pouco 
mais de amor ao mandato que têm e saberem que não 
foram eleitos para puxar saco, seja do Prefeito, seja do 
Governador, seja do Presidente da República; foram 
eleitos para representar o povo.
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O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Muito bem, 
Senador. Parabéns pelo seu pensamento.

Senador, quando a população vota em cada um 
de nós, quando a população vota num Vereador, ela 
está votando para que aquele Vereador a represente, 
para que ele seja o seu representante ali, no Poder 
Legislativo, que tem como uma das suas finalidades 
fiscalizar. O Vereador é uma pessoa do maior respeito. 
Eu os respeito demais, eu tenho certeza de que V. Exª 
também os respeita demais. Eu luto pelo Vereador. Ve-
reador não pode apoiar irregularidades; Vereador não 
pode deixar de fiscalizar a aplicação do dinheiro público 
nas suas cidades, não pode. Eu não estou dizendo que 
o Vereador não possa ser amigo de um Prefeito, lógico 
que pode. Eu não tenho nada contra o Presidente Lula, 
nada; mas, quando digo que a segurança neste País 
está horrível, é porque está horrível. Quando eu digo 
aqui que o Presidente Lula fez uma coisa boa, que foi 
dar o Bolsa-Família, mas que eu tenho uma profunda 
reserva quanto à mão-de-obra brasileira do futuro, é 
porque eu acho que o Presidente verificou que se pode-
ria melhorar a condição de vida daqueles que estavam 
sofrendo na miséria. Mas, quando eu digo que a saúde 
deste País voltou ao século XIX, é porque voltou, pois 
os brasileiros estão morrendo nas filas dos hospitais. 
As moléstias, as pragas, que existiram lá atrás, como 
a febre amarela e a dengue, voltaram a existir neste 
País. Como é que a saúde está boa? Quando a gente 
vai ao interior e vê cidades como Conceição do Ara-
guaia e toma conhecimento da situação da educação 
brasileira, podemos dizer que a educação está boa 
neste País? Não está boa. Tenho de vir aqui votar com 
o Lula? Estaria votando contra a minha Pátria.

Digo à sociedade que posso ter minha convivên-
cia humilde, mas não quero cargos, não quero trocar 
minha honra por nada. Não trocarei! Quando tiver de 
defender a sociedade brasileira, estarei aqui defenden-
do, acusando, denunciando. Senador Flexa, isso me 
faz bem. Quando chego à minha casa e deito no meu 
travesseiro, nem um espinho sequer belisca minha 
cabeça. Nada! O travesseiro é macio, Senador Mão 
Santa, chega me enrolo nele. Faço as minhas orações 
e não tenho nenhuma preocupação. Como é gostoso 
fazer isso! Chegar ao meu querido Deus e agradecer-
lhe por dar-me saúde e por mandar-me a esta tribuna 
para proteger a sociedade brasileira.

Senador Flexa, V. Exª esteve comigo nesta última 
caminhada no interior do Pará. Jovens de 13, 14, 15 
anos com faixas. Passaram quatro horas em pé, com o 
braço esticado para cima. E, lá, nas faixas, lia-se: “Por 
favor, melhore a educação do Município”, “Por favor, 
melhore as escolas”. Aí, o País paga uma exorbitância 
de impostos e não tem saúde, não tem educação.

A corrupção neste País custa US$3,5 bilhões por 
ano. A corrupção, neste País, custa US$3,5 bilhões. 

Ninguém vai preso, não acontece nada. Se o Presidente 
Lula tivesse colocado a Polícia Federal, como colocou, 
méritos ao Presidente! Nota dez ao Presidente! Mas 
ninguém vai preso. Não vai ninguém preso! Quem está 
preso? Quem está preso? Quem está preso? O Wal-
domiro? Quem está preso? Já saíram, parece-me, oito 
Ministros. E aí a corrupção vira cultura neste País.

Se você chegar a esta tribuna...

(O Sr. Presidente fazendo soar a cam-
painha.)

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB-PA) – Já vou des-
cer, Sr. Presidente.

Se você chegar a esta tribuna aqui... E já com-
provei isso; eu fiz de propósito, eu pratiquei isso para 
ver se realmente tinha virado cultura a corrupção nes-
te País. Eu comprovei na prática. Eu vim aqui e falei, 
durante doze dias seguidos, em corrupção: corrupção, 
corrupção, mostrei gasto de Governo, mostrei a cor-
rupção, mostrei os culpados. Eu não recebi nenhuma 
correspondência. Nenhuma. Aí eu vim aqui e disse: 
agora, eu vou fazer como que uma gracinha na tribu-
na, para ver se eu recebo um e-mail, para ver em que 
é que mais o povo presta atenção hoje no Brasil. Aí 
eu chamei aquela frase da Ministra Marta Suplicy, na-
quele tempo em que caíram os brasileiros e brasileiras 
de avião, quando foram mortos quatrocentos e poucos 
brasileiros, e perguntaram a ela o que o Brasil precisa-
va fazer nessa área de aviação, ao que ela disse: “O 
que tem que fazer é relaxar e gozar. Relaxe e goze”. 
Aí eu recebi 1500 e-mails na semana.

Eu estou citando o exemplo, Senador Paim, para 
lhe mostrar que a corrupção pode colocar na primeira 
página da Veja, do Estadão, que não tem mais nada, 
virou cultura. Se se mostra que quer combater, não se 
pune ninguém. Para quem sobra no final? Para quem 
sobra no final? Para a classe pobre, para a saúde, 
para a educação, para o transporte, para o esporte, 
para as ferrovias, para as hidrovias. Como está este 
País? Mas o Presidente Lula tem quase 100% nas 
pesquisas; tem.

Qualquer menino de colégio de ensino fundamen-
tal já faz as contas: são 15 milhões de Bolsas-Família, 
multiplicadas por quatro. Quanto dá, Presidente? São 
60 milhões de votos garantidos. Pronto. Intocável. Aí, 
pode deixar a saúde como está, pode deixar as es-
tradas como estão, pode deixar a corrupção avançar, 
pode deixar a educação como está, pode deixar a 
violência...

Agora, armaram um novo tipo de crime no Brasil; 
sabia, Senador?

Já vou descer. Vou só externar à população bra-
sileira o novo tipo de crime que armaram em todo o 
País. Está minando o País inteiro...

(Interrupção do som.)
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O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Vou citar, 
até como alerta à população brasileira. E isso em todas 
as capitais! Em todas as capitais! Em Belém, no Pará, 
então, parece que é de casa em casa. O cara telefona 
e diz: “Peguei sua mulher. Sua mulher está aqui nos 
meus braços. Quanto você tem aí na sua casa? A mu-
lher está chorando aqui, do meu lado”. Aí, o cara ouve 
a mulher chorando e diz: “Não bate na minha mulher. 
Eu vou aí”. E o bandido diz: “Olha, não desliga o tele-
fone. Se desligar o telefone, eu mato sua mulher. Não 
desliga o telefone!” O cara fica com medo, não desliga 
o telefone, sai, e o cara pega... Isso aí está no Bra-
sil inteiro. No Brasil inteiro. Violência em tudo quanto 
é lugar. Quantos brasileiros morrem, violentados por 
bandidos hoje? Quantos? Isso é uma guerra. Isso é 
uma guerra!

E vocês vêem se tem...

(Interrupção do som.)

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Já vou 
descer, Sr. Presidente.

Existe alguma providência tomada em relação a 
isso? Existe? Alguma punição de impacto para fazer 
recuar esses bandidos? Existe? Não existe.

Sr. Presidente, agradeço a tolerância de V. Exª e 
lhe desejo um bom feriado. E afirmo que não mudare-
mos um milímetro na defesa da sociedade brasileira.

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

Após brilhante pronunciamento do nosso Senador Mário 
Couto, advertindo os vereadores brasileiros sobre a ne-
cessidade de fiscalização, relembro o exemplo daquele 
país onde nasceu a democracia, ô Mozarildo Cavalcanti. 
Giscard d’Estaing, que venceu as eleições no primeiro 
turno e foi derrotado no segundo, grande estadista do 
partido de Charles de Gaulle. A imprensa, depois que 
ele passou a faixa para Mitterrand, perguntou o que 
ele iria fazer. Ô Mário Couto, Giscard d’Estaing, após 
entregar a faixa a Mitterrand, ao responder à imprensa 
o que ele iria fazer, disse: “Vou ser vereador na minha 
cidade”, mostrando a grandeza de um vereador. Eles 
devem ser os senadores municipais.

É lamentável, mas o cálculo de V. Exª está errado. 
V. Exª disse 70%, mas 90% dos vereadores estão se 
entregando por corrupção aos prefeitos.

Convidamos para usar da palavra, por ordem de 
inscrição, o Senador Mozarildo Cavalcanti, primeiro da 
lista. Aqui só está dando Amazônia, já foi todo mun-
do... O Piauí só... Depois, outro do Amazonas, Augusto 
Botelho. Paim está inscrito, e tem outro da Amazônia. 
Esse Amazonas é do Senado.

Com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-

dor.) – Sr. Presidente Mão Santa, por sinal, vim falar 
justamente sobre a Amazônia.

Cumprimento as Srªs Senadoras e os Srs. Se-
nadores aqui presentes, os brasileiros que nos ou-
vem pela Rádio Senado e os que nos assistem pela 
TV Senado.

Sr. Presidente, há alguns dias, eu havia lido uma 
matéria que é novidade pela forma como aborda o 
assunto. O jornal The New York Times publicou uma 
matéria sob o título “De quem é a Amazônia, afinal?”. 
Ora, isso, publicado em um jornal do porte do The New 
York Times, traz a nós, brasileiros, a obrigação de, no 
mínimo, desconfiarmos de que velha trama de ocupa-
ção da Amazônia continua em marcha.

A reportagem, que, aliás, é da BBC do Brasil, 
diz:

Uma reportagem publicada neste domin-
go no jornal americano The New York Times 
afirma que a sugestão feita por líderes globais 
de que a Amazônia não é patrimônio exclusivo 
de nenhum país está causando preocupação 
no Brasil.

No texto intitulado “De quem é esta floresta ama-
zônica, afinal?”, assinado pelo correspondente do jor-
nal no Rio de Janeiro Alexei Barrionuevo, o jornal diz 
que “um coro de líderes internacionais está declarando 
mais abertamente a Amazônia como parte de um pa-
trimônio muito maior do que apenas das nações que 
dividem o seu território”.

É lógico que temos de lembrar que não existe 
apenas a Amazônia brasileira; existe a Amazônia vene-
zuelana, a colombiana, a peruana. Enfim, a Amazônia 
se estende por vários países.

Continuo a leitura:

O jornal cita o ex-vice-presidente ame-
ricano Al Gore, que em 1989 disse que “ao 
contrário do que os brasileiros acreditam, a 
Amazônia não é propriedade deles, ela per-
tence a todos nós”.

“Esses comentários não são bem-aceitos 
aqui (no Brasil)”, diz o jornal. “Aliás, eles re-
acenderam velhas atitudes de protecionismo 
territorial e observação de invasores estran-
geiros escondidos”.

O correspondente do jornal americano diz “eles”, 
referindo-se a nós, brasileiros. Prossigo:

O jornal afirma que o governo do presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva tenta aprovar 
uma lei para restringir o acesso à floresta ama-
zônica, impondo um regime de licenças tanto 
para estrangeiros como para brasileiros.

“Mas muitos especialistas em Amazônia 
dizem que as restrições propostas entram em 
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conflito com os próprios esforços (do presi-
dente Lula) de dar ao Brasil uma voz maior 
nas negociações sobre mudanças climáticas 
globais – um reconhecimento implícito de que 
a Amazônia é crítica para o mundo como um 
todo”, afirma a reportagem.

A reportagem foi escrita por um correspondente 
aqui no Brasil.

Prossegue o texto: 

“O jornal diz que ‘visto em um contexto 
global, as restrições refletem um debate maior 
sobre direitos de soberania contra o patrimônio 
da humanidade’”. O jornal diz que a Amazônia 
é patrimônio da humanidade, não dos brasilei-
ros, dos venezuelanos, dos colombianos. Mas 
vamos falar da nossa Amazônia brasileira.

E diz ainda: 

“Também existe uma briga sobre quem 
tem o direito de dar acesso a cientistas interna-
cionais e ambientalistas que querem proteger 
essas áreas e para companhias que querem 
explorá-las”.

Vejam bem, Srªs e Srs. Senadores, o correspon-
dente do jornal americano está reclamando que o Go-
verno brasileiro parece que agora começa a abrir os 
olhos para cientistas e ambientalistas que querem não 
apenas estudar como também explorar a Amazônia.

É uma briga que deve apenas se tornar mais 
complicada nos próximos anos, à luz de duas tendên-
cias conflituosas: uma demanda crescente por recur-
sos energéticos e uma preocupação crescente com 
mudanças climáticas e poluição.

Sr. Presidente, na verdade, o que esse jornalista 
publica agora, como matéria recente, não é matéria 
nova. É pena que nós, brasileiros, estejamos aneste-
siados e iludidos de que tudo isso, talvez, não passe 
de paranóia ou de manifestações isoladas!

Mas vou ler aqui uma seqüência de declarações 
que mostram que a matéria agora publicada tem co-
nexão que vem de longas datas.

Em 1983, a Primeira Ministra Margaret Thatcher 
disse: 

“Se os países subdesenvolvidos não con-
seguem pagar suas dívidas, que vendam suas 
riquezas, seus territórios e suas fábricas”. Em 
1989, François Mitterrand, então Presiden-
te da França, disse: “O Brasil precisa aceitar 
uma soberania relativa sobre a Amazônia”. 
Observem que a Inglaterra e a França assim 
se manifestaram.

Vamos ao que disse o ex-Vice-Presidente Al 
Gore, transformado no maior ambientalista do mundo 

na atualidade. O que disse ele, Senador Gim Argello, 
em 1989? Disse: 

“Ao contrário do que os brasileiros pen-
sam, a Amazônia não é deles, mas de todos 
nós”. 

Então, assim se manifestaram os Estados Uni-
dos.

“O Brasil deve delegar parte de seus 
direitos sobre a Amazônia aos organismos 
internacionais competentes”, 

Disse Mikhail Gorbachev, ex-Presidente da ex-
tinta União Soviética.

Então, vejam: dessa forma, pronunciaram-se a 
União Soviética, os Estados Unidos, a Inglaterra, a 
França. Vamos mais para perto, para os Estados Uni-
dos, novamente. George Bush, quando candidato à 
presidência dos Estados Unidos, em debate com Al 
Gore, no ano de 2000, disse: “Os países em desenvol-
vimento com imensas dívidas externas devem pagá-
las em terras, em riquezas. Vendam as suas florestas 
tropicais”.

Mais recentemente, em 2005, Pascal Lamy, ex-
Comissário de Comércio da União Européia, que de-
pois foi Presidente da Comissão da União Européia, 
disse: “...a Amazônia é ‘patrimônio da humanidade’. As 
florestas tropicais como um todo devem ser submeti-
das à gestão coletiva, ou seja, gestão da comunidade 
internacional”.

Então, essas matérias publicadas, agora, no jor-
nal americano The New York Times, na verdade, são 
antigas, muito antigas. E o Governo brasileiro está 
colaborando com esse plano de internacionalização 
da Amazônia. Como? Criando, na Amazônia, imen-
sas reservas ecológicas, que ficam desocupadas, ao 
deus-dará; criando imensas reservas indígenas nas 
fronteiras e corredores ecológicos; aprovando o pro-
jeto de gestão das florestas, que, na verdade, é um 
aluguel de florestas, algo que o Senador Pedro Simon 
tão bem tem denunciado aqui.

E, para atualizarmos a questão, com foco no meu 
Estado, foi criada a 33ª reserva indígena, demarcada 
na linha de fronteira do meu Estado, que é a Raposa 
Serra do Sol. Temos alertado para isso freqüentemen-
te, Senador Gim Argello, e o General Heleno, que é o 
Comandante da Amazônia, disse, com todas as letras, 
que essa questão interessa de perto à soberania na-
cional. Por duas vezes, fui a Roraima, numa missão da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
e, em outras duas vezes, pela Comissão Temporária 
Externa do Senado, e concluímos, em relatórios claros, 
pelo laudo falso sobre aquela demarcação. A demar-
cação se baseou em lado falso, em portaria fictícia. E 
o General Heleno não está só nessa história.
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Recebi uma correspondência do Sindicato dos 
Policiais Federais do Distrito Federal (Sindipol/DF), 
Senador Gim Argello, dirigido a mim, nos seguintes 
termos:

Servimo-nos do presente para cumpri-
mentá-lo, ao tempo em que aproveitamos para 
manifestar a preocupação do Sindicato dos Po-
liciais Federais no Distrito Federal – Sindipol/
DF, em relação à soberania na Amazônia, em 
face dos últimos acontecimentos, que rondam 
as fronteiras do Brasil.

Tal assunto é de suma importância, e 
o Sindipol/DF, que representa uma categoria 
de servidores públicos que acabam por atu-
ar diretamente no processo resultante desse 
conflito, não poderia se omitir e deixar de ex-
pressar a sua opinião.

Manter terras contínuas em reservas in-
dígenas junto às nossas fronteiras é extre-
mamente preocupante e pode influenciar de 
forma determinante e negativa na soberania 
do território nacional.

Da mesma forma, ratificar a Declaração 
dos povos indígenas atualmente proposta po-
derá desencadear conflitos não desejáveis à 
população local.

Manter grandes áreas fronteiriças como 
pertencentes a apenas um segmento social 
ou populacional pode, ao mesmo tempo, difi-
cultar a atuação do Estado e facilitar o uso e 
abuso de oportunistas que certamente podem 
manipular os ocupantes, permitindo, então, 
que pesquisas aconteçam sem controle; nar-
cotraficantes se instalem; invasões territoriais 
sejam facilitadas, sem que órgãos fiscalizado-
res possam atuar, além de inúmeras outras 
situações desagregradoras e contrárias aos 
interesses sociais.

Deixamos aqui nossa contribuição, que visa ape-
nas declarar o apoio aos interesses do Estado brasi-
leiro e também da população indígena, porém com 
critérios que atendam ao desenvolvimento sustentável 
da Amazônia.

Veja, Senador Augusto Botelho, que, agora, é 
o próprio Sindipol/DF que expressa, portanto, o pen-
samento de um segmento importante. Tenho dito que 
quatro instituições são realmente as maiores respon-
sáveis pela integridade territorial do Brasil e, espe-
cialmente, da Amazônia: as três Forças Armadas e a 
Polícia Federal.

Fico muito feliz de receber uma correspondência 
dessa ordem, porque ela mostra que não é uma po-
sição paranóica de um ou outro amazônida ligado a 

essa ou àquela corrente, mas, sim, uma posição que 
se cristaliza como nacional.

Então, conectando esse eco internacional, pu-
blicado no jornal The New York Times, com esse ma-
nifesto do Sindicato dos Policiais Federais e com a 
recente manifestação do General Heleno, espero, real-
mente, que o Brasil acorde enquanto é tempo, acorde 
enquanto a Amazônia ainda é brasileira, pelo menos 
geograficamente falando, porque, na prática, Senador 
Mão Santa, talvez já nem seja.

Senador Augusto Botelho, ouço V. Exª, com mui-
to prazer.

O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Sena-
dor Mozarildo, eu também queria registrar que o Sindipol 
me mandou um ofício semelhante ao seu. Eles estão 
fazendo o dever de brasileiros mesmo, e a análise que 
V. Exª faz dessa reportagem do jornal The New York 
Times é algo que a gente vem falando aqui, pelo qual 
a gente vem brigando. Já estão achando, realmente, 
que a Amazônia não é nossa, mas nós, brasileiros, é 
que estamos ali na Amazônia. Não podemos também 
começar a expulsar as pessoas da Amazônia, como é 
a tendência atual. No nosso Estado, com essas qua-
tro vilas extintas, se a demarcação da reserva Raposa 
Serra do Sol ficar da forma como foi feita, vai ocorrer 
a expulsão de brasileiros – de brasileiros pobres, de 
Socó, de Mutum, de Água Fria e de Vila Pereira; de 
pessoas que garantem a fronteira, fora o apoio logístico 
que dão aos indígenas que vivem na região. É lá que 
eles vão procurar medicamentos, pegar condução para 
receber sua aposentadoria, adquirir os gêneros que 
não produzem. Então, Senador Mozarildo, o pronun-
ciamento de V. Exª realmente é bom para esclarecer 
e reafirmar isto: eles acham que a Amazônia já não é 
nossa, mas nós somos da Amazônia, vivemos lá, so-
mos 25 milhões de pessoas, e não vão conseguir nos 
tirar de lá, porque a Amazônia é nossa, quer queiram, 
quer não queiram.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) – 
Senador Augusto Botelho, que eles achem que a Ama-
zônia não é nossa é até razoavelmente compreensível, 
mas que nós, brasileiros, nada façamos para de fato 
fazer com que eles parem de achar isso e respeitem a 
soberania do Brasil sobre essa região é que é incon-
cebível. Isso é inconcebível. Por exemplo, a ação que 
o Governo Federal, o Governo brasileiro, está fazendo 
na área Raposa Serra do Sol é uma ação antinacio-
nal, a favor desses que acham que a Amazônia não é 
brasileira, como V. Exª disse. Eles estão desterrando, 
como foi feito na época de Stálin e de Hitler, popula-
ções que moram lá secularmente, há quatro ou cinco 
gerações, nessas vilas que V. Exª citou, Mutum, na 
fronteira com a Guiana, Socó, Água Fria e Surumu, 
fora os pequenos proprietários que vivem em torno 
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dessas vilas. Estão desterrando essas pessoas. São 
mais de 400 famílias. É o Governo brasileiro – lá não 
há nenhum norte-americano, nenhum europeu fazen-
do isso – usando órgãos federais, como a Fundação 
Nacional do Índio (Funai), o Instituto Nacional de Co-
lonização e Reforma Agrária (Incra) e, infelizmente, a 
Polícia Federal.

Infelizmente, o Chefe da Polícia Federal é o Mi-
nistro da Justiça, que considero o “Ministro da injusti-
ça”. S. Exª nunca foi a Roraima antes, para ver essa 
situação, para estudá-la, mas foi lá para decretar a 
prisão do Prefeito de um Município que, por acaso, é 
o Presidente da Associação dos Arrozeiros. E continua 
confundindo a opinião pública brasileira, dizendo que 
lá há apenas uma briga de seis arrozeiros contra um 
grupo de índios. Não esclarece, não fala a verdade, para 
dizer que a briga é contra 400 famílias – multiplique isso 
por cinco, pelo menos –, contra os arrozeiros também 
e contra várias etnias de índios que não pensam da 
mesma maneira. Lá se elegeu uma entidade como a 
dona da verdade, ao estilo da inquisição antiga.

Sr. Presidente, quero ler, para finalizar, já que 
falei no “Ministro da injustiça”, documento, aprovado 
hoje pela Assembléia Legislativa do meu Estado, nos 
seguintes termos – o Ministro disse recentemente 
que “o Estado Democrático de Direito está chegando 
a Roraima agora”, Senador Augusto Botelho, porque 
S. Exª mandou a Polícia Federal expulsar as pessoas 
da reserva Raposa Serra do Sol:

A Assembléia Legislativa do Estado de 
Roraima faz saber que o Plenário aprovou e a 
Mesa Diretora torna público o seguinte:

Moção de repúdio ao Ministro de Estado 
da Justiça por sua postura ao afirmar que “o 
Estado Democrático de Direito está chegan-
do a Roraima agora”, em audiência pública 
ocorrida na Câmara federal [em Brasília, na 
Câmara dos Deputados].

O Estado Democrático de Direito no Brasil en-
contra-se declarado no texto constitucional vigente, no 
preâmbulo, nos Princípios Fundamentais, expressos 
no art. 1º (CF).

Ao afirmar que “o Estado de Direito está 
chegando a Roraima agora”, o Senhor Ministro, 
como autoridade, tem a presunção de que é 
democrático e direito apenas aquilo que o mes-
mo pensa. No entanto, Roraima, como Unidade 
Federada, é também Estado Democrático e de 
Direito, desde sua declaração de autonomia 
pela própria Constituição da República, pela 
transformação do então Território Federal.

Causa aversão tal posicionamento do 
Ministro da Justiça, quando vem ao nosso 

Estado, cercado de uma verdadeira tropa de 
elite, afrontar nossa população e as autorida-
des constituídas e, em gesto de ditador, man-
dar prender autoridades e cidadãos, além de 
transferi-los para o Distrito Federal, sem sequer 
ouvir o Poder Judiciário sobre o fato.

Dessa forma, na visão do Ministro, de acordo com 
o seu comportamento e atos praticados, o Estado De-
mocrático de Direito é uma réplica dos faroestes ame-
ricanos, em que o xerife [no caso, o próprio Ministro] 
fazia a lei e executava como bem lhe aprouvesse.

Em Roraima, pensa-se diferente, e pro-
curamos agir de acordo com os princípios 
constitucionais que nos asseguram a dignida-
de da pessoa humana, que ainda teimamos 
em ser, independente de origem, raça, sexo, 
etnia ou religião, um povo cumpridor de suas 
obrigações e cidadãos ativos que exigem res-
peito a seus direitos, como vem ocorrendo no 
momento, pela falta da devida legalidade das 
ações do Governo Federal no território do 
nosso Estado.

Assim sendo, repudiamos qualquer ato, 
ação ou forma de discriminação ou desres-
peito para com nossos cidadãos, o governo 
e as instituições aqui presentes, legalmente 
constituídas.

Esse requerimento foi aprovado pela unanimi-
dade dos Deputados Estaduais, e me parece que, na 
semana que vem, será aprovado o título de persona 
non grata ao Ministro. Sugiro aos Deputados Estadu-
ais que passem ao Presidente da República esse tí-
tulo, porque o Ministro é empregado do Presidente da 
República. Ficar combatendo os empregados do rei é 
tolice. Penso que tem de ser feita uma moção de re-
púdio dessa ao Presidente da República e dar o título 
de persona non grata ao Presidente da República, que 
é o chefe do seu Ministro da Justiça. Ficar brigando 
com empregado é tolice.

Faço esse registro, sim, porque essa é minha 
obrigação, mas quero sugerir aos Deputados Estadu-
ais do meu Estado que façam isso contra o Presidente 
da República, que é o chefe do Ministro.

Muito obrigado, Sr. Presidente, e peço que V. Exª 
autorize a transcrição dos documentos aqui lidos, como 
parte integrante do meu pronunciamento.

SEGUEM DOCUMENTOS A QUE SE 
REFERE O SR. SENADOR MOZARILDO CA-
VALCANTI EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL40     



15848 Quinta-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 200815848 Quinta-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008    41ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 22 15849 MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL42     



15850 Quinta-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 200815850 Quinta-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008    43ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 22 15851 MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL44     



15852 Quinta-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 200815852 Quinta-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008    45ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 22 15853 MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL46     



15854 Quinta-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 200815854 Quinta-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008    47ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 22 15855 MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL48     



15856 Quinta-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 200815856 Quinta-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008

Durante o discurso do Sr. Mozarildo Ca-

valcanti, o Sr. Mão Santa, deixa a cadeira da 

presidência, que é ocupada pelo Sr. Gim Ar-

gello.

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) 

– Como pede o nobre Senador Mozarildo Cavalcanti, 

os documentos ora lidos farão parte do seu pronun-
ciamento.

Foi uma solicitação feita pelo Senador Flexa Ri-
beiro, quando estava na Presidência o nobre Senador 
Mão Santa.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

    49ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 22 15857 

OFÍCIO  
DO MINISTTO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

– Nº 267/2008, de 16 do corrente, encaminhando 
informações em resposta ao Requerimento nº 
59, de 2008, do Senador Arthur Virgílio.

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) 
– As informações foram encaminhadas, em cópia, ao 
Requerente.

O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, avisos do Ministro de Estado das 

Comunicações que passo a ler.

São lidos os seguintes:

AVISOS  
DO MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICA-

ÇÕES

– Nºs 67 e 69/2008, de 15 do corrente, encaminhando 
informações em resposta aos Requerimento 
nºs 1.357, de 2007, e 88, de 2008, respecti-
vament, da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática e do 
Senador Arthur Virgílio.

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) – 
As informações foram encaminhadas, em cópia, aos 
Requerentes.

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

São lidos os seguintes:

OFÍCIO  
DO MINISTRO DE ESTADO  

DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

– Nº 23/2008, de 9 corrente, do Ministro de Estado 
do Desenvolvimento Agrário, encaminhando 
informações em resposta ao Requerimento nº 
75, de 2008, do Senador Arthur Virgílio;

OFÍCIO  
DO MINISTRO DE ESTADO  
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

 – Nº 69/2008, do Ministro de Estado da Previdên-
cia Social, encaminhando informações em 
resposta ao Requerimento nº 71, de 2008, do 
Senador Arthur Virgilio;

 – Nº 70/2008, de 12 corrente, do Ministro de Estado 
da Previdência Social, encaminhando informa-
ções em resposta ao Requerimento nº 14, de 
2008, do Senador Álvaro Dias; e

OFÍCIO  
DO MINISTRO CHEFE DA  

SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS  
DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

 – Nº 500/2008, de 7 corrente, do Ministro Chefe da 
Secretaria Especial de Portos da Presidência 
da República, encaminhando informações em 
resposta ao Requerimento nº 63, de 2008, do 
Senador Artur Virgílio.

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) – 
As informações foram encaminhadas, em cópia, aos 
Requerentes.

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

É lido o seguinte:

AVISO  
DO MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENER-

GIA

– Nº 88/2008, de 9 do corrente, encaminhando in-
formações em resposta ao Requerimento nº 
1.473, de 2007, da Senadora Lúcia Vânia.

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) – 
Cópia das informações referentes ao Requerimento 
nº 1.473, de 2007, foram juntadas ao processado do 
Projeto de Lei do Senado nº 38, de 2007, que retorna 
à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle.

O Requerimento nº 14, de 2008, ficará na Secre-
taria-Geral da Mesa à disposição do Requerente.

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) 
– A Presidência recebeu o Ofício nº 160/2008, na 
origem, da Assembléia Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro, encaminhando cópia do Relatório 
Final da Comissão Parlamentar de Inquérito, da-
quela Casa, destinada a investigar possíveis irre-
gularidades nos medidores de consumo instalados 
pela Ampla Energia e Serviços S.A., principalmente 
aqueles do tipo aéreo.

O expediente vai à Comissão de Serviços de 
Infra-Estrutura.

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) – A 
Presidência recebeu o Ofício nº 195/2008, na origem, 
da Câmara Municipal de Rio Claro, encaminhando ma-
nifestação de apoio à aprovação do Projeto de Lei da 
Câmara nº 91, de 2006. 

O expediente será juntado ao processado da 
referida matéria, que aguarda inclusão em Ordem do 
Dia.
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O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) – 
A Presidência recebeu a Mensagem nº 99, de 2008 
(nº 302/2008, na origem), pela qual o Presidente da 
República encaminha, nos termos do § 4º do art. 74 
da Lei nº 11.514, de 2007, o relatório contendo os no-
vos limites de empenho e movimentação financeira 
que caberão a esta Casa, os respectivos parâmetros 
e memória de cálculo das receitas e despesas.

A matéria vai à Primeira-Secretaria do Senado 
Federal e, em cópia, à Comissão Mista de Planos, Or-
çamentos Públicos e Fiscalização.

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) – 
A Presidência recebeu o Ofício nº 3.257, de 2008, da 
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, enca-
minhando manifestação sobre assunto relativo ao Pro-
jeto de Lei de Conversão nº 11, de 2008 (proveniente 
da Medida Provisória nº 416, de 2008).

O expediente será juntado ao processado da 
referida matéria, que se encontra incluído na Ordem 
do Dia de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) – 
A Presidência recebeu o Ofício nº 171, de 2008, da 
Assembléia Legislativa do Estado do Acre, manifes-
tando apoio à aprovação do Projeto de Lei do Senado 
nº 51, de 2004.

O expediente será juntado ao processado da refe-
rida matéria, que retorna à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) 
– A Presidência recebeu o Ofício nº 5, de 2008, da 
Câmara Municipal de Campo Grande – MS, manifes-
tando apoio à aprovação da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 92, de 2007.

O expediente será juntado ao processado da refe-
rida matéria, que retorna à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) 
– A Presidência recebeu o Ofício nº 77, de 2008, da 
Câmara Municipal de Monte Sião – MG, encaminhan-
do manifestação sobre o Projeto de Lei do Senado nº 
227, de 2004.

O expediente será juntado ao processado da refe-
rida matéria, que retorna à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) – 
Sobre a mesa, mensagem do Presidente da República 
que passo a ler.

É lida a seguinte:

MENSAGEM Nº 35, DE 2008-CN 
(Nº 305/2008, na origem)

Mensagem do Presidente da República, que en-
caminha ao Congresso Nacional, nos termos do § 4º 

do art. 74 da Lei nº 11.514, de 13 de agosto de 2007, 
o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas, re-
ferente ao segundo bimestre de 2008.

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) – A 
matéria vai à Comissão Mista de Orçamentos Públicos 
e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-
dos.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 623, DE 2008

Requeiro nos termos do art. 218 do Regimento 
Interno do Senado Federal e de acordo com as tradi-
ções da Casa, seja aprovado voto de extremo pesar 
pelo falecimento do ex-Deputado Estadual e Federal 
Joaquim Affonso MacDowell Leite de Castro.

a) inserção em ata de voto de profundo 
pesar;

b) apresentação de condolências à fa-
mília.

Justificação

Pesar pelo falecimento do ex-Deputado Joaquim 
Affonso MacDowell Leite de Castro, ocorrido no dia 19 
de maio último e o sepultamento no Cernitério São 
João Batista, no dia seguinte.

MacDowell foi, antes de tudo, um patriota; ama-
va o Brasil, vibrava com êxitos conquistados por seu 
povo. Era um idealista e foi um parlamentar de muita 
coragem, sobretudo nos idos de 1964 quando, como 
Líder do Governador Carlos Lacerda, defendeu com 
denodo e destemor aquele Governador.

MacDowell demonstrou na Liderança da antiga 
UDN, por tantas vezes, seu respeito pelo Poder Legis-
lativo e pelas instituições.

Apresento hoje um requerimento para que o 
Senado Federal possa expressar, em meu nome e de 
todos os demais senadores, Os nossos sinceros senti-
mentos de pesar pela morte desse político destacado, 
que deixa a todos nós exemplos de uma vida dedicada 
à Pátria, e ao Estado.

A todos os familiares, a nossa solidariedade por 
esse momento de profunda tristeza.

Sala das Sessões, 21 de maio de 2008. – Sena-
dor Paulo Duque.

REQUERIMENTO Nº 624, DE 2008

Nos termos do art. 218, inciso VII do Regimento 
Interno do Senado Federal, requeiro voto de pesar pelo 
falecimento do operador de câmera Sr. Alíbio Vieira da 
Cruz, ocorrido ontem dia 20.
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Alíbio morreu aos 56 anos, deixando esposa, An-
tonia Maria da Silva Cruz, e dois filhos. Dos 56 anos de 
vida, 30 anos de profissão e dos quais 14 anos desem-
penhou o ofício com muito zelo na TV Senado.

Sala das Sessões, 21 de maio de 2008.

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) – A 
Presidência encaminhará os votos solicitados.

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 625, DE 2008

Nos termos do disposto no art. 50, § 2º, da Cons-
tituiçao Federal e nos arts. 215, inciso I, e 216 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, combinado com o 
Ato da Mesa nº 1, de 2001, requeiro seja encaminhado 
ao Ministro de Estado da Fazenda o seguinte pedido 
de informações:

1. O Estado do Piauí, desde sua adesão ao Pro-
grama de Reestruturação e de Ajuste Fiscal firmado com 
a União, tem apresentado desequilíbrios orçamentário, 
financeiro e econômico que implicaram a suspensão do 
recebimento das transferências voluntárias e o impedi-
mento de contratação de operação de crédito?

2. Há, por parte do Estado, estrito cumprimento das 
metas, dos compromissos e dos resultados entre receitas 
e despesas das contas públicas firmados com a União?

3. Relativamente às determinações da Lei de 
Responsabilidade Fiscal-LRF, há, por parte do Estado, 
obediência a limites e condições no que tange a (i) re-
núncia de receita; (ii) geração de despesa com pessoal, 
da seguridade social e outras; e (iii) dívidas consolida-
da e mobiliária, operações de crédito, concessão de 
garantia e inscrição em Restos a Pagar.

4. Em particular, quanto ao limite para a despesa 
com pessoal, pode o Estado ser incluído nos casos em 
que o cálculo das despesas é manipulado para escon-
der a ilegalidade quanto ao seu descumprimento? Ou, 
em caso de seu excesso, o Estado vem reduzindo-o 
nos termos estipulados no art. 23 da LRF?

5. E no que diz respeito à regra da LRF que res-
tringe e condiciona a criação de despesas permanen-
tes, tem o Estado do Piauí a observado ao longo dos 
últimos anos?

6. Quanto às determinações da LRF que implicarn 
a aplicação das chamadas sanções institucionais pelo 
seu descumprimento, o Estado do Piauí:

a) Institui, prevê e arrecada todos os im-
postos de sua competência (art. 11)?

b) Encontra-se adimplente relativamen-
te aos tributos, empréstimos, financiamentos 
e recursos transferidos e devidos à União e a 
seus órgãos controlados (art. 25)?

c) Cumpre os lirnites e os prazos de con-
tratação das operações por antecipação de 
receitas orçamentárias e os limites impostos 
às operações de crédito? Cumpre os limites 
constitucionais com educação e saúde (art. 
25 e 33)?

d) Tem divulgado e entregue à Secre-
taria do Tesouro Nacional os Relatórios Re-
sumidos de Execução Orçamentária e o de 
Gestão Fiscal, de que tratam os arts. 52, 54 
e 55 da LRF?

7. Há atualmente impedimentos econômicos e/
ou legais, no entendimento desse Ministério, ou de 
seus órgãos, que impossibilitam ao Estado contratar 
novas operações de crédito? Que impedimentos são 
esses?

Justificação

Por meio do Requerimento nº 1.310, de 2007, 
encaminhamos ao Ministro de Estado do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão pedido de informações sobre 
a situação fiscal e financeira do Estado do Piauí, em 
particular relativamente ao cumprimento das determi-
nações da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei 
Complementar nº 101, de 2000).

Em resposta, o Ministro, pelo Ofício nº 71, de 
2008, embasado em nota técnica da Consultoria Jurí-
dica daquele Ministério, concluiu que as informações 
solicitadas não se incluíam entre as atribuições afeitas 
ao Ministério, não cabendo àquela Pasta do Governo 
exercer o controle acerca do cumprimento ou não da Lei 
de Responsabilidade Fiscal pelo Estado do Piauí. Mais 
ainda, argumentava que o Ministério não dispunha dos 
dados solicitados no Requerimento nº 1.310/2007.

As argumentações do Senhor Ministro são 
procedentes, pois, de fato, não cabe ao Ministério 
do Planejamento, nos termos definidos no Decreto 
nº 6.081, de 2007, que trata de sua estrutura regi-
mental e organizacional, exercer o controle acer-
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ca do cumprimento dos preceitos contidos na LRF 
pelos entes da Federação.

Nota Informativa nº 2.065, de 2008, editada pela 
Consultoria Legislativa desta Casa, concluiu que o Re-
querimento nº 1.310, de 2007, é pertinente e oportuno, 
encontrando respaldo e fundamentação no Regimento 
Interno do Senado Federal e no Ato da Mesa nº 1, de 
2001. Padecia, todavia, de impropriedade quanto ao 
seu encaminhamento ao Ministro de Estado do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão. Ele poderia e deve-
ria ser reapresentado, porém com sua destinação ao 
Ministro de Estado da Fazenda.

E o que pretendemos com a reapresentação do 
referido requerimento, agora de forma mais detalha-
da, objetiva, e encaminhada ao Ministro de Estado da 
Fazenda.

Vale ressaltar que o requerimento que ora apre-
sentamos encontra plena fundamentação, pois, como 
veiculado constantemente em diversos meios de comu-
nicação do Estado do Piauí, há, por parte do Estado, 
retenções de valores descontados de seus funcionários 
e não repassados às instituições financeiras credoras 
de créditos consignados, fato apurado e comprovado 
pelo próprio Tribunal de Contas do Estado do Piauí, 
o que ilustra a possibilidade de o Estado do Piauí se 
encontrar em situação que conflita com as determi-
nações da LRF.

Com efeito, o acesso a informações como as soli-
citadas pelo requerimento permitirá a esta Casa avaliar 
a real dimensão da situação fiscal e financeira daquele 
Estado, subsidiando os debates sobre a matéria e a 
proposição de medidas corretivas, se necessárias.

Sala das Sessões, 21 de maio de 2008. – Sena-
dor Heráclito Fortes.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) – O 
requerimento que acaba de ser lido será despachado 
à Mesa para decisão, nos termos do art. 216, III, do 
Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQURIMENTO Nº 626, DE 2008

Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 255, II, c, 12, do 

Regimento Interno do Senado, requeiro que, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 65, de 2008, seja ouvida 
a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle, além da comissão constante 
do despacho inicial de distribuição.

Sala das Sessões, 21 de maio de 2008. – Sena-
dor Expedito Júnior.

REQUERIMENTO Nº 627, DE 2008

Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto 
do PLS nº 492, de 2007, com o PLS nº 699, de 2007, 
por versarem sobre a mesma matéria.

Sala das Sessões, 21 de maio de 2008. – Sena-
dor Romero Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) 
– Os requerimentos que acabam de ser lidos serão 
incluídos em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

 
REQUERIMENTO Nº 628, DE 2008

Requeiro, nos termos do art. 40, do Regimento 
Interno do Senado Federal, seja considerada como 
desempenho de missão parlamentar oficial da Casa, 
no exterior, minha participação no período de 19 a 
20 de maio deste, por ocasião da Reunião Ordinária 
da Comissão de Infra-Estrutura, Transporte, Recur-
sos Energéticos, Agricultura, Pecuária e Pesca do 
Parlamento do Mercosul, na cidade de Montevidéu, 
Uruguai.

Comunico ainda, nos termos do art. 39 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, que estarei ausente 
do País, no período de 18 a 20 de maio, para participar 
do supracitado evento.

Sala das Sessões, 21 de maio de 2008. – Sena-
dor Inácio Arruda, Líder do PCdoB/CE.

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) – O 
requerimento que acaba de ser lido vai à publicação.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

 
REQUERIMENTO Nº 629, DE 2008

Requeiro, nos termos do art. 210, § 2º do Regi-
mento Interno do Senado Federal, inserção nos anais 
do artigo “Avanços e desafios do Parlamento do MER-
COSUL, de autoria de Agaciel da Silva Maia e publicado 
no jornal Correio Braziliense no dia 14-5-08.

Sala das Sessões, 21 de maio de 2008. – Sena-
dor Aloizio Mercadante.

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) – 
O requerimento que acaba de ser lido vai à Comissão 
Diretora.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 630, DE 2008

Requer voto de aplauso ao poeta e jomalista Aní-
bal Beça, presidente do Conselho Municipal de Cultu-
ra – Concultura, de Manaus, por mais uma edição do 
Concurso Prêmios Literários Cidade de Manaus.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
Anais do Senado, voto de aplauso ao poeta e jornalista 
Aníbal Beça, presidente do Conselho Municipal de Cul-
tura – Concultura, de Manaus, por mais uma edição do 
Concurso Prêmios Literários Cidade de Manaus.

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

Justificação

Os Prêmios Literários Cidade de Manaus, insti-
tuídos em 2005, têm como objetivo premiar, todos os 
anos, por meio de concurso, obras inéditas de auto-
res brasileiros.

O concurso já e considerado o maior do gênero 
no País, pois abrange 16 categorias como, por exemplo, 
romance, contos, poesia, memória, literatura infantil, 
entre outras. Enfim, o Voto de Aplauso ora proposto 
se justifica pela importância do evento para a cultura 
do País, em geral, e, em particular, para o Estado do 
Amazonas.

Sala das Sessões, 21 de maio de 2008. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) – 
A Presidência encaminhará o voto solicitado.

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

São lidos os seguintes:

 REQUERIMENTO Nº 631, DE 2008

Requer voto de aplauso aos economis-
tas Edmar Bacha, Gustavo Franco, Pedro 
Malan e Andre Lara Resende, agraciados 
com a Medalha do Mérito “Pedro Ernesto” 
a eles conferida pela Câmara Municipal do 
Rio de Janeiro.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
Anais do Senado, voto de aplauso aos economistas 
Edmar Bacha, Gustavo Franco, Pedro Malan e Andre 
Lara Resende, agraciados com a Medalha do Mérito 
“Pedro Ernesto”, a eles conferida pela Câmara Muni-
cipal do Rio de Janeiro.

Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja leva-
do ao conhecimento dos homenageados e à Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro.

Justificação

Os econornistas Edmar Bacha, Gustavo Franco, 
Pedro Malan e André Lara Resente foram homenage-

ados ontem, dia 19 de maio de 2008, pela Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro. A eles foi deferida a Me-
dalha do Mérito “Pedro

Ernesto”, em reconhecimento pelos serviços 
prestados quando da participação na estruturação do 
Plano Real, durante o governo Itamar Franco, do qual 
Fernando Henrique Cardoso era Ministro da Fazenda. 
São, pois, merecedores do Voto de Aplauso que pro-
ponho ao Senado da República.

Sala das Sessões, 21 de maio de 2008. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 632, DE 2008

Requer voto de aplauso ao Desem-
bargador Ari Moutinho, pela sua posse no 
cargo de Presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral do Amazonas.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
Anais do Senado, voto de aplauso ao Desembargador 
Ari Moutinho, pela sua posse no cargo de Presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas.

Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja le-
vado ao conhecirnento do Desembargador.

Justificação

Empossado na semana passada no cargo de 
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do 
Amazonas, o Desembargador Ari Moutinho é um dos 
mais respeitáveis nomes da Magistratura no Arnazo-
nas e no País. Ele chega à Corte Eleitoral do Estado, 
que era exercida pelo Desembargador Jovaldo Aguiar. 
Este é candidato à Presidência do TJ-AM.

O ilustre Magistrado que ora assume o Tribunal 
Regional Eleitoral faz jus a esta homenagem que ora 
proponho. Da mesma forma, merece aplauso o Presi-
dente que o antecedeu, pela conduta retiolínea com 
que conduziu a corte eleitoral do meu Estado.

Sala das Sessões, 21 de maio de 2008. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB

REQUERIMENTO Nº 633, DE 2008

Requer voto de aplauso ao ex-Prefei-
to de Vitória/ES, Luiz Paulo Vellozo Lucas, 
agraciado com a Medalha do Mérito “Pedro 
Ernesto”, que lhe foi conferida pela Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
Anais do Senado, voto de aplauso ao ex-Prefeito de 
Vitória (ES), Luiz Paulo Vellozo Lucas, agraciado pela 
Câmara Municipal do Rio de Janeiro com a Medalha 
do Mérito “Pedro Ernesto”.

Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja levado 
ao conhecimento do homenageado, à Cârnara Municipal 
do Rio e, por intermédio desta, ao Vereador Luiz Antonio 
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Guaraná, autor da iniciativa que resultou na deferência 
ao ex -Prefeito de Vitória, Luiz Paulo Vellozo Lucas.

Justificação

O ex-Prefeito de Vitória, Luiz Paulo Vellozo Lucas 
foi homenageado ontem, dia 19 de maio de 2008, pela 
Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A ele foi deferida a 
Medalha do Mérito “Pedro Ernesto”, em reconhecimento 
pelos serviços que o ilustre político e administrador 
prestou ao longo de sua gestão à frente da Prefeitura 
de Vitória. E, pois, merecedor do Voto de Aplauso que 
proponho ao Senado da República.

Sala das Sessões, 21 de maio de 2008. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB-DF) – Os 
requerimentos lidos serão encaminhados à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania.

Sobre a mesa, requerimentos que posso a ler.

São lidos os seguintes:

 REQUERIMENTO Nº 634, DE 2008

Requer voto de pesar pelo falecimento, 
ocorrido em 19 de maio de 2008, de Neuza 
Joanna Orlando, servidora aposentada do 
Senado Federal.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimen-
to Interno, a inserção em ata, de voto de pesar pelo 
falecimento, em 19 de maio de 2008, em Brasília, 
de Neuza Joanna Orlando, servidora aposentada do 
Senado Federal.

Requeiro, ademais, que esse Voto de Pesar seja 
levado ao conhecimento dos familiares da servidora e 
da direção da revista Foco.

Justificação

Neuza Orlando nasceu em São Paulo e morava 
em Brasília desde os primeiros momentos da nova 
Capital. Aqui, complementou os estudos, ingressando 
no Senado Federal em 1963, desempenhando funções 
nas Comissões, na Secretaria-Geral da Mesa e em ga-
binetes de Senadores. Após a aposentadoria, passou 
a ser colaboradora da revista Foco. Ela morreu esta 
semana, pelo que, em homenagem à sua memória, re-
queiro este Voto de Pesar ao Senado da República.

Sala das Sessões, 21 de maio de 2008. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO N° 635, DE 2008

Requer voto de pesar pelo falecimento, 
ocorrido em 19 do maio de 2008, de Darcy 
da Mangueira, consagrado cantor e compo-
sitor, da Escola do Samba Estação Primeira 
de Mangueira.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento 
Interno, a inserção em ata, de voto de pesar pelo fa-

lecimento, em 19 de maio de 2008, no Rio de Janeiro, 
do cantor e compositor Darcy da Mangueira, da Escola 
de Samba Estação Primeira de Mangueira.

Requeiro, ademais, que esse Voto de Pesar seja 
levado ao conhecimento da Escola de Samba Estação 
Primeira de Mangueira e, por seu intermédio, aos fa-
miliares do compositor.

Justificação

Darcy da Mangueira nasceu na Tijuca, no Rio de 
Janeiro, e foi um dos fundadores da Escola de Sam-
ba Unidos da Tijuca. Sua vida sempre foi rodeada de 
samba e começou a compor desde criança. Mais tarde 
foi levado para a Escola de Samba Estação Primeira 
de Mangueira. Ele morreu semana passada para pe-
sar de cariocas e brasileiros. Em homenagem à sua 
memória, requeiro o Voto de Pesar como homenagem 
do Senado da República ao famoso sambista.

Sala das Sessões, 21 de maio de 2008. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) – A 
Presidência encaminhará os votos solicitados.

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

É lido o seguinte:

 REQUERIMENTO Nº 636, DE 2008

Solicita informações ao Sr. Ministro 
da Cultura sobre o financiamento público 
de produção cinematográfica.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitu-

ição Federal, combinado corn o art. 216, inciso I, do 
Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam 
solicitadas as seguintes informações ao Sr. Ministro da 
Cultura sobre a produção e financiamento público do 
filme “Se nada mais der certo”, do diretor José Edu-
ardo Belmonte:

1. Qual o valor do convênio firmado pelo 
Ministério da Cultura para o financiamento do 
filme?

2. Quanto foi empenhado e realmente 
pago até a presente data?

3. Quais os critérios adotados para apro-
var a celebração do financiamento deste con-
vênio?

4. Quem são os integrantes da comissão 
ou grupo responsável para autorizar a celebra-
ção do convênio?

5. Envie cópia de todo o processo refe-
rente ao convênio para o financiamento des-
te filme.

Justificação

O financiamento público para a produção cultural 
do país é um instrumento essencial para a afirmação 
de seus valores éticos e sociais. Essa liberdade, en-
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tretanto, deve atender o objetivo específico de fomentar 
a reflexão sobre construção de uma sociedade mais 
democrática e tolerante.

Neste sentido, todo cidadão tem o direito de ver 
garantido, como contribuinte, a prudente aplicação dos 
recursos públicos e o atendimento das necessidades e 
anseios do bem comum. O financiamento do Governo 
Federal ao filme “Se nada mais der certo”, ao contrário, 
não atende aos princípios de ética que devem pautar 
uma produção realizada com recursos públicos.

O tema do filme tem como protagonistas assal-
tantes que praticam seus crimes com máscaras de 
Presidentes da República, induzindo a uma reflexão 
negativa sobre a imagem e o caráter dos mais impor-
tantes homens públicos deste país.

Ressalta-se que, se essa produção fosse intei-
ramente de origem privada, sem qualquer dinheiro 
do erário, a responsabilidade de seus atos seria es-
pecífica de seus financiadores e não atentaria contra 

qualquer regra de interesse público. Como houve o 
financiamento por parte de um Órgão Ministerial, as 
autoridades administrativas deste governo devem, 
obrigatoriamente, ter seus atos avaliados de acordo 
com as regras de conduta que pautam o exercício de 
sua função pública.

Sala das Sessões, 21 de maio de 2008. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Gim Argelo. PTB – DF) – O 
requerimento que acaba de ser lido será despachado 
à Mesa para decisão, nos termos do art. 216, III, do 
Regimento Interno.

Sobre a mesa, projetos que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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(À Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, em decisão terminativa.)
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(Às Comissões de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle; e de Serviços 
de Infra-Estrutura, cabendo à última a decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 206, DE 2008
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(Ás Comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo; e de Assuntos Econômicos, cabendo à 
última a decisão terminativa.)
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 26, DE 2008
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(À Comissão de Assuntos Econômicos.)

LEGISLAÇÃO CITADA
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O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB 
– DF) – Os projetos que acabam de ser lidos 
serão publicados e remetidos às Comissões 
competentes.

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) – Os 

pareceres que acabam de ser lidos vão à publicação.

Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) – 
Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) – 
Com referência aos ofícios lidos, fica aberto o prazo 
de cinco dias úteis para interposição de recurso, nos 
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno, 
por um décimo da composição da Casa, para que os 
Projetos de Lei do Senado nºs 399, 409, 494, 528 e 
571, de 2007, sejam apreciados pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) 
– Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 464 a 
467, de 2008, das Comissões de Serviços de Infra-
Estrutura, de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle, de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, e de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, sobre as seguintes matérias:

– Projeto de Lei da Câmara nº 51, de 2007 (nº 
1.333/1995, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a validade dos bilhetes de passagem no 
transporte coletivo rodoviário de passageiros 
e dá outras providências; e 

– Projeto de Lei da Câmara nº 123, de 2007 (nº 
5.939/2005, na Casa de origem), que acres-

centa o inciso XXIX ao caput do art. 24 da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regu-
lamenta o inciso XXI do caput do art. 37 da 
Constituição Federal, institui normas para lici-
tações e contratos da administração pública e 
dá outras providências. (dispensa de licitações 
para a aquisição de bens e serviços destina-
dos aos militares brasileiros em operações de 
paz no exterior).

As matérias ficarão perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receberem emendas, nos termos 
do art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) – 
A Presidência comunica ao Plenário que, em virtude 
de os avulsos do Projeto de Lei da Câmara nº 71, de 
2008 (nº 1.650/2007, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, terem sido disponibilizados 
nesta data, determina a modificação do prazo único 
para apresentação de emendas à referida proposição, 
sendo o dia 23 o primeiro dia e o dia 29 o último dia 
do prazo para emendamento.
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Concedo a palavra ao nobre Senador Mão Santa, 
por cinco minutos, para uma comunicação inadiável.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Para uma comu-
nicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Senador 
Gim Argello, Srs. Senadores, brasileiras e brasileiros 
aqui presentes e que nos assistem pelo sistema de 
comunicação do Senado, Senador Paulo Paim, V. Exª 
defende sempre o trabalho e o trabalhador; mas, an-
tes de V. Exª, o próprio Deus, Senador Gim Argello, 
disse: “Comerás o pão com o suor do teu rosto”. É 
uma mensagem clara, nítida, de Deus aos governan-
tes: trabalho. 

Rui Barbosa, que está ali, disse: “A primazia tem 
que ser do trabalho e do trabalhador. Os trabalhadores 
vieram antes; eles que fazem as riquezas”. 

Já advertíamos sobre isso há muito tempo. É o 
nosso dever, é a nossa obrigação. 

Ontem, este Senado da República recolocou a 
democracia nos trilhos. Ontem, se nós não existísse-
mos, seria difícil salvarmos este País. Havia uma medida 
provisória, feita por um aloprado – não sei, não tenho 
certeza, mas parece que foi o Paulo Bernardo. O Su-
premo Tribunal Federal julgou que era inconstitucional 
qualquer imposição em medida provisória buscando 
crédito de orçamento. Aí, ele, pensando que a gente 
ia se atemorizar... Mas o nosso compromisso é muito 
mais alto, é grandioso, e foi por nós, nós que colocamos 
aqui; não foi o Governo. Eles pouco sabem; eles pouco 
entendem; eles pouco estudam. Nós que advertíamos 
que a democracia é esse tripé. No dia seguinte, então, 
ele desmoralizava de uma vez só o Poder Judiciário – 
e nós, aqui, já estávamos desmoralizados. 

A democracia precisa desse equilíbrio dos três 
Poderes: um fiscalizando o outro, freando o outro, 
controlando. E, ontem, nós freamos o Executivo. Eles 
voltaram atrás. O Presidente estava... E fomos nós 
mesmo.

Mas outra coisa que nós advertimos é... Ô Mo-
zarildo, V. Exª foi muito firme. 

O Mozarildo exasperou-se porque faz mais de 
cinco anos que ele adverte o Governo, o Presiden-
te da República. O Estado de Roraima deixou de ser 
Território, é Estado, tem Governador. Aquele proble-
ma é para o Governador resolver, e não... O Gover-
nador do Estado, que nasceu do povo, com a mesma 
legitimidade do Presidente Luiz Inácio. Vai o Ministro 
e nem procura o Governador do Estado. Hoje, veio o 
desabafo dos representantes do povo, da Assembléia 
Legislativa, pelo seu bravo Senador. 

Mas nós advertíamos o Presidente de que não 
adianta esse negócio. Olha, Abraham Lincoln disse, 
Gim Argello: “Nós podemos enganar muitos por pouco 
tempo, poucos por muito tempo, mas ninguém pode 

enganar todo mundo todo o tempo”. É como aque-
la novela que está aí, em que a mulher diz: “Chega! 
Chega! Chega! Chega de mentira!” Nós estamos ad-
vertindo. Foi o que Deus disse: “Comerás o pão com 
o suor do teu rosto”. Trabalho. O apóstolo Paulo, mais 
exigente, ô Zezinho: “Quem não trabalha não merece 
ganhar para comer”. “Quem não trabalha não merece 
ganhar para comer”, disse Paulo – o Paim está aí –, o 
patrono dele. O trabalho. 

Eles vão naquela conversa do Duda Mendonça, 
que é o Goebbels de Hitler. O Hitler tinha um Duda, 
que dizia que uma mentira repetida se torna verdade. 
Aí, disse que... Uma maravilha!

Atentai bem! Vamos abrir aqui o Jornal do Brasil: 
“Brasil é líder no desemprego”.

Olha, como fazem os cinegrafistas, a quem ren-
demos homenagens, bote aqui! De vez em quando, 
eu vejo os e-mails... É essa câmera aí que bota? Isso, 
levanta aí, faz um esforço pela verdade, bota do tama-
nho de um outdoor, faz de conta que é o Mercadante, o 
Líder do PT. É O Globo. Bota aqui. Botou? O campeão 
do desemprego. Caiu por terra. 

Eu aprendi no meu Piauí, com o caboclo que diz, 
ô Senador Carvalho, V. Exª que é homem de Deus – é 
evangélico, internacional, anda pregando –, e eu nunca 
vi um provérbio errar, Gim Argello. Tem provérbio até 
na Bíblia. Lá, no Piauí, a turma diz que “a mentira tem 
perna curta”. Outro diz que “é mais fácil tapar o sol com 
uma peneira do que esconder a verdade”. 

O Brasil é o líder do desemprego. O essencial é 
invisível aos olhos. Quem vê bem vê com o coração. A 
desgraça é maior, Luiz Inácio. Os aloprados estão lhe 
enganando. Olha aí! O pior é que é entre os jovens.

Há melhor coisa do que a juventude, do que a 
mocidade?

Por isso é que detectei. Se fossem pessoas que já 
estão no fim da vida, está certo, mas é a juventude!

Meu amigo, faça a cooperação, em homenagem 
ao nosso cinegrafista que faleceu. Olha este gráfico 
aqui! É outro jornal, Folha de S.Paulo. 

Luiz Inácio, não adianta! 
Olha, bote esse gráfico bem grandão aqui!
Por isso se faz essa campanha contra o Senado 

da República. Só tem um sentido estarmos aqui, que 
é levar a verdade, salvaguardar a democracia.

Gim Argello, grande Presidente, de Brasília, olhe 
aqui este gráfico, o grandão, da Folha de S.Paulo. 
“Desemprego entre jovens é 3,5 vezes o dos adultos”. 
Então, o jovem está sem emprego, sem esperança, 
sem trabalho.

Luiz Inácio, Voltaire, um parlamentar francês, dis-
se, ô Paim, que o trabalho nos livra pelo menos de três 
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desgraças: o tédio, a pobreza e a preguiça. Então, va-
mos dar isso logo à juventude, e tirá-la do trabalho? 

Está aqui, olhem o gráfico: 46,6% dos jovens 
acima de 16 anos aos 25 anos, a juventude, quase a 
metade, sem trabalho e sem emprego.

E aí? Olhem a ociosidade. Voltaire falou do tédio 
e da preguiça.

Então, o trabalho é tão importante, tão importante, 
Mozarildo – que é médico –, que até hoje a Psiquiatria 
tem a terapêutica ocupacional. Sem trabalho é a des-
graça. E nós sempre dizíamos: “Não é por aí. Vamos 
buscar e criar trabalho”. A mensagem de Deus é que é 
dever e obrigação dos governantes propiciar trabalho. 
É fácil, já fui Prefeitinho, já fui Governador. Não aí...

Então, está aqui, quase a metade: 46,6%. Ago-
ra, quem informa isso aí? Luiz Inácio, a mentira tem 
pernas curtas! É o Ipea. Não sou eu, Senador do 
Piauí. O Ipea é um instituto do Governo – Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada. O Ipea, os técnicos 
do Ipea, os economistas pesquisaram. Daí a fuga dos 
brasileiros para outros países: mulheres, homens, ra-
pazes, moças.

O desemprego está aqui.
Agora, o mais grave de tudo – atentai bem! – tan-

ta propaganda, tanta mentira. 
No que se refere à educação de nível superior e 

tomando como universo de comparação os países da 
América Latina e do Caribe, o Brasil está em último 
lugar. Está em último lugar! É verdade. 

“Em verdade, em verdade, eu vos digo...”. Cristo 
falava assim, e nós somos irmãos de Cristo. Em verda-
de, em verdade eu vos digo, Mozarildo, nós somos os 
últimos em educação. Ele vai mais: da América Latina. 
Não é do Primeiro Mundo, não. Não estou falando dos 
Estados Unidos, da Inglaterra, da França. Não! Olha, 
o Brasil está em último lugar.

O número de brasileiros com idade entre 
20 e 24 anos que freqüenta a universidade é de 
apenas 213 por grupo de 10 mil habitantes. 

Apenas 2% dos brasileiros estão na uni-
versidade. Os outros países todos têm mais. 
O Brasil é o que tem menos; está perdendo 
também. Só 2% da nossa mocidade está na 
universidade. É o último lugar no gráfico.

Então, enquanto nós temos 46,6% de jovens, que 
são a nossa riqueza, a idade do sonho e da beleza, o 
México tem 40,4%; a Argentina, 39,6%; a Grã-Bretanha, 
38,6%; a Suécia, 33,3%; os Estados Unidos, 33,2%; 
a Itália, 25,9%; a Espanha, 25,6%; a França, 22,1%; 
a Alemanha, 16,3%.

Então, nós somos o país líder no desemprego. 
Infelizmente, essa é a verdade.

Paulo Paim, V. Exª não se desespera e confia no 
trabalho e no trabalhador. E sempre digo que é uma 
pena, mas tenho dito para o Presidente Luiz Inácio 
meditar.

Gim Argello, V. Exª que é um homem dessa ilha 
de riqueza que é Brasília, atentai bem! Bill Clinton, 
aquele bonitão, namorador, Presidente dos Estados 
Unidos... Luiz Inácio, na primeira vez que foi governan-
te, eu votei nele, em 1994. Todos nós queremos que 
ele tenha êxito; ele é o nosso Presidente, ele ganhou 
as eleições, mas ele tem que aprender aqui. Então, há 
cinco anos, eu disse que Bill Clinton foi quatro vezes 
Governador do Arkansas. O seu mérito foi a educa-
ção. E está aqui o gráfico: temos a pior educação. Da 
mocidade, só 2% estão na universidade. Atentai bem! 
Bill Clinton foi quatro vezes Governador do Arkansas, 
e o seu mérito, ô Gim Argello, foi a educação. Daí, ele 
galgou e tornou-se candidato a Presidente. Então, Bill 
Clinton viu que era complicada a democracia, que era 
difícil. Aí mandou buscar os melhores técnicos para 
reestudar, reinventar o governo. Ted Gaebler e David 
Osborne fizeram – quantas vezes eu disse isso aqui, 
Paim? Quantas vezes, João Pedro? É porque você 
chegou agora, João Pedro – Reinventando o Governo. 
Eu assisti a uma aula deles. 

Tem que estudar, Luiz Inácio. Foi um erro Vossa 
Excelência dizer que não gosta de ler; que ler uma 
página de livro dá uma canseira muito grande e que é 
melhor fazer uma esteira. 

Olha o que vem! Vem a verdade. A inflação já 
está aí, deixem de conversa! Estão fazendo tudo para 
mascarar a inflação: tiraram os impostos do pãozinho 
francês porque ele vai disparar; a gasolina, porque a 
massa tem carro e todo mundo está pegando dinhei-
ro emprestado para comprar carro em dez anos. Isso, 
aliás, é a maior loucura que existe. É a escravidão da 
vida moderna. A Princesa Isabel resolveu o problema 
da escravidão, mas a escravidão moderna é a dívida. 
Imaginem um jovem se endividar por dez anos para 
ter um carro! Acabou-se! Abraham Lincoln, que fez 
aquele país próspero, disse: “Não baseie sua prospe-
ridade em dinheiro emprestado”. V. Exª sabe. Vá ter um 
cheque ouro para ver onde você pára! É a escravidão 
do mundo moderno. 

O Governo tem sido, com o Bolsa-Família, o pai 
dos pobres, mas por outras ações suas tem sido o 
pai e a mãe dos banqueiros. Quem está bem são os 
banqueiros, que estão estimulando todo mundo a se 
endividar. Vai chegar a um ponto em que todo mun-
do vai estar argolado. A escravidão da vida moderna 
é a dívida.

Ô Paim, quero lhe dizer o seguinte: sabe o que 
acho que é um bom estado? É o liso. Está liso, está liso. 
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A pior desgraça é estar endividado. Eu já tive um rolo 
desse com cheque ouro. Sem roubar, sem mensalão, 
sei que é difícil sair dessa situação. Eu digo: é difícil. Eu 
já tive um diabo desse negócio de cheque ouro. Depois 
que você entra, para sair é muito difícil. Eu tive e eu 
vejo. Todo mundo está se endividando com os bancos. 
Esta Pátria está boa é para os banqueiros. 

Mas olhem o que digo: Ted Gaebler e David Os-
borne foram ao Nordeste, fizeram uma palestra no 
Banco do Nordeste, a que eu fui assistir. Resumindo, 
Mozarildo, eles disseram que um governo não tem 
que ser grande demais, não. O governo tem que ser 
menor, tem que ser ágil. Se ele ficar grande demais, 
não anda. Mesmo o Titanic, com toda sua tecnologia, 
afundou. O governo afunda. 

Então, um governo que nomeia 25 mil de uma 
vez para funções gratificadas! O “Rei da Guerra”, o 
Bush, nomeou só 4,5 mil, e os Estados Unidos são 
maiores territorialmente, maiores populacionalmente 
e mais ricos do que nós. O Sarkozy, esse namorador, 
Senador João Pedro – pegou uma garotinha nova –, 
sabe quantos ele nomeou? Trezentos e sessenta. Luiz 
Inácio nomeou 25 mil cargos de confiança. Tony Blair, 
cento e sessenta – existe uma máquina administrativa, 
e ela está lá. Na Alemanha, seiscentos. 

Então, quarenta Ministros! Eu não sei o nome de 
dez! Não sei se V. Exªs sabem... 

Olha o que diz, Paim, no jornal Valor Econômico, 
Álvaro Bandeira, autoridade em Economia. “Exces-
so de gasto público é entrave ao crescimento, dizem 
economistas”. 

Olha, Rui Barbosa... 

Senador Carvalho, V. Exª, que é de Deus: 
a pátria é a família amplificada. Fui prefeitinho 
e fui Governador de Estado. Administrar um 
Estado é quase a mesma coisa que adminis-
trar a casa, algo que a dona de casa sabe 
fazer. Não se economiza na casa da gente? 
Com a crise, a gente diminui a conta de luz, 
de água, diminui o número de funcionários, a 
gente vai ao supermercado e procura o que é 
mais barato. Estou comprando vinho argentino 
com a Adalgisinha para tomar à noite porque 
é mais barato. Vi uma champanhe que custa 
R$900,00. Tu é doido? Vamos tomar é Chan-
don, que custa R$40,00. E assim a gente vai. A 
dona de casa é que sabe administrar. A pátria 
é a família amplificada. Não dá jeito. 

O que diz o artigo? “Excesso de gasto público 
é entrave ao crescimento, dizem os economistas.” Já 
está acontecendo: a inflação já está aí. 

Olha, sou muito prático, a minha mulher 
é quem faz as contas, Mozarildo, mas eu sei 
uma. Quando eu fui eleito, eu tinha um carro – 
o mesmo carro, porque não ganhei mensalão 
para comprar outro. 

É o seguinte. Eu sempre fui assim, prático: era 
na gasolina. Eu sei que, quando fui eleito, eu enchia o 
bichão, e gastava cinqüenta pau. Cinqüenta pau para 
encher o carro com que saio por aí, viu, Mozarildo? 
Agora, já está quase duzentos para encher o tanque. 
Então, a inflação está aí.

O petróleo é nosso, cantaram por aí. Agora, é 
deles. É caro, é o mais caro do mundo. O Mozarildo é 
que sabe: contrabando lá no Estado de Roraima, por-
que lá é mais barato.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Venezuela.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Em Roraima 
e na Venezuela. Vão buscar lá.

Então, a inflação está aí. O meu exemplo é o do 
carro. Era cinqüenta pau na minha campanha de Sena-
dor, agora gasto quase duzentos para encher o tanque. 
Então, esse negócio aumentou. Quem compra o arroz 
e o feijão deve estar sentindo a mesma coisa.

Mas olha aqui o que diz o jornal Valor Econômi-
co, Álvaro Bandeira: “Os problemas são os gastos do 
governo e o tamanho do Estado”.

É aquilo que nós dissemos desde o co-
meço: Luiz Inácio, não está certo, tem que ter 
austeridade. Austeridade! Austeridade é que 
leva à prosperidade. 

Cacarejar é muito fácil – é homem caca-
rejando, mulher cacarejando –, mentir é muito 
fácil, enganar é muito fácil, mas está aqui. O 
futuro não, é hoje. 

As transferências não geram riquezas. Eu não 
estou contra esse negócio de dar Bolsa-Família. Eu 
dei. Eu fui o primeiro brasileiro a fazer esses restau-
rantes populares – o Mário Covas, o Garotinho foram 
comer no meu restaurante do Piauí. Tinha o programa 
Luz Santa... Eu não estou contra, mas é preciso en-
tender que as transferências não geram riqueza, não 
geram, não geram. Dividiu, está certo, mas estamos 
nos empobrecendo. O que gera riqueza é o trabalho e 
o trabalhador. Mas como gerar riqueza se a juventude 
não tem trabalho, não tem emprego? Está desapare-
cendo a máquina. 

Olha que já estão falando de novo em CPMF! Se 
manquem, aloprados! Este País tem 76 impostos!

(Interrupção do som.)
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O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Nós somos é 
preparados mesmo! São 61 anos, muito estudo, mui-
ta formatura. Foi longo e sinuoso! Este País tem 76 
impostos! É o campeão também de impostos. Neste 
País, brasileira, brasileiro e todos nós, dos doze meses 
de trabalho ao ano, cinco meses são para o Governo. 
E ele não lhe devolve em segurança, não lhe devolve 
em educação, não lhe devolve em saúde nem em es-
perança e em perspectiva para a mocidade. E mais: 
um mês para os bancos! Quem se livra deles? Quem 
é que não tem conta em banco? É a taxa mais alta. 
Então, aqui é a verdade. 

Bandeira não poupou críticas à proposta 
de um fundo soberano, anunciada pelo ministro 
Guido Mantega. “Não consigo ver um objetivo 
no fundo soberano brasileiro.”

Ainda querem pegar um bocado de dinheiro, au-
mentar e fazer um fundo soberano para dar para as 
empresas investirem fora!

Olhem aqui, um quadro vale por dez mil pala-
vras. O essencial é invisível aos olhos. Quem vê bem 
vê com o coração.

Valor Econômico: 

Votorantim [da qual todo mundo se orgu-
lha; é uma empresa do Antonio Ermírio de Mo-
raes, trabalhador] anuncia investimento de 150 
milhões este ano em minas de sete países. 

Isso quer dizer que a Votorantim está vendo as 
dificuldades, as perspectivas. O Sr. Antônio Ermírio de 
Moraes, sabidão, já está investindo... 

O Vice-Presidente da República, o homem mais 
rico aqui, o maior patrimônio dele está bem ali, na Ar-
gentina. É a maior fábrica têxtil. 

Este é o País!

(Interrupção do som.)

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – ...que ganhou 
as eleições ganhou, usando esses métodos. Hitler 
também ganhou sucessivas eleições. Adolf Hitler teve 
96% de aprovação em pesquisa, mas a gente tem de 
ter a verdade, e a verdade é aqui. 

Rui está ali, porque ele disse que só há um cami-
nho e uma salvação: a lei e a justiça. E eu digo: Ó Luiz 
Inácio, só há um caminho e uma salvação para o Brasil, 
o trabalho e os trabalhadores serem valorizados.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) 

– Agradecemos as palavras do nobre Senador Mão 
Santa.

A Presidência informa que, nos termos do acordo 
feito com todas as lideranças, as matérias constantes 
da pauta de hoje ficam transferidas para a Ordem do 
Dia da próxima sessão deliberativa ordinária. 

Portanto, está encerrada a Ordem do Dia.

São os seguintes os itens sobrestados: 

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 8, DE 2008  

(Proveniente da Medida Provisória  
nº 410, de 2007) 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 8, de 2008, que acres-
centa artigo à Lei nº 5.889, de 8 de junho de 
1973, criando o contrato de trabalhador rural 
por pequeno prazo; estabelece normas tran-
sitórias sobre a aposentadoria do trabalhador 
rural; prorroga o prazo de contratação de finan-
ciamentos rurais de que trata o § 6º do art. 1º 
da Lei nº 11.524, de 24 de setembro de 2007; 
e altera as Leis nºs 8.171, de 17 de janeiro de 
1991; 7.102, de 20 de junho de 1993; 9.017, 
de 30 de março de 1995, 8.212 e 8.213, am-
bas de 24 de julho de 1991 (proveniente da 
Medida Provisória nº 410, de 2007). 

Relator revisor: Senador Flávio Arns
(Sobrestando a pauta a partir de: 22.03.2008)
Prazo final (prorrogado): 04.06.2008

2 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 10, DE 2008  
(Proveniente da Medida Provisória Nº 412, de 2007) 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 10, de 2008, que dispõe 
sobre a prorrogação do Regime Tributário para 
Incentivo à Modernização e à Ampliação da Es-
trutura Portuária – Reporto, instituído pela Lei nº 
11.033, de 21 de dezembro de 2004; e altera as 
Leis nºs 11.033, de 21 de dezembro de 2004; e 
9.433, de 8 de janeiro de 1997 (proveniente da 
Medida Provisória nº 412, de 2007). 

Relatora revisora: Senadora Kátia 
Abreu

(Sobrestando a pauta a partir de: 
22.03.2008)

Prazo final (prorrogado): 04.06.2008
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3 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 11, DE 2008  
(Proveniente da Medida Provisória  

nº 416, 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 11, de 2008, que altera a 
Lei nº 11.530, de 24 de outubro de 2007, que 
institui o Programa Nacional de Segurança Pú-
blica com Cidadania – Pronasci (proveniente 
da Medida Provisória nº 416, de 2008). 

Relator revisor: Senador Valter Pereira
(Sobrestando a pauta a partir de: 

22.03.2008)
Prazo final (prorrogado): 04.06.2008

4 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 12, DE 2008  
(Proveniente da Medida Provisória  

nº 417, 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 12, de 2008, que altera e 
acresce dispositivos à Lei nº 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003, que dispõe sobre registro, 
posse e comercialização de armas de fogo e 
munição e sobre o Sistema Nacional de Ar-
mas – Sinarm e define crimes (proveniente da 
Medida Provisória nº 417, de 2008)

Relator revisor: Senador Raimundo Co-
lombo

(Sobrestando a pauta a partir de: 
22.03.2008)

Prazo final (prorrogado): 04.06.2008

5 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 14, DE 2008  
(Proveniente da Medida Provisória  

nº 413, 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 13, de 2008, que dispõe 
sobre medidas tributárias destinadas a estimu-
lar os investimentos e a modernização do setor 
de turismo, a reforçar o sistema de proteção 
tarifária brasileiro, a estabelecer a incidência de 

forma concentrada da Contribuição para o PIS/
Pasep e da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social – Cofins na produção e 
comercialização de álcool; altera as Leis nºs 
10.865, de 30 de abril de 2004; 11.488, de 15 
de junho de 2007; 9.718, de 27 de novembro 
de 1998; 11.196, de 21 de novembro de 2005; 
10.637, de 30 de dezembro de 2002; 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003; 7.689, de 15 de 
dezembro de 1988; 7.070, de 20 de dezembro 
de 1982; 9.250, de 26 de dezembro de 1995; 
9.430, de 27 de dezembro de 1996; 9.249, de 
26 de dezembro de 1995; 11.051, de 29 de de-
zembro de 2004; 9.393, de 19 de dezembro de 
1996; 8.213, de 24 de julho de 1991; 7.856, de 
24 de outubro de 1989; e a Medida Provisória 
nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001; e dá 
outras providências (proveniente da Medida 
Provisória nº 413, de 2008)

Relator revisor: Senador César Borges
(Sobrestando a pauta a partir de: 

22.03.2008)
Prazo final (prorrogado): 04.06.2008

6 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 414, 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 414, de 2008, que constitui fonte 
de recursos adicional para ampliação de limites 
operacionais do Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social – BNDES. 

Relatora revisora: Senadora Ideli Sal-
vatti

(Sobrestando a pauta a partir de: 
22.03.2008)

Prazo final (prorrogado): 04.06.2008

7 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 15, DE 2008  
(Proveniente da Medida Provisória  

nº 418, de 2008) 
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  

do § 6º do art. 62 daConstituição Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 15, de 2008, que altera 
as Leis nºs 11.508, de 20 de julho de 2007, 
que dispõe sobre o regime tributário, cambial 
e administrativo das Zonas de Processamento 
de Exportação; e 8.256, de 25 de novembro 
de 1991, que cria áreas de livre comércio nos 
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municípios de Boa Vista e Bonfim, no Estado de 
Roraima; e dá outras providências (proveniente 
da Medida Provisória nº 418, de 2008).

Relator revisor: Senador José Sarney
(Sobrestando a pauta a partir de: 

31.03.2008)
Prazo final (prorrogado): 13.06.2008

8 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 419, 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 419, de 2008, que altera as Leis 
nºs 10.683, de 28 de maio de 2003; e 10.678, 
de 23 de maio de 2003, transformando o cargo 
de Secretário Especial de Políticas de Promo-
ção da Igualdade Racial em Ministro de Estado 
Chefe da Secretaria Especial de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial.

Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 

05.04.2008)
Prazo final (prorrogado): 18.06.2008

9 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 420, 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 420, de 2008, que abre crédito 
extraordinário, em favor de Encargos Finan-
ceiros da União, no valor de doze bilhões e 
quinhentos milhões de reais, para o fim que 
especifica.

Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 

11.04.2008)
Prazo final (prorrogado): 24.06.2008

10 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 421, 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 421, de 2008, que dispõe sobre 
o salário mínimo a partir de 1º de março de 
2008.

Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 

14.04.2008)
Prazo final (prorrogado): 27.06.2008

11 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 423, 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 423, de 2008, que abre crédito 
extraordinário, em favor dos Ministérios dos 
Transportes e da Integração Nacional, no valor 
global de seiscentos e treze milhões, setecen-
tos e cinqüenta e dois mil e cinqüenta e sete 
reais, para os fins que especifica.

Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 

19.05.2008)
Prazo final: 02.06.2008

12 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 27, DE 2008 

(Em regime de urgência,  
nos termos do art. 64, § 1º da Constituição Federal) 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, 

parágrafo único, do Regimento Interno)

Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 2008 
(nº 2.105/2007, na Casa de origem), de inicia-
tiva do Presidente da República, que institui 
o Regime de Tributação Unificada – RTU na 
importação, por via terrestre, de mercadorias 
procedentes do Paraguai; e altera as Leis nºs 
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003 (Projeto do Sa-
coleiro). 

(Sobrestando a pauta a partir de: 
09.05.2008)

(Dependendo de pareceres da Repre-
sentação Brasileira no Parlamento do Merco-
sul e das Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania-CCJ, de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional-CRE e de Assuntos Econô-
micos-CAE)

13 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 11, DE 2008 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo 

único do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 11, de 2008 (apre-
sentado como conclusão do Parecer nº 84, de 
2008, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior), 
que aprova a Programação Monetária para o 
quarto trimestre de 2007.
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14 
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.

15 
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, 
Relator: Senador Eduardo Azeredo, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece.

16 
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 Va-
ladares, – 1º pronunciamento: (sobre a Propos-
ta) favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que oferece; – 2º pronunciamento: 
(sobre a Emenda nº 2, de Plenário), contrário.

17 
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 
Plenário) Relator ad hoc: Senador Flexa Ri-
beiro, pela aprovação parcial, nos termos da 
Subemenda-CCJ (Substitutivo), que oferece.

18 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 86, DE 2007 
(Votação nominal)

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, com Subemenda, 
que apresenta.

19 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 57, DE 2005 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 57, de 2005, ten-
do como primeiro signatário o Senador Marco 
Maciel, que dá nova redação ao § 4º do art. 
66 da Constituição, para permitir que os vetos 
sejam apreciados separadamente no Senado 
Federal e na Câmara dos Deputados.
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Pareceres da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sob nºs

– 779, de 2006, 1º pronunciamento (so-
bre a Proposta): Relator: Senador Ramez Te-
bet, favorável;

– 272, de 2007, 2º pronunciamento (so-
bre a Emenda nº 1-Plen): Relator: Senador 
Adelmir Santana, favorável, com a Emenda 
nº 2-CCJ, de redação; e

– 100, de 2008, 3º pronunciamento (em 
reexame, nos termos do Requerimento nº 128, 
de 2008), Relator Senador Adelmir Santana, 
ratificando seus pareceres anteriores, apresen-
tando, ainda, as Emendas nºs 3 e 4-CCJ.

20 
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.

21 
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. 

22 
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.

23 
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.

24 
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.

25 
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-
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rágrafo ao artigo 228 da Constituição Federal, 
para determinar a imputabilidade penal quando 
o menor apresentar idade psicológica igual ou 
superior a dezoito anos.

26 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 96, DE 2003

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 96, de 2003, tendo como primeira signatária 
a Senadora Ideli Salvatti, que acrescenta novo 
parágrafo ao artigo 73 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, para estabelecer, 
a partir de 2005, a regressividade da Desvin-
culação das Receitas da União (DRU) no cál-
culo da aplicação de recursos na manutenção 
e desenvolvimento do ensino de que trata o 
artigo 212 da Constituição Federal.

Parecer sob nº 349, de 2008, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Jefferson Peres, favorável, com 
as emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.

27 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO  

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 57, DE 2001

Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei 
do Senado nº 57, de 2001 (nº 5.270, de 2001, 
naquela Casa), que altera o art. 36 do Decreto-
Lei nº 221, de 28 de fevereiro de 1967, que 
dispõe sobre a proteção e estímulos à pesca 
e dá outras providências.

28 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2000

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
12, de 2000 (nº 885/95, na Casa de origem), 
que estabelece diretrizes gerais de programa 
nacional de habitação para mulheres com res-
ponsabilidade de sustento da família. 

Parecer sob nº 437, de 2007, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Gerson Camata, 
oferecendo a redação do vencido.

29 
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.

30 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 26, DE 2000

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 26, 
de 2000, que altera a Lei nº 9.069, de 29 de 
junho de 1995, para tratar do comparecimento 
do Presidente do Banco Central do Brasil na 
Comissão de Assuntos Econômicos do Sena-
do Federal e para extinguir a obrigatoriedade 
de apresentação da programação monetária 
trimestral e a vinculação legal entre emissão 
de moeda e reservas cambiais. 

Parecer sob nº 66-A, de 2008, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Flexa Ribeiro, 
oferecendo a redação do vencido.

31 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2003

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 22, de 2003(nº 5.120/2001, 
na Casa de origem), que dispõe sobre as ati-
vidades das Agências de Turismo.

Pareceres nºs 1.049 e 1.050, de 2007, 
das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Tasso Jereissati, favorável 
ao Projeto com as Emendas nºs 1 a 12-CCJ, 
que apresenta;

– de Desenvolvimento Regional e Turis-
mo, Relator: Senador Antonio Carlos Valadares, 
favorável ao Projeto e às Emendas nºs 1 a 4, 
6 a 8, 11 e 12-CCJ, à Emenda nº 9-CCJ, nos 
termos de Subemenda; pela prejudicialidade 
das Emendas nºs 5 e 10-CCJ; apresentando, 
ainda, as Emendas nºs 13 a 18-CDR.

32 
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-
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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.

33 
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.

34 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 24, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 24, de 2005 (nº 4.465/2001, 
na Casa de origem), que altera a Lei nº 5.917, 
de 10 de setembro de 1973 (inclui novo trecho 
na Relação Descritiva das rodovias no Sistema 
Rodoviário Nacional).

Parecer favorável, sob nº 1.534, de 2005, 
da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, 
Relator “ad hoc”: Senador Rodolpho Tourinho.

35 
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.

36 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 111, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 111, de 2005 (nº 3.796/2004, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a Política 

Nacional de Orientação, Combate e Controle 
dos Efeitos Danosos da Exposição ao Sol à 
Saúde e dá providências correlatas. 

Pareceres sob nºs 603 e 604, de 2007, 
das Comissões:

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Magno Malta, favorável, com 
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, de redação, que 
apresenta; e

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Papaléo Paes, favorável, nos termos da Emen-
da nº 3-CAS (Substitutivo), que oferece.

37 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 118, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 118, de 2005 (nº 1.153/2003, 
na Casa de origem), que modifica o inciso II 
do caput do art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996 (dispõe sobre o aproveita-
mento de matérias cursadas em seminários 
de filosofia ou teologia).

Parecer sob nº 924, de 2006, da Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, Relatora: 
Senadora Maria do Carmo Alves, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CE (Substituti-
vo), que oferece.

38 
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.

39 
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).
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Parecer favorável, sob nº 376, de 2006, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Roberto Saturnino.

40 
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 .

41 
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.

42 
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.

43 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 43, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 43, de 2006 (nº 4.505/2004, 
na Casa de origem), que dispõe sobre o re-

conhecimento do dia 26 de outubro como Dia 
Nacional dos Trabalhadores Metroviários.

Parecer favorável, sob nº 926, de 2006, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Paulo Paim.

44 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 90, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 90, de 2006 (nº 6.248/2005, 
na Casa de origem), que acrescenta o § 3º-C 
ao art. 30 da Lei n.º 6.015, de 31 de dezembro 
de 1973, que dispõe sobre os registros públicos 
e dá outras providências (determina que car-
tórios de registros públicos afixem, em locais 
de fácil leitura e acesso, quadros contendo os 
valores das custas e emolumentos). 

Parecer favorável, sob nº 1.163, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Valter Pereira.

45 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 12, de 2007 (nº 1.791/1999, 
na Casa de origem), que institui o Dia Nacio-
nal dos Surdos. 

Parecer favorável, sob nº 979, de 2007, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator “ad hoc”: Senador Flávio Arns.

46 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2007 (nº 3.986/2004, 
na Casa de origem), que institui o Dia Nacio-
nal do Vaqueiro.

Parecer favorável sob o nº 722, de 2007, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator “ad hoc”: Senador Valter Pereira.

47 
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 
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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.

48 
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.

49 
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.

50 
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.

51 
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 ofe-
rece.

52 
PROJETO DE RESOLUÇÃO  
DO SENADO Nº 31, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução do Senado nº 31, de 2007, de auto-
ria do Senador Tião Viana, que institui o Prêmio 
Senado Federal de História do Brasil.

Pareceres favoráveis sob os nºs 1.192 e 
1.193, de 2007, das Comissões

– de Educação, Cultura e Esporte, Rela-
tora: Senadora Maria do Carmo Alves; e

– Diretora, Relator: Senador Efraim Morais.

53 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 53, DE 2008 
(Tramita nos termos dos arts. 142 e 143  

do Regimento Comum)

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Decreto Legislati-
vo nº 53, de 2008, de iniciativa da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
calização, que disciplina as relações jurídicas 
decorrentes da vigência da Medida Provisória 
nº 399, de 16 de outubro de 2007, que “abre 
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crédito extraordinário, em favor da Presidência 
da República e dos Ministérios das Relações 
Exteriores, dos Transportes, do Meio Ambiente 
e da Integração Nacional, no valor de quatro-
centos e cinqüenta e seis milhões e seiscen-
tos e vinte e cinco mil reais, para os fins que 
especifica”, conforme o disposto no art. 11 da 
Resolução nº 1, de 2002-CN.

54 
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.

55 
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).

56 
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.

57 
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.

58 
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.

59 
REQUERIMENTO Nº 1.302, DE 2004

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.302, de 2004, da Senadora Serys 
Slhessarenko, solicitando a instituição, no âm-
bito do Senado Federal, da Semana de Ciên-
cia e Tecnologia, a ser celebrada anualmente 
no mês de outubro, com o objetivo de mo-
bilizar a população brasileira para questões 
científicas.

Pareceres favoráveis, sob nºs 448 a 451, 
de 2007, das Comissões de Educação, Cul-
tura e Esporte, Relator: Senador Juvêncio da 
Fonseca; de Assuntos Sociais, Relator: Sena-
dor Cristovam Buarque; de Serviços de Infra-
Estrutura, Relator ad hoc: Senador Eduardo 
Azeredo; e de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, Relator: Senador 
Valter Pereira.

60 
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 
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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.)

61 
REQUERIMENTO Nº 882, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 882, de 2007, do Senador Magno Malta, 
solicitando a apresentação de voto de aplau-
so à Polícia Federal pela brilhante atuação na 
prisão do traficante internacional Juan Abadia, 
líder do cartel colombiano.

Parecer favorável, sob nº 287, de 2008, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Geraldo 
Mesquita Júnior.

62 
REQUERIMENTO Nº 914, DE 2007

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 914, de 2007, do Senador Mozarildo Caval-
canti, solicitando a remessa do Projeto de Lei 
do Senado nº 312, de 2007, à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, uma vez que 
o prazo na Comissão de Assuntos Econômicos 
já se encontra esgotado. (Gestão de florestas 
públicas; institui o Serviço Florestal Brasileiro na 
estrutura do Ministério do Meio Ambiente.)

63 
REQUERIMENTO Nº 1.072, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.072, de 2007, do Senador Arthur 
Virgílio, solicitando a apresentação de voto 
de aplauso ao economista Alan Greenspan 
pelo lançamento do livro “A era da turbulência: 
aventuras em um mundo novo”.

Parecer favorável, sob nº 288, de 2008, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio-
nal, Relator ad hoc: Senador Eduardo Azeredo.

64 
REQUERIMENTO Nº 1.176, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.176, de 2007, do Senador Renato 
Casagrande, solicitando a apresentação de 

voto de louvor ao ex-Vice-Presidente norte-
americano Albert Gore Junior e ao IPCC/ Pai-
nel Intergovernamental sobre Mudanças Cli-
máticas por compartirem o Prêmio Nobel da 
Paz de 2007. 

Parecer favorável, sob nº 289, de 2008, 
da Comissão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional, Relator: Senador Cristovam 
Buarque.

65 
REQUERIMENTO Nº 1.242, DE 2007

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.242, de 2007, do Senador Arthur 
Virgílio, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 266, de 2007-Complementar, 
além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, 
a de Constituição, Justiça e Cidadania. (Local 
do recolhimento do ISS nas operações de ar-
rendamento mercantil)

66 
REQUERIMENTO Nº 1.428, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.428, de 2007, do Senador Pedro Simon, 
solicitando a apresentação de voto de louvor 
e congratulações à Senhora Cristina Fernán-
dez Kirchner, por ocasião de sua posse como 
Presidenta da República da Argentina.

Parecer sob nº 290, de 2008, da Comis-
são de Relações Exteriores e Defesa Nacio-
nal, Relator ad hoc: Senador Fernando Collor, 
favorável, com alterações que propõe.

67 
REQUERIMENTO Nº 1.494, DE 2007

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.494, de 2007, do Senador Sérgio 
Zambiasi, solicitando a tramitação conjunta do 
Projeto de Lei do Senado nº 86, de 2006, com 
o Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 2000, que 
já se encontra apensado aos Projetos de Lei 
do Senado nºs 25, 165, 182, 242, 308 e 355, 
de 2003; 352, de 2004; 370, de 2005; 151 e 
531, de 2007, por regularem a mesma matéria. 
(Propaganda de bebidas alcoólicas)

68 
REQUERIMENTO Nº 1.495, DE 2007

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.495, de 2007, do Senador Geraldo 
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Mesquita Júnior, solicitando a tramitação con-
junta dos Projetos de Lei do Senado nºs 510, 
de 1999, e 505, de 2007, com o Projeto de Lei 
da Câmara nº 35, de 2000, que já se encontra 
apensado aos Projetos de Lei do Senado nºs 
25, 165, 182, 242, 308 e 355, de 2003; 352, 
de 2004; 370, de 2005; 151 e 531, de 2007, 
por regularem a mesma matéria. (Propaganda 
de bebidas alcoólicas)

69 
REQUERIMENTO Nº 115, DE 2008

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 115, de 2008, do Senador Cícero Luce-
na e outros Senhores Senadores, solicitando 
a criação de Comissão Temporária Externa, 
composta por cinco membros titulares e igual 
número de suplentes, para, no prazo de doze 
meses, acompanhar todos os atos, fatos re-
levantes, normas e procedimentos referentes 
às obras do Projeto de Integração do Rio São 
Francisco.

70 
REQUERIMENTO Nº 158, DE 2008

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 158, de 2008, do Senador Flexa Ribei-
ro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 29, de 2003, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Agricultura e Refor-
ma Agrária. (Política Pesqueira Nacional)

71 
REQUERIMENTO Nº 176, DE 2008

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 176, de 2008, do Senador Flexa Ribeiro 
solicitando a tramitação conjunta do Projeto 
de Lei do Senado nº 303, de 2005, com os 
Projetos de Lei do Senado nºs 370, de 1999; 
145, de 2000; e o Projeto de Lei da Câmara nº 
151, de 2001, que já se encontram apensados, 
por regularem a mesma matéria. (Impenhora-
bilidade dos bens de família)

72 
REQUERIMENTO Nº 186, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 186, de 2008, do Senador Expedito 
Júnior, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
da Senado nº 210, de 2007, além das Comis-
sões constantes do despacho inicial de distri-

buição, seja ouvida, também, a de Meio Am-
biente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle. (Isenção do Imposto de Importação 
e IPI incidentes sobre CD e DVD)

73 
REQUERIMENTO Nº 199, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 199, de 2008, do Senador Romero 
Jucá, solicitando a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 7, de 2005 e 
17, de 2006-Complementar, com os Projetos 
de Lei do Senado nºs 129 e 183, de 2003 e 
291, de 2005, que já se encontram apensa-
dos, por regularem a mesma matéria. (Facul-
ta adesão ao SIMPLES por pessoas jurídicas 
que especifica)

74 
REQUERIMENTO Nº 210, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 210, de 2008, do Senador Aloizio 
Mercadante, solicitando que sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 277, de 2004, que tra-
mita em conjunto com os Projetos de Lei do 
Senado nºs 187, 2002; 44, de 2004; e 113, 
de 2006; além das Comissões constantes do 
despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Assuntos Econômicos. (Planos 
de Saúde)

75 
REQUERIMENTO Nº 256, DE 2008

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 256, de 2008, do Senador Romero Jucá, 
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 280, de 2004; 132, 191 e 
467, de 2007, com o Projeto de Lei do Senado 
nº 167, de 2003, que já se encontra apensado 
aos de nºs 210, de 2003; 75 e 323, de 2004; 
e 87, de 2005, por versarem sobre a mesma 
matéria. (Isenção de IPI em automóveis, mo-
tocicletas etc.)

76 
REQUERIMENTO Nº 352, DE 2008

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 352, de 2008, do Senador Flávio Arns, solicitan-
do que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 46, de 
2008, além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de 
Educação, Cultura e Esporte. (Obrigatoriedade 
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da neutralização das emissões de gases de efei-
to estufa decorrentes da realização da Copa do 
Mundo de Futebol no Brasil, em 2014.)

77 
REQUERIMENTO Nº 358, DE 2008

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 358, de 2008, de autoria da Senadora Patrícia 
Saboya, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 24, de 2008, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Sociais. 
(Ajudas técnicas na utilização de caixas eletrô-
nicos por portadores de deficiência visual.)

78 
REQUERIMENTO Nº 368, DE 2008

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 368, de 2008, do Senador Wellington Salgado, 
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 257 e 315, de 2005, por 
regularem a mesma matéria (liberdade de mani-
festação do pensamento e de informação).

79 
REQUERIMENTO Nº 385, DE 2008

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 385, de 2008, do Senador Flexa Ribei-
ro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 59, de 2003, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática.(Regio-
nalização da programação de rádio e TV)

80 
REQUERIMENTO Nº 417, DE 2008 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 417, de 2008, de iniciativa da Comissão 
de Diretos Humanos e Legislação Participa-
tiva, solicitando a criação de um Dia Mundial 
de Solidariedade Parlamentar pela vida da 
ex-Senadora Ingrid Betancourt.

81 
REQUERIMENTO Nº 418, DE 2008 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 418, de 2008, de iniciativa da Comissão 

de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
solicitando a criação de um Dia Mundial de 
Solidariedade Parlamentar pela vida da ex-
Senadora Ingrid Betancourt.

82 
REQUERIMENTO Nº 423, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 423, de 2008, do Senador Jarbas 
Vasconcelos, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 607, de 2007, além das 
Comissões constantes do despacho inicial 
de distribuição, seja ouvida, também, a de 
Constituição, Justiça e Cidadania. (Regula-
mentação do exercício da profissão de Ana-
lista de Sistemas e suas correlatas, criação do 
Conselho Federal e os Conselhos Regionais 
de Informática).

83 
REQUERIMENTO Nº 474, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 474, de 2008, da Senadora Ideli 
Salvatti, solicitando que, sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 51, de 2008, além das Co-
missões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Ser-
viços de Infra-Estrutura (Política Nacional de 
Abastecimento).

84 
REQUERIMENTO Nº 475, DE 2008

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 475, de 2008, da Senadora Ideli Salvat-
ti, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 51, de 2008, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribui-
ção, seja ouvida, também, a de Agricultura e 
Reforma Agrária (Política Nacional de Abas-
tecimento).

85 
REQUERIMENTO Nº 494, DE 2008

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 494, de 2008, do Senador Romero Jucá, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 142, de 2007, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (retribuição por serviços ambientais 
decorrentes de boas práticas rurais).
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86 
REQUERIMENTO Nº 506, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 506, de 2008, do Senador Expedito 
Júnior, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 260, de 2007, além da Comis-
são constante do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Meio Am-
biente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle. (Política Nacional de Integração 
Lavoura-Pecuária) 

87 
REQUERIMENTO Nº 599, DE 2008 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 599, de 2008, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
solicitando voto de louvor e congratulações ao 
Corpo de Fuzileiros Navais, na pessoa de seu 
Comandante-Geral, o Almirante-de-Esquadra 
Alvaro Augusto Dias Monteiro, pela passagem 
dos 200 anos dos Fuzileiros Navais.

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) – 
Convido para fazer uso da palavra o representante do 
Estado de Roraima, nobre Senador Augusto Botelho. 

V. Exª dispõe de 20 minutos.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Muito obrigado, Exª. Vou usar menos de dez 
minutos.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem se 
encerrou a Semana da Enfermagem no Brasil. Como 
não tive oportunidade de falar sobre esse assunto, 
vou falar hoje.

No ano de 1938, por decreto do Presidente Getúlio 
Vargas, foi instituído o dia 12 de maio como o Dia do 
Enfermeiro. A escolha da data se deu por ser esse dia 
o dia do nascimento de Florence Nightingale. Nascida 
na Itália, filha de ingleses, Florence é considerada a 
fundadora da enfermagem, como a conhecemos hoje. 
Em 1859, ela criou a primeira escola de enfermagem 
do mundo moderno.

Ao final de seu mandato, o Presidente Juscelino 
Kubitschek, por decreto-lei de 1960, instituiu a Semana 
Brasileira de Enfermagem, a ser comemorada de 12 a 
20 de maio. Nesses dias, os Conselhos Regionais de 
Enfermagem promovem encontros, palestras e outras 
atividades para avaliar e divulgar a profissão, além de 
ações de esclarecimento à população sobre cuidados 
básicos de saúde. 

Srªs e Srs. Senadores, a enfermagem é, na reali-
dade, antigo ofício, cuja origem remonta às brumas do 
tempo. Naquela época, a profissão era exercida majori-
tariamente por escravos, que auxiliavam os esculápios 
– médicos da época – nos cuidados dos pacientes. 

Com a liberalização das sociedades, tornou-
se profissão voluntária. Hoje, em nossas complexas 
sociedades urbanas, inclui, no mínimo, dez áreas de 
especialização.

Na área geral, o enfermeiro organiza os serviços 
de enfermagem em hospitais e clínicas, além de su-
pervisionar os trabalhos dos técnicos. Na área médico-
cirúrgica, ele atua nos centros cirúrgicos, unidades de 
terapia intensiva (UTIs), pronto-socorros e unidades de 
hemodiálise. Se ele optar pela obstetrícia, deve acom-
panhar as gestantes até o parto ou, então, trabalhar 
em programas de planejamento familiar. Em pediatria, 
cuida de crianças e recém-nascidos em berçários, cre-
ches, clínicas pediátricas e UTIs neonatais e infantis. 
Na área psiquiátrica, presta assistência a pacientes 
com distúrbios psíquicos e de comportamento. Na ge-
riátrica, assiste a idosos, doentes ou não, internados 
em clínicas de repouso e hospitais. O atendimento 
domiciliar amplia, consideravelmente, seu espaço de 
trabalho. Também há a área de resgate, que socorre 
pacientes nas ruas. São compostas equipes de salva-
mento a vítimas de acidentes de trânsito, de incêndios 
e de calamidades públicas.

Quando atua no campo trabalhista, presta servi-
ços a empresas, geralmente participando de progra-
mas de prevenção a doenças. E, se escolhe a saúde 
pública, Senador Mozarildo, orienta a população so-
bre enfermidades, campanhas de vacinação, além de 
atender a pacientes em clínicas e postos de saúde e 
hospitais públicos.

Uma área que vem ganhando destaque, além de 
muito procurada pelos profissionais, é a enfermagem 
especializada em dependência química. Hospitais e 
clínicas psiquiátricas estão transformando espaços 
ociosos em enfermarias para atender dependentes 
químicos e, com isso, aumentando as oportunidades 
de trabalho. 

Concedo um aparte ao Senador Mozarildo Ca-
valcanti, que é médico.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-
dor Augusto Botelho, quero justamente me associar à 
homenagem que V. Exª presta à classe da enferma-
gem. Quero referir-me, de maneira bem ampla, não só 
ao enfermeiro ou à enfermeira de curso superior, mas 
também ao técnico, ao auxiliar de enfermagem, por-
que nós, médicos, sabemos muito bem – e o paciente 
também sabe disto – a importância que tem o traba-
lho da enfermagem. Inclusive, quero especialmente 
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mandar uma mensagem à classe de enfermagem do 
nosso Estado, de Roraima. Tive oportunidade de, no 
dia da comemoração, mandar-lhes uma mensagem 
também, mas eu não poderia deixar de aproveitar seu 
pronunciamento para, como médico, como colega seu, 
prestar esta homenagem aos nossos enfermeiros de 
lá. Em Roraima, desde o início, quando começamos a 
exercer a profissão, havia aquela imagem da enferma-
gem exercida pelas irmãs do Hospital Nossa Senhora 
de Fátima. Mas, hoje, estamos, muito modernamente, 
com uma equipe de profissionais muito bem gabari-
tada. Espero, inclusive, que o debate da lei que trata 
dessa questão da enfermagem aqui no Senado, seja 
muito bem feito, de maneira que a categoria saia pro-
tegida; e não desprotegida. De toda forma, parabéns 
pelo pronunciamento, que é uma homenagem justa. 
Sem eles, nós, médicos, não poderíamos exercer ade-
quadamente nossa profissão. 

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) – 
Muito obrigado, Senador Mozarildo. 

O projeto deve ser votado na Comissão em que 
está agora e passará para a Comissão de Assuntos 
Sociais, onde haverá nova audiência pública a respei-
to do assunto. 

Sr. Presidente, a enfermagem no Brasil tem como 
símbolo maior a baiana Ana Néri, que trocou a vida 
pacata de dona de casa em Cachoeira do Paraguaçu, 
no interior da Bahia, pela função de salvar vidas na 
Guerra do Paraguai, entre os anos 1865 e 1870. 

Na fria manhã de 8 de agosto de 1865, lá no re-
côncavo baiano, Ana Néri, aos 51 anos, demora-se dian-
te do retrato dos filhos e dos irmãos que partiram para 
a guerra longínqua. Ainda portando o luto pela perda 
do marido, falecido duas décadas antes, ela escreve a 
carta que mudará radicalmente sua vida e abrirá uma 
das mais belas páginas do heroísmo brasileiro, forjada 
a ferro e fogo na Guerra do Paraguai, a mais sangrenta 
luta armada havida na América do Sul. 

O destinatário da correspondência é o Presidente 
da Província da Bahia, Manuel Pinto de Souza Dan-
tas. Ela escreveu: 

Eu me chamo Ana Justina Ferreira Néri. 
Sou mãe de três rapazes que acabaram de 
partir para a guerra. Eles eram tudo o que ti-
nha, pois o pai morreu quando eu estava com 
29 anos. Não podendo resistir à saudade de-
les, suplico-lhe que me deixe acompanhá-los. 
Prometo que trabalharei como enfermeira em 
qualquer hospital e em defesa de todos aque-
les que sacrificarem suas vidas pela honra 
nacional e a integridade do Império. 

Dois dias depois, Ana recebe a resposta. O pre-
sidente da província expedira ordens ao Comandan-
te do Conselho das Armas para que Ana Néri fosse 
contratada como a primeira enfermeira brasileira na 
Guerra do Paraguai. O comunicado oficial foi publicado, 
há 143 anos, na edição de 13 de agosto de 1865 do 
Diário da Bahia. Com a aceitação, Ana Néri se trans-
forma na primeira enfermeira voluntária do País, na 
patrona dos enfermeiros na Patrona dos Enfermeiros 
e na precursora da Cruz Vermelha no Brasil. 

A Ana não importava se o ferido fosse amigo ou 
inimigo, todos eram seres humanos e mereciam cuida-
dos. Conta-se que, mesmo correndo o risco de enfrentar 
a corte marcial e o pelotão de fuzilamento, ela chegou 
a libertar oficiais paraguaios no campo de guerra.

Desde esses tempos heróicos, muita coisa se 
passou. Hoje, a enfermagem é uma profissão perfeita-
mente consolidada, de nível superior, técnico e médio, 
aprendida em bancos universitários e em bancos de 
escolas técnicas, que conta com mais de 800 mil pro-
fissionais espalhados pelo Brasil. Com nível superior, 
são apenas 120 mil. 

Infelizmente para o nosso povo, Presidente Virgí-
nio de Carvalho, esse espalhamento não é uniforme, 
nem em termos absolutos nem de número de habitan-
tes. Na Região Norte, são apenas 0,48 enfermeiro por 
mil habitantes. Na Região Sul, chega a 0,73. Roraima, 
meu Estado, está ainda abaixo da média da Região, 
com apenas 0,47 enfermeiro por mil habitantes.

Vou já lhe dar um aparte, Senador Mão Santa.
A pergunta que se pode fazer, desde logo, é como 

dar conta da assistência pública à saúde com um nú-
mero tão baixo de profissionais por grupo de mil ha-
bitantes. Se levarmos em conta a dispersão existente 
no Norte do País, em face de sua extensão territorial, 
veremos o quanto ainda temos de caminhar para fazer 
do SUS uma realidade para todos os brasileiros. 

Roraima, segundo dados do Ministério da Saúde, 
conta com o irrisório número de 200 enfermeiros para 
todo o Estado. Em São Paulo, são mais de 30 mil. 

Devo falar, agora, de uma iniciativa do Dr. José 
Mozart Pinheiro, dono da Faculdade Roraimense de 
Ensino Superior, que criou um curso de Enfermagem 
que começou há poucos dias lá em Roraima. Então, 
certamente, a nossa proporção vai melhorar e os nossos 
doentes vão ser mais assistidos por causa da elevação 
do nível da qualidade dos enfermeiros de Roraima.

Concedo um aparte ao Senador Mão Santa para 
falar sobre isso, pois é médico, também, e sabe do 
valor da enfermeira no exercício do trabalho de assis-
tência aos doentes.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – V. Exª, Senador 
Augusto Botelho, presta uma homenagem muito justa. 
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V. Exª é um homem estereotipado, com muita sensi-
bilidade, daí o respeito que goza não só em Roraima, 
mas em todo o Brasil. Quero dizer que, para as enfer-
meiras, ninguém nunca presta homenagem. Não tem 
desfile, não tem festa, não tem troféu, não tem prêmio, 
não tem medalha. São esquecidas. Só são lembradas 
na hora do infortúnio, da infelicidade, do sofrimento, 
da dor, do grito, do gemer. Aí, sim, nos lembramos da 
enfermeira. Eu diria, numa definição muito prática, que 
ela é o médico da cabeceira. Poucas, como Florence 
Nightingale e a própria Ana Néri, que V. Exª acaba de 
citar, mereceram, mas a maioria são heroínas anô-
nimas. E como trabalham: noite e dia, dia e noite. E 
como são honestas, dedicadas, humanitárias. Quero 
dizer que o Governo quase sempre as esquece. Getúlio 
Dornelles Vargas ficou como estadista porque foi um 
dos poucos que se lembrou. O Dia do Enfermeiro, 12 
de maio, foi criado por um decreto de Getúlio Vargas. O 
12 de maio foi-lhe dedicado. E também o salário-base 
que eles têm hoje devem à sensibilidade do Presidente 
da Revolução, Castello Branco. O Presidente Castello 
Branco deu-lhes um piso salarial. Então, V. Exª, em boa 
hora, presta esse reconhecimento, que não é só seu, 
é a gratidão de todos nós que precisamos de enfer-
meiros. Eu queria homenagear, simbolizando a política 
e a enfermagem, a nossa Senadora Heloísa Helena. 
Ela traduz bem a coragem, o estoicismo, a dignidade, 
a honestidade e o aspecto humano que tem a enfer-
meira. Meus cumprimentos por nos lembrar de prestar, 
todos nós, esse reconhecimento e essa homenagem 
aos enfermeiros e enfermeiras do Brasil.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) – 
Muito obrigado, Senador Mão Santa.

Lá em Roraima, as primeira enfermeiras foram 
as Irmãs Missionárias da Consolata, que já partiram. 
Irmãs Aquilina, Camila, Alécia e Helena, todas já estão 
perto de Deus, mas foram as pessoas que começaram 
o serviço de enfermagem no meu Estado.

A população brasileira atual tem exata noção 
da importância da atuação desses profissionais no 
atendimento às suas necessidades de saúde. Pena 
que em muitos lugares essa noção é adquirida ape-
nas pela televisão, pelos seriados sobre atendimento 
hospitalar e ambulatorial, como é o caso do famoso 
E.R., nos quais a participação ativa dos enfermeiros 
é ressaltada e valorizada, Sr. Presidente. 

A lástima é que, quando confrontados com a 
realidade brasileira, a distância da ficção televisiva 
fica espantosamente evidente e a decepção com os 
nossos serviços públicos de saúde se ampliam, com 
justa razão. 

Espero que com a Emenda nº 29, com o aumento 
das verbas para a saúde, essa coisa fictícia se torne 

realidade e possamos ter mais profissionais trabalhan-
do na saúde pública do Brasil.

Por isso mesmo, Srªs e Srs Senadores, o dia 
12 de maio e a semana que o sucede devem servir 
à dupla finalidade de louvar a nobilíssima tarefa dos 
enfermeiros, enfermeiras, auxiliares e técnicos de en-
fermagem e de provocar a reflexão e a elaboração de 
estratégias de melhoria do atendimento à saúde de 
todos os brasileiros.

Sr. Presidente, deixo esta tribuna saudando os 
profissionais de enfermagem de todo o Brasil, que são 
em número aproximado de 800 mil, homens e mulhe-
res abnegados, em especial aqueles que se dedicam, 
muitas vezes com graves renúncias pessoais, ao aten-
dimento das comunidades mais carentes dos rincões 
mais afastados deste imenso País. 

As enfermeiras, os técnicos e as técnicas de en-
fermagem, os enfermeiros e os auxiliares são os anjos 
da guarda dos pacientes internados nos hospitais.

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

Durante o discurso do Sr. Augusto Bo-
telho, o Sr. Gim Argello deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Virgínio 
de Carvalho.

O SR. PRESIDENTE (Virgínio de Carvalho. PSC 
– SE) – Muito obrigado, Senador. Foi muito importan-
te a sua fala, a homenagem a uma enfermeira que é 
nordestina, muito corajosa e competente. Dentro da 
sua coragem e competência, a gente pode, também, 
sinalizar a sua perseverança.

Portanto, muito obrigado.
Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio, 

pela Liderança do PSDB. (Pausa)
Como já concluímos a Ordem do Dia, V. Exª tem 

a preferência. (Pausa)
Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim. 
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, como vou ter de fazer um tratamento amanhã, 
devido a um probleminha que tive na perna, quero, da 
tribuna do Senado, registrar a importância de um even-
to que está ocorrendo, a partir de hoje, no Estado de 
Santa Catarina, mas que se vai ligar também ao Rio 
Grande do Sul.

Sr. Presidente, o início de um grande projeto tu-
rístico que unirá ainda mais os Estados do Rio Grande 
do Sul e de Santa Catarina acontecerá neste fim de 
semana. Começa hoje e se estende por amanhã. Eu, 
infelizmente, não poderei acompanhá-lo, mas quero 
registrar essa bela iniciativa da Ministra Marta Suplicy, 
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que contou, também, com a colaboração muito incisiva, 
junto ao Governo, da Senadora Ideli Salvatti.

Quero cumprimentar todos que participaram des-
se enorme esforço: Senadores de Santa Catarina, Se-
nadores do Rio Grande do Sul, Deputados Federais 
dos dois Estados, e todas as forças vivas que se uni-
ram para esse movimento. Além de cumprimentar a 
Ministra do Turismo e a Líder Ideli, quero cumprimentar 
os Prefeitos e Vereadores de toda a região de Santa 
Catarina e também da Serra Gaúcha.

Sr. Presidente, em Bom Jardim da Serra, o Sr. 
Valteir Paim Velho, Secretário da Junta Militar do Mu-
nicípio, me representará na oportunidade. Aproveito o 
momento para dizer que, apesar de não estar lá, vou 
trabalhar aqui para ampliar ainda mais esse importante 
complexo turístico e também pelas rodovias, que terão 
investimentos da ordem de R$9 milhões, que fortale-
cerão toda a região.

Quero, mais uma vez, cumprimentar as banca-
das gaúcha e catarinense, que trabalharam duramen-
te junto ao Orçamento geral de 2008, para colocarem 
emendas, para que a obra pudesse acontecer. 

Sr. Presidente, a implantação de um dos trechos 
da BR-285, unindo os dois Estados por Timbé do Sul 
(Santa Catarina) e São José dos Ausentes (Rio Grande 
do Sul) era um pleito antigo, não só do povo catarinen-
se mas também do povo gaúcho. 

A conclusão desta obra marcará uma integração 
econômica e turística das mais importantes para o Sul 
do nosso País. Na área econômica, a ligação asfáltica 
permitirá todo o escoamento da produção do norte do 
nosso Estado pelo Porto de Imbituba, economizando 
tempo e reduzindo gastos com o transporte rodoviário 
até o Porto de Rio Grande, no outro extremo gaúcho, 
cidade do Rio Grande do Sul, na qual eu estarei no 
próximo dia 30. 

Sr. Presidente, a BR-285 é extensa: inicia-se 
em Araranguá, em Santa Catarina, e termina em São 
Borja, lá no Rio Grande. A pavimentação deste trecho 
potencializa o fluxo de cargas e o roteiro turístico não 
apenas entre os dois Estados do Sul, mas também 
com a Argentina. 

Quanto ao potencial turístico, a ligação deste 
trecho permitirá uma verdadeira integração cultural, 
gastronômica e ambiental. 

A região é conhecida como Aparados da Serra, 
formada, principalmente, pelos cânions Itaimbezinho 
e Fortaleza. 

A região é formada por paredes rochosas, que se 
erguem a uma altura de 720 metros, cobertas por uma 
vegetação baixa, e pinheiros nativos sobre o Planalto 
dos Campos da Serra Geral.

Sr. Presidente, se eu pudesse, eu faria um convite 
a todo o povo do nosso País para que conhecessem 
esta região maravilhosa, região em que nasceram 
meus pais, que já faleceram. Nas férias, no tempo de 
colégio, ali eu estava naquela região. É um lugar que 
ficou para sempre na minha mente, como uma foto de 
uma paisagem belíssima!

A paisagem envolve os Campos de Cima da Serra, 
em planalto ondulado, com suaves e verdes coxilhas. 
Em alguns trechos pode-se observar, Sr. Presidente, 
florestas com araucária, cujos pinheiros simbolizam 
notavelmente todo o planalto da Bacia do Paraná. Te-
remos, agora, lá – inclusive a Ministra vai participar –, 
em Lajes, a Festa do Pinhão. 

Sr. Presidente, para quem nunca esteve à beira 
de um cânion, a sensação é realmente maravilhosa. 
Toda a força da natureza se faz ali presente. 

A rota dos Aparados da Serra dá acesso também 
ao litoral catarinense e a Serra Gaúcha. 

O turismo rural, em toda a região, ganha um ar 
rústico, e a tradição campeira pode ser observada em 
todos os lugares aonde chegamos. Aí tem rodeios, a 
festa do chimarrão, a festa do churrasco. É uma be-
leza! 

Nessa região de tanto potencial natural, temos 
ainda a força deslumbrante do frio, da neve, e, muitas 
vezes, da nossa chamada geada, além da hospitali-
dade do povo gaúcho, que é marcante e, com certeza, 
aquece o coração de todos.

Sr. Presidente, por todos esses motivos, o turismo 
da região serrana tem crescido ano a ano. 

No evento, a Ministra Marta Suplicy estará anun-
ciando investimentos, como disse, no valor de R$9 
milhões, para Santa Catarina, para beneficiar 26 Mu-
nicípios daquele Estado, com a devida conexão, natu-
ralmente, com o Estado do Rio Grande do Sul. 

No orçamento do Ministério do Turismo de 2008 
está alocado para o Estado de Santa Catarina R$79 
milhões, e para o Estado do Rio Grande do Sul, R$61 
milhões.

Vale lembrar que Porto Alegre é uma das cida-
des de origem do “Viaja Mais Melhor Idade”, um dos 
Programas do Ministério, que incentiva o turismo aos 
maiores de 60 anos, e a Serra Gaúcha é o destino 
desse Programa.

Sr. Presidente, quero enfatizar que entendemos 
que fomentar a integração entre os dois Estados é 
priorizar o potencial turístico que ali existe. Sem som-
bra de dúvida, o potencial turístico do Rio Grande é 
muito forte. Além da Serra, eu poderia falar do litoral, 
da campanha...

E, acima de tudo, Sr. Presidente, que o inves-
timento gerador de emprego hoje, sem sombra de 
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dúvida, passa também pelo turismo em todo o País e 
não somente nesse caso aqui da Região Sul, em que 
eu poderia falar do Paraná, de Santa Catarina e do 
próprio Rio Grande.

A indústria do turismo atrai bilhões de dólares no 
mundo. Com certeza, o Brasil precisa investir ainda 
mais nesse imenso potencial de belezas naturais que 
possui o nosso País.

Sr. Presidente, permita-me fazer um outro regis-
tro. Serei breve. 

É com satisfação que registro que, na semana 
passada, o Ministro Pedro Brito, da Secretaria Espe-
cial de Portos, anunciou medidas para salvar o Insti-
tuto de Previdência Social dos Portuários (Portus) da 
liquidação. 

A minha satisfação é ainda maior por que o pro-
cesso de discussão teve a participação da Comissão de 
Direitos Humanos, numa audiência pública que realizei 
no dia 06 de maio, com a participação de mais de 300 
portuários, líderes portuários, de todo o País.

Ficou acertado que o projeto de recuperação do 
Portus prevê um aporte inicial de R$400 milhões; audi-
toria especializada para analisar qual é a dívida real dos 
patrocinadores; pagamento em dia, a partir de agora, 
das companhias docas e discussão de novo estatuto 
e de como vai ser a participação dos trabalhadores na 
gestão; e quais os planos que poderão ser implemen-
tados para atrair novos trabalhadores de portos como 
os empregados dos tribunais portuários.

É importante destacar a participação da Fede-
ração Nacional dos Portuários, a Federação Nacional 
dos Trabalhadores em Portos, em especial, do seu 
presidente, Eduardo Lírio Guterra, de sindicatos dos 
portuários, da CUT e, principalmente, quero aqui des-
tacar, o apoio que a Federação dos Trabalhadores Por-
tuários teve do próprio Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, e de todos os Ministros da Pasta correspondente, 
desde o Ministro do Trabalho, o da Previdência, o do 
Planejamento, todos incorporaram esta proposta, como 
também a Ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, para 
que tivéssemos uma solução definitiva para o Portus.

Sr. Presidente, estarei com os portuários no Rio 
Grande, no próximo fim de semana, e já estou adian-
tando aqui que o Portus está salvo. Assim, o fundo de 
pensão deles está garantido, na perspectiva de que 
possam ter uma aposentadoria decente no futuro. 

Por último, Sr. Presidente, quero que V. Exª con-
sidere como lida, na íntegra, a palestra que fiz hoje, no 
Congresso Internacional de Secretariado – categoria 
diferenciada: oportunidades e desafios. 

Estavam lá, além de delegações de todos os Es-
tados do País, delegações de Moçambique, Cabo Ver-
de, Angola e Portugal. O evento foi na Confederação 

Nacional dos Trabalhadores no Comércio, contando 
com as presenças do líder daquela Confederação, o 
Zé Augusto, como também lideranças ligadas a outras 
centrais sindicais apoiando esse movimento.

Fiz essa palestra com o maior carinho, porque 
sei da importância do trabalho das secretárias, quer 
seja nas empresas, quer seja em nossos gabinetes, 
quer seja na atuação das Prefeituras, nos governos de 
Estado, enfim, as secretárias são pessoas de extrema 
confiança do titular para o qual prestam serviços. Sem 
sombra de dúvida, elas são os nossos braços direito e 
esquerdo, desde a agenda, subsídio, organizar, fazer a 
programação de palestras. Enfim, faço neste momento 
uma homenagem a todas as secretárias e a todos os 
secretários pelo papel brilhante.

Por isso, aqui defendi a criação do Conselho de 
Ética nos moldes que elas estão propondo, inclusive 
para fortalecer de uma vez por todas o trabalho das 
secretárias e dos secretários.

Ainda, Sr. Presidente, permita-me, abusando um 
pouquinho da boa vontade – serei breve –, não tenho 
como não ler uma parte desse documento que rece-
bi em meu gabinete. Sr. Presidente, é um documento 
com o qual não concordo na íntegra, mas tem algumas 
partes que são muito lidas e sou obrigado a ler.

Caíste de pé! Trazes no sangue a efer-
vescente biodiversidade da floresta amazônica. 
Teu coração desenha-se no formato do Acre 
e em teus ouvidos ressoa o grito de alerta de 
Chico Mendes. Corre em tuas veias o curso 
caudaloso dos rios ora ameaçados por aque-
les que ignoram o teu valor e o significado da 
sustentabilidade. 

Na Esplanada dos Ministérios, como mi-
nistra do Meio Ambiente, tu eras a Amazônia 
cabocla, tu eras a Amazônia indígena, tu eras 
a mulher, tu eras a guerreira. Muitas vezes, ao 
ouvir tua voz clamar no deserto, me perguntei 
até quando agüentarias.

Depois, num outro trecho, Sr. Presidente, do do-
cumento que recebi, de quem faz uma homenagem a 
ex-Ministra Marina, diz:

Marina, retorna à tua cadeira no Senado. Lembra-
te ali de teu colega Cícero, de quem estás separada 
por séculos, porém unida pela coerência ética, a justa 
indignação e o amor ao bem comum.

Termina ele dizendo:

Faz ressoar ali tudo que calaste como 
ministra. Não temas, Marina. As gerações fu-
turas haverão de te agradecer e reconhecer 
o teu inestimável mérito.
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Foi uma carta que o Frei Betto escreveu a Marina 
neste momento tão difícil. Falo com a maior tranqüi-
lidade. Li os trechos com os quais concordo, até por 
que, no dia em que a Marina saiu do Ministério, se de-
pendesse de mim, ela seria eleita com nota 10 como 
Prêmio Nobel da Paz.

Então, com esse rápido resumo, Sr. Presidente, 
eu peço a V. Exª que considere na íntegra os meus pro-
nunciamento, dos quais fiz breves comentários neste 
momento, aqui da tribuna do Senado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. 
Senadores, ocupo esta tribuna para registrar um im-
portante evento que está ocorrendo hoje no Estado 
de Santa Catarina para marcar o início de um grande 
projeto turístico que irá unir ainda mais os estados do 
Rio Grande do Sul e o nosso vizinho Santa Catarina.

Lamentavelmente, por compromissos já assu-
midos anteriormente, não pude acompanhar a mi-
nistra Marta Suplicy e a senadora Ideli Salvatti nesse 
evento.

Quero parabenizar essa senadora pelo seu es-
forço e engajamento neste importante projeto e dizer 
da relevância do evento para a região. 

Além da Ministra do Turismo estarão presentes 
prefeitos, deputados, senadores e representantes de 
toda a sociedade catarinense e gaúcha.

Em Bom Jardim da Serra, o S. Valtair Paim Velho, 
Secretário da Junta Militar no Município, me represen-
tará na ocasião. 

Aproveito a oportunidade para agradecer sua 
disponibilidade em representar-me.

As bancadas Gaúcha e Catarinense alocaram 
duas emendas parlamentares no Orçamento Geral da 
União 2008 para implantação de um dos trechos da 
BR 285, unindo os dois estados por Timbé do Sul/SC 
e São José dos Ausentes/RS.

A conclusão desta obra marcará uma integra-
ção econômica e turística das mais importantes para 
o sul do país.

Na área econômica a ligação asfáltica permitirá 
todo escoamento da produção do norte do nosso es-
tado pelo porto de Imbituba, economizando tempo e 
reduzindo o gasto com o transporte rodoviário até o 
porto de Rio Grande no outro extremo gaúcho.

A BR 285 é extensa, inicia em Araranguá, San-
ta Catarina, e termina em São Borja, no Rio Grande 
do Sul. 

A pavimentação desse trecho potencializará o flu-
xo de cargas e o roteiro turístico não apenas entre os 
dois estados do sul, mas também com a Argentina. 

Quanto ao potencial turístico, a ligação desse 
trecho permitirá uma verdadeira integração cultural, 
gastronômica e ambiental.

A região é conhecida como “Aparados da Serra”, 
formado principalmente pelos cânions Itaimbezinho e 
Fortaleza.

A região é formada por paredes rochosas que 
erguem-se a uma altura de até 720 metros, cobertas 
por uma vegetação baixa e pinheiros nativos sobre o 
Planalto dos Campos da Serra Geral. 

Faço aqui um convite para aqueles que não co-
nhecem: façam este passeio. É uma região maravi-
lhosa.

A paisagem envolve os Campos de Cima da Serra, 
em planalto ondulado com suaves e verdes coxilhas. 
Em alguns trechos podem-se observar Florestas com 
Araucária, cujos pinheiros simbolizam notavelmente 
todo o planalto da Bacia do Paraná.

Para quem nunca esteve à beira de um cânion, 
a sensação é realmente indescritível. Toda a força da 
natureza se faz presente.

A rota dos Aparados da Serra dá acesso também 
ao litoral catarinense e a Serra gaúcha.

O turismo rural, em toda a região, ganha um ar 
rústico, e a tradição campeira pode ser observada em 
todos os lugares aonde chegamos. 

Nesta região de belezas naturais deslumbrantes 
e muito frio, a hospitalidade do gaúcho é uma das ca-
racterísticas mais marcantes. 

Por todos esses motivos o turismo na região ser-
rana tem crescido ano a ano.

No evento, a ministra Marta Suplicy estará anun-
ciando investimentos no montante de R$ 9 milhões 
em Santa Catarina, para beneficiar 26 municípios na-
quele Estado.

No orçamento do Ministério do Turismo de 2008 
está alocado para o Estado de Santa Catarina o mon-
tante de R$ 79 milhões e para o Rio Grande do Sul 
R$ 61 milhões.

Vale lembrar que Porto Alegre é uma das cida-
des de origem do Viaja Mais Melhor Idade – um dos 
programas do Ministério que incentiva o turismo aos 
maiores de 60 anos – e a Serra Gaúcha é destino 
deste programa.

Entendemos que fomentar a integração entre 
os dois estados é priorizar o potencial turístico que 
ali existe. 

E, acima de tudo, é investir em geração de em-
prego e renda para a região. 
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A indústria do turismo atrai bilhões de dólares 
no mundo todo e o Brasil precisa investir nesse nosso 
imenso potencial de belezas naturais.

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

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. 
Senadores, é com pesar que registro o falecimento do 
operador de câmera do Plenário do Senado Federal,

Alibio Vieira da Cruz, ocorrido ontem à noite no 
Hospital Regional do Gama, aqui no Distrito Federal. 

Alibio Vieira da Cruz foi um dos mais competen-
tes profissionais da televisão brasileira. Possuía uma 
experiência de mais de 30 anos. 

Há 12 anos trabalhava na TV Senado, ou seja, 
desde o início das transmissões deste canal de tele-
visão.

Profissional dedicado e homem de grande deter-
minação. Cidadão ativo e consciente, por muitas vezes 
conversamos aqui mesmo no Plenário. 

Tive a honra de compartilhar a sua amizade. 
Alibio Vieira da Cruz foi exemplo de esposo e de 

pai. Deixa viúva a Srª Antonia Maria da Silva Cruz, e 
dois filhos, aos quais enviamos os nossos sentimentos 
pela inestimável perda. Alibio estava com 56 anos.

Senhor Presidente,
Neste sentido apresentei voto de pesar pelo fa-

lecimento do Sr. Alíbio Vieira da Cruz. 
Era o que tinha a dizer,
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs 
Senadores, gostaria de registrar palestra que proferi 
por ocasião do XVI Congresso Internacional de Se-
cretariado “Categoria Diferenciada: Oportunidades e 
Desafios” 

Moçambique, Cabo Verde, Angola e Portugal e 
outros países se fizeram presentes no evento. A pa-
lestra proferida foi a seguinte:

“Em primeiro lugar queremos dizer da nossa 
satisfação ao receber o convite para participar deste 
encontro com todos vocês.

Queremos fazer uma saudação especial à Fe-
deração Nacional das Secretárias e Secretários, na 
pessoa de sua Presidente, Maria Bernadete Lira Lieu-
thier ao Sindicato das Secretárias e dos Secretários 
do Distrito Federal, e aos demais Sindicatos represen-
tativos da categoria. 

Queremos saudar também com nosso fraternal 
abraço os companheiros da CNTC que está sediando 
este encontro. 

Da mesma forma cumprimentamos também com 
muita alegria e muita honra os demais companheiros 
e companheiras trabalhadores que se fazem aqui pre-
sentes.

Fui convidado para abordar uma questão que 
sei ser de grande importância para vocês. É um pleito 
que remonta dez anos e pelo qual vocês têm argu-
mentado e lutado com firmeza e persistência ao longo 
desse tempo.

Em Ofício que vocês encaminharam à Pre-
sidência da República, consta Requerimento pela 
criação da Autarquia Federal “Conselho Federal de 
Secretariado e Conselhos Regionais”. Trata-se de 
uma reivindicação muito justa, pois vocês são uma 
categoria de trabalhadores que exercem uma pro-
fissão diferenciada, de suma importância para seus 
empregadores.

O conceito legal de categoria profissional está 
definido no parágrafo 2º, do Art. 511 da CLT, que diz: 
“A similitude de condições de vida oriunda da profis-
são ou trabalho em comum, em situação de empre-
go na mesma atividade econômica ou em atividades 
econômicas similares ou conexas, compõe a expres-
são social elementar compreendida como categoria 
profissional”.

Se nós considerarmos o fato de que o ambiente 
econômico é dinâmico, é bastante lógico que daí adve-
nham também diversas ocupações e atividades diferen-
ciadas que tem relação com um ramo de atividade. 

Com o passar do tempo e a necessária sedimen-
tação social, estas atividades e ocupações passam a 
se particularizar e a partir daí se consolidam regras 
específicas para o seu exercício. Temos então as ca-
tegorias diferenciadas.

Conforme consta da CLT no seu parágrafo 3º, 
Art. 511, a definição legal de categoria diferenciada é 
a seguinte: “Categoria diferenciada é a que se forma 
dos empregados que exerçam profissões ou funções 
diferenciadas por força de estatuto profissional especial 
ou em conseqüência de condições de vida singular”.

EDUARDO GABRIEL SAAD define categoria 
diferenciada como “aquela cujos membros estão sub-
metidos a estatuto profissional próprio ou que realizam 
um trabalho que os distingue completamente de todos 
os outros da mesma empresa” 

A categoria dos profissionais de secretariado já 
é reconhecida há mais de 30 anos e foi devidamente 
regulamentada como categoria diferenciada em 1985 
por meio da Lei 7.377 que posteriormente foi alterada 
pela lei 9261/96.

Trata-se de uma categoria organizada em todo 
o território nacional.

Vocês foram buscando sua profissionalização e 
ampliando seus conhecimentos. Surgiram cursos es-
pecíficos de técnicos, tecnológicos, de nível superior 
em secretariado executivo e de pós-graduação que 

MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL186     



15994 Quinta-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008

auxiliaram vocês com subsídios técnicos, fundamentos 
científicos e filosóficos para sua atuação profissional.

A reivindicação que vocês fazem já foi elaborada 
em forma de projeto de lei pela Deputada Regina As-
sunção em 1977, mas foi vetada pelo então Presidente 
Fernando Henrique.

Vocês ratificaram sua demanda em 2003 junto ao 
Ministério do Trabalho e Emprego que se mostrou favo-
rável, mas não se entendeu competente para analisar 
o requerimento. E, desta forma, vocês encaminharam 
seu apelo ao Presidente Lula em março de 2008. 

Quando no início da minha fala eu mencionei a 
importância do trabalho que vocês executam, é porque 
eu sei como é determinante para o bom andamento 
de uma empresa a competência e o conhecimento 
de vocês.

Apesar de não sermos empresários, no Congres-
so nós também temos nossos secretários e secretárias, 
se assim podemos dizer, ou melhor, eles desempenham 
algumas funções similares as de vocês e posso afirmar 
que o trabalho deles é totalmente imprescindível.

Vocês têm atribuições chave dentro de uma em-
presa que incluem planejamento, organização, assis-
tência, assessoramento direto, disposição de agendas 
que são determinantes para qualquer executivo ou ho-
mem público, coleta de informações para execução de 
objetivos, redação de textos profissionais, tradução e 
distribuição de expediente. 

Qualquer empregador sabe o quanto vocês são 
necessários para o desenvolvimento de seu negócio.

Repito que considero justa a demanda que vo-
cês fazem e me coloco à inteira disposição para o que 
eu puder ajudar no Congresso Nacional ou junto ao 
Executivo.

Contem com o meu apoio!
Quero no dia de hoje aproveitar não só para pres-

tar meu apoio a vocês mas para trazer também a este 
debate projetos importantes para os trabalhadores e 
trabalhadoras brasileiras, que incluem a categoria dos 
secretários e secretárias.

Eu falo de um regime de previdência universal 
onde todos serão beneficiados com a aprovação do fim 
do fator previdenciário, por exemplo, ou com a correção 
das aposentadorias pelo mesmo índice concedido ao 
reajuste do salário mínimo e ainda com a redução da 
jornada de trabalho.

O fator previdenciário foi criado sob a alegação 
de adequar o sistema previdenciário aos impactos atu-
arial e financeiro da evolução demográfica. 

Mas, a verdade é que o objetivo era contenção 
das despesas geradas pelos benefícios da Previdên-
cia Social. 

Principalmente as das aposentadorias por tem-
po de contribuição, mediante redução de seu valor ou 
retardamento de sua concessão.

O fator previdenciário possui uma fórmula de 
cálculo perversa. 

Ela é baseada na alíquota de contribuição; idade 
e tempo de contribuição do trabalhador no momento da 
aposentadoria e expectativa de sobrevida (calculada 
conforme tabela do IBGE).

Ou seja, quanto mais se vive, mais se perde! 
Um absurdo.

Sim, pois quanto menor a idade na data da apo-
sentadoria, e por conseqüência, maior a expectativa de 
sobrevida, menor será o valor do benefício recebido. 

A conclusão é que quanto mais aumenta a ex-
pectativa de vida menores são as chances de os tra-
balhadores receberem suas aposentadorias de forma 
integral.

É importante destacar que a tabela construída 
pelo IBGE não é utilizada por nenhum dos grandes 
fundos de pensão fechados ou abertos. Isso sem fa-
lar nos grandes bancos que oferecem a seus clientes 
planos de previdência privada.

Há perdas sociais também. E elas atingem, prin-
cipalmente, aqueles trabalhadores das classes sociais 
mais baixas.

Ao privilegiar a aposentadoria por tempo de con-
tribuição tardia e punir a considerada precoce, o fator 
tem impacto negativo junto aqueles brasileiros que 
começaram a trabalhar cedo.

Outro ponto que se destaca: muitas pessoas que 
optam por se aposentar antes do tempo, em geral fa-
zem isso por estarem desempregados ou impossibili-
tados de trabalhar.

Certamente esses trabalhadores não adiarão 
o início de sua aposentadoria em função de valores 
maiores, no futuro. 

Isso, repito, mesmo que as perdas mensais che-
guem a 30%.

Os trabalhadores do RGPS serão punidos por 
viverem mais e condenados a trabalharem mais para 
que os valores iniciais de suas aposentadorias não 
sejam drasticamente reduzidos.

Foi por discordar desta punição que apresentei o 
projeto 296/03 que extingue o “Fator Previdenciário”. 

Preocupado com os aposentados e pensionis-
tas que a cada ano sofrem amargas perdas em seus 
proventos, apresentei o PLC 42/07 que concede à 
eles o mesmo índice de reajuste que é aplicado ao 
salário mínimo. 

Os aposentados estão vendo a redução gradativa 
de seus vencimentos enquanto que a inflação para eles 
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é sempre mais alta e se continuar assim, logo, logo 
todos estarão ganhando apenas um salário mínimo. 

E há que se lembrar que, isso afetará também 
os futuros aposentados.

Outra proposta importante que apresentei em 
parceria com o senador Inácio Arruda em 1995, é a 
que reduz a jornada de trabalho das atuais 44 horas 
semanais para 40 horas sem redução de salários. 

As centrais sindicais CUT, Força Sindical, Nova 
Central, UGT, CGTB e CTB já recolheram até o mo-
mento mais de 5 milhões de assinaturas a favor da 
proposta de emenda à Constituição (PEC). 

A CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil) também decidiu participar da campanha.

Todos sabem que com a redução da jornada de 
trabalho estaremos criando num primeiro momento 
cerca de três milhões de novos postos de trabalho. 

Num segundo momento com a redução para 
36 horas semanais seriam criados aproximadamente 
seis milhões de empregos e a redução para 30 horas, 
cerca de 10 milhões. 

Falo destas propostas meus caros porque como 
disse antes, elas também tem relação direta com vo-
cês.

O melhor que nós parlamentares podemos fazer 
pela nossa gente é propiciar melhores condições de 
vida, salários dignos compatíveis com a dedicação 
que nossos trabalhadores imprimem em prol do cres-
cimento do nosso país.

Ao finalizar minha fala, gostaria de deixar para 
vocês um pensamento que me acompanha desde 
muito cedo e que registrei em meu livro de poesias 
chamado Cumplicidade. 

“Sinto dentro de mim uma imensa capacidade de 
luta, mas não é uma luta vazia, somente de palavras, 
é uma luta que agrega multidões. É a luta do seu dia a 
dia, que vence os canhões da injustiça, celebra a ban-
deira da paz e resgata a dignidade presente em cada 
um de nós. Temos tudo para fazer de nosso País um 
lugar onde a solidariedade, a igualdade e a liberdade 
estejam sempre em primeiro lugar”

Meu abraço a todos vocês e que cada um não 
esqueça jamais da sua força de luta a fim de que uni-
dos vocês alcancem a vitória! 

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

nhamento taquigráfico.) – Senhor Presidente, Senhoras 
e Senhores Senadores, gostaria de registrar palestra 
que proferi por ocasião do XVI Congresso Internacio-
nal de Secretariado “Categoria Diferenciada: Oportu-Diferenciada: Oportu-
nidades e Desafios”

Moçambique, Cabo Verde, Angola e Portugal e 
outros países se fizeram presentes no evento.

A palestra proferida foi a seguinte:
“Em primeiro lugar queremos dizer da nossa 

satisfação ao receber o convite para participar deste 
encontro com todos vocês.

Queremos fazer uma saudação especial à Federa-
ção Nacional das Secretárias e Secretários, na pessoa 
de sua Presidente, Maria Bernadete Lira Lieuthier...

…ao Sindicato das Secretárias e dos Secretários 
do Distrito Federal, e aos demais sindicatos represen-
tativos da categoria.

Queremos saudar também com nosso fraternal 
abraço os companheiros da CNTC que está sediando 
este encontro.

Da mesma forma cumprimentamos também com 
muita alegria e muita honra os demais companheiros 
e companheiras trabalhadores que se fazem aqui pre-
sentes.

Fui convidado para abordar uma questão que sei 
ser de grande importância para vocês.

É um pleito que remonta dez anos e pelo qual 
vocês tem argumentado e lutado com firmeza e per-
sistência ao longo desse tempo.

Em ofício que vocês encaminharam à Presidên-
cia da República, consta requerimento pela criação da 
Autarquia Federal “Conselho Federal de Secretariado 
e Conselhos Regionais”

Trata-se de uma reivindicação muito justa pois 
vocês são uma categoria de trabalhadores que exer-
cem uma profissão diferenciada, de suma importância 
para seus empregadores.

O conceito legal de categoria profissional está 
definido no § 2º do art. 511 da CLT, que diz: “(…) A 
similitude de condições de vida oriunda da profissão 
ou trabalho em comum,...

…em situação de emprego na mesma atividade 
econômica ou em atividades econômicas similares ou 
conexas, compõe a expressão social elementar com-
preendida como categoria profissional (…)”.

Se nós considerarmos o fato de que o ambien-
te econômico é dinâmico, é bastante lógico que daí 
advenham também diversas  ocupações e atividades 
diferenciadas que tem relação com um ramo de ati-
vidade.

Com o passar do tempo e a necessária sedimen-
tação social, estas atividades e ocupações passam a 
se particularizar e a partir daí se consolidam regras 
específicas para o seu exercício. Temos então as ca-
tegorias diferenciadas.

Conforme consta da CLT no seu § 3°, art. 511, a 
definição legal de categoria diferenciada é a seguinte: 
“(…) Categoria diferenciada é a que se forma dos em-
pregados que exerçam profissões ou funções diferen-
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ciadas por força de estatuto profissional especial ou em 
conseqüência de condições de vida singular (...)“.

Eduardo Gabriel Saad define categoria diferen-
ciada como “aquela cujos membros estão submetidos 
a estatuto profissional próprio ou que realizam um 
trabalho que os distingue completamente de todos os 
outros da mesma empresa”

A categoria dos profissionais de secretariado já 
é reconhecida há mais de 30 anos e foi devidamente 
regulamentada como categoria diferenciada em 1985 
por meio da Lei nº 7.377 que posteriormente foi alte-
rada pela Lei nº 9.261/96.

Trata-se de uma categoria organizada em todo 
o território nacional.

Vocês foram buscando sua profissionalização e 
ampliando seus conhecimentos. Surgiram cursos es-
pecíficos de técnicos, tecnológicos, de nível superior 
em secretariado executivo e...

…de pós-graduação que auxiliaram vocês com 
subsídios técnicos, fundamentos científicos e filosófi-
cos para sua atuação profissional.

A reivindicação que vocês fazem já foi elaborada 
em forma de projeto de lei pela Deputada Regina As-
sunção em 1977, mas foi vetada pelo então Presidente 
Fernando Henrique.

Vocês ratificaram sua demanda em 2003 junto 
ao Ministério do Trabalho e Emprego que se mostrou 
favorável, mas não se entendeu competente para ana-
lisar o requerirnento.

E, desta forma, vocês encaminharam seu apelo 
ao Presidente Lula em março de 2008.

Quando no início da minha fala eu mencionei a 
importância do trabalho que vocês executam, é porque 
eu sei como é determinante para o bom andamento 
de uma empresa a competência e o conhecimento 
de vocês.

Apesar de não sermos empresários, no Congres-
so nós também temos nossos secretários e secretárias, 
se assim podemos dizer, ou melhor,...

… eles desempenham algumas funções simila-
res às de vocês e posso afirmar que o trabalho deles 
é totalmente imprescindível.

Vocês tem atribuições chave dentro de uma em-
presa que incluem planejamento, organização, assis-
tência, assessoramento direto, disposição de agendas 
que são determinantes...

…para qualquer executivo ou homem público, 
coleta de informações para execução de objetivos, re-
dação de textos profissionais, traducão e distribuição 
de expediente.

Qualquer empregador sabe o quanto vocês são 
necessários para o desenvolvimento de seu negócio.

Repito que considero justa a demanda que vo-
cês fazem e me coloco à inteira disposição para o que 
eu puder ajudar no Congresso Nacional ou junto ao 
Executivo.

Contem com o meu apoio!
Quero no dia de hoje aproveitar não só para 

prestar meu apoio a vocês mas para trazer também 
a este debate...

…projetos importantes para os trabalhadores e 
trabalhadoras brasileiras, que incluem a categoria dos 
secretários e secretárias.

Eu falo de um regime de previdência universal 
onde todos serão beneficiados com a aprovação do 
fim do fator previdenciário, por exemplo,...

…ou com a correção das aposentadorias pelo 
mesmo índice concedido ao reajuste do salário mínimo 
e ainda com a redução da jornada de trabalho.

O fator previdenciário foi criado sob a alegação 
de adequar o sistema previdenciário aos impactos atu-
arial e financeiro da evolução demográfica.

Mas, a verdade é que o objetivo era contenção 
das despesas geradas pelos benefícios da Previdên-
cia Social.

Principalmente as das aposentadorias por tem-
po de contribuição, mediante redução de seu valor ou 
retardamento de sua concessão.

O fator previdenciário possui uma fórmula de 
cálculo perversa.

Ela é baseada na alíquota de contribuição; idade 
e tempo de contribuição do trabalhador no momento da 
aposentadoria e expectativa de sobrevida (calculada 
conforme tabela do IBGE).

Ou seja, quanto mais se vive, mais se perde! 
Um absurdo.

Sim, pois quanto menor a idade na data da apo-
sentadoria, e por conseqüência, maior a expectativa de 
sobrevida, menor será o valor do benefício recebido.

A conclusão é que quanto mais aumenta a ex-
pectativa de vida menores são as chances de os tra-
balhadores receberem suas aposentadorias de forma 
integral.

É importante destacar que a tabela construída 
pelo IBGE não é utilizada por nenhum dos grandes 
fundos de pensão fechados ou abertos. Isso sem fa-
lar nos grandes bancos que oferecem a seus clientes 
planos de previdência privada.

Há perdas sociais também. E elas atingem, prin-
cipalmente, aqueles trabalhadores das classes sociais 
mais baixas.

Ao privilegiar a aposentadoria por tempo de con-
tribuição tardia e punir a considerada precoce, o fator 
tem impacto negativo junto àqueles brasileiros que 
começaram a trabalhar cedo.
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Outro ponto que se destaca: muitas pessoas que 
optam por se aposentar antes do tempo, em geral fa-
zem isso por estarem desempregados ou impossibili-
tados de trabalhar.

Certamente esses trabalhadores não adiarão 
o início de sua aposentadoria em função de valores 
maiores, no futuro.

Isso, repito, mesmo que as perdas mensais che-
guem a 30%.

Os trabalhadores do RGPS serão punidos por 
viverem mais e condenados a trabalharem mais para 
que os valores iniciais de suas aposentadorias não 
sejam drasticamente reduzidos.

Foi por discordar desta punição que apresentei 
o Projeto nº 296/03 que extingue o “Fator Previden-
ciário”.

Preocupado com os aposentados e pensionis-
tas que a cada ano sofrem amargas perdas em seus 
proventos, apresentei o PLC nº 42/07 que concede a 
eles o mesmo índice de reajuste que é aplicado ao 
salário mínimo.

Os aposentados estão vendo a redução grada-
tiva de seus vencimentos enquanto que a inflação 
para eles é sempre mais alta e, se continuar assim, 
logo, logo todos estarão ganhando apenas um salá-
rio mínimo.

E há que se Iembrar que, isso afetará também 
os futuros aposentados.

Outra proposta importante que apresentei em 
parceria com o Senador Inácio Arruda em 1995, é a 
que reduz a jornada de trabalho das atuais 44 horas 
semanais para 40 horas sem redução de salários.

As centrais sindicais CUT, Força Sindical, Nova 
Central, UGT, CGTB e CTB já recolheram até o mo-
mento mais de 5 milhões de assinaturas a favor da 
proposta de emenda à Constituição (PEC).

A CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil) também decidiu participar da campanha.

Todos sabem que com a redução da jornada de 
trabalho estaremos criando num primeiro momento 
cerca de três milhões de novos postos de trabalho.

Num segundo momento com a redução para 
36 horas semanais seriam criados aproximadamente 
seis milhões de empregos e a redução para 30 horas, 
cerca de 10 milhões.

Falo destas propostas meus caros porque como 
disse antes, elas também tem relação direta com vo-
cês.

O melhor que nós parlamentares podemos fazer 
pela nossa gente é propiciar melhores condições de 
vida, salários dignos compatíveis com a dedicação 
que nossos trabalhadores imprimem em prol do cres-
cimento do nosso país.

Ao finalizar minha fala, gostaria de deixar para 
vocês um pensamento que me acompanha desde 
muito cedo e que registrei em meu livro de poesias 
chamado Cumplicidade.

“Sinto dentro de mim uma imensa ca-
pacidade de luta, mas não é uma luta vazia, 
somente de palavras, é uma luta que agrega 
multidões. É a luta do seu dia a dia, que ven-
ce os canhões da injustiça, celebra a bandei-
ra da paz e resgata a dignidade presente em 
cada um de nós. Temos tudo para fazer de 
nosso País um lugar onde a solidariedade, a 
igualdade e a liberdade estejam sempre em 
primeiro lugar”

Meu abraço a todos vocês e que cada um não 
esqueça jamais da sua força de luta a fim de que uni-
dos vocês alcancem a vitória!
Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Virgínio de Carvalho. PSC 
– SE) – Senador Paulo Paim vou considerar tudo o que 
foi apresentado.

Queremos, sem perda de tempo, aproveitar para 
passar a palavra ao Senador Arthur Virgílio, Líder do 
PSDB.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Amazonas, 
grande por seu território e mais ainda por seu desti-
no, vive momento infeliz. Seu Governador patrocina a 
corrupção. Os tecidos morais do Estado vão-se corro-
endo. Há uma máquina de intimidação montada con-
tra a sociedade e disso o Senado e a nação precisam 
tomar ciência.

Foram, por exemplo, R$18 milhões pagos a uma 
empreiteira de nome Pampulha por obras “fantasmas” 
no Alto Solimões. Obras fantasmas, Senador Mão San-
ta, são obras que não se realizaram. O dinheiro foi para 
o bolso dos empreiteiros sem que as obras tivessem 
sido realizadas. Desviados esses recursos de obras 
verdadeiras que se deveriam destinar ao desenvolvi-
mento sustentável daquela região, que é povoada ba-
sicamente por índios Ticunas e seus descendentes.
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O volume total, aliás, atinge R$165 milhões, afo-
ra empréstimos do Banco Mundial, no valor de US$35 
milhões, tudo para o Alto Solimões, que teria alterado 
profundamente a sua realidade não fossem os desvios 
da corrupção.

A esse respeito, Sr. Presidente, existem investi-
gações, no âmbito do Ministério Público, que já tomou 
drásticas providências iniciais. O Ministério Público já 
ordenou a demissão de Secretário de Estado, bloqueio 
de bens de auxiliares. Chega daqui a pouco ao verda-
deiro culpado, ao mandante. E, ao mesmo tempo, há 
investigações no Tribunal de Contas do Estado, que 
haverá de cumprir – não tenho nenhuma dúvida disso 
– com o seu dever essencial. 

Há corrupção do chamado Prosamin – Progra-
ma dito de Saneamento de Igarapés que, na verdade, 
urbaniza meramente áreas de aterro. Crime ambiental 
aterrar igarapés. O grosso endividamento do Estado, 
autorizado por esta Casa, que tem, portanto, o dever 
de fiscalizar a aplicação desses recursos. 

Solicitaria, Sr. Presidente, já, hoje, para efetiva 
deliberação, que será positiva, comissão externa do 
Senado Federal para examinar in loco o quadro real, 
bem como para analisar a documentação que mostra 
o esquema fraudulento de licitações.

Existe cinismo oficial, no meu Estado, quando 
o Governador Eduardo Braga, que finge compromis-
so com a defesa do meio ambiente, na verdade é 
criador de gado no Acre, desmontando o falso perfil 
de ecologista e com todo o jeito de estar praticando 
lavagem de dinheiro. Constam do seu Imposto de 
Renda milhares de cabeças de gado estocadas – e 
essas cabeças de gado, na fazenda do Sr. Mauro 
Bittar, irmão do ex-Deputado Federal, Márcio Bittar, 
aliado do Governador, que declarou a um jornal do 
Amazonas ser ele próprio, Márcio Bittar, – e aqui 
estou aspeando a palavra “capataz” – “capataz” do 
Governador Braga. Em seu imposto de renda, Braga 
se refere a – eu estou aspeando de novo – “parcerias 
agropecuárias”, e por essa via interfere na política 
do Acre, transferindo centenas de milhares de reais 
ano aos Bittar.

Quanto ao ex-Deputado que se diz capataz, de-
plorável é sabermos contar ele com duas sinecuras no 
Governo de Braga, num total de R$12 mil mensais. É 
isso mesmo, R$12 mil mensais, para um capataz cui-
dar de gado do Governador, que ao mesmo tempo re-
passa centenas de milhares de reais anualmente para 
esses seus parceiros agropecuários. Só falta mesmo 

boi voar. O Governador ecológico, criando gado no 
Acre, pagando capataz com dinheiro público, lavando 
dinheiro às barbas de todos nós. 

Na lista de desacertos, lá surgem os 70 milhões, 
26 mil e 45 reais, distribuídos entre seis empreiteiras 
amigas do poder, a pretexto de enfrentamento às fortes 
chuvas do dia 9 de abril de 2007, contratos assinados 
– pasme, Sr. Presidente, pasme a Casa – contratos 
assinados num dia, de 35% a 40% do valor total dos 
contratos quitados quatro dias após. Sem obra nenhu-
ma, portanto.

Tudo isso será esmiuçado desta tribuna, porque 
meu Estado precisa passar por rigorosa faxina. 

A estrada BR-307, que liga o Município de Ben-
jamim Constant a Atalaia do Norte, por exemplo, 
envolve duplicidade de recursos, dinheiro estadual 
e dinheiro federal, para cumprir um único fim. Estou 
endereçando requerimentos de informações ao DNIT, 
indagando o que foi destinado de verbas federais 
para essa obra. 

Laranjas adquiriram dois terrenos no bairro pe-
riférico de Santa Etelvina, em Manaus, despenden-
do R$2,4 milhões, e revendendo, seis meses após, 
essas mesmas glebas ao Estado do Amazonas, por 
R$23 milhões. Seis meses após! Isso nem no tem-
po da inflação de 84% ao mês seria de se acreditar, 
Srªs e Srs. Senadores. Detalhe: os dois terrenos nun-
ca pertenceram a quem os vendeu para os laranjas, 
porque já eram patrimônio do Estado do Amazonas. 
Negociata deslavada.

Mais: R$20 milhões de dolosa dispensa de licita-
ções da Central de Medicamentos da Superintendên-
cia de Saúde Estadual, prejudicando transplantados 
renais, portadores de asma e outros pacientes. 

Além disso, a Operação Saúva, da Polícia Fe-
deral, desbaratou quadrilha que atuava no setor de 
educação pública.

Dois iates de absoluto luxo, permanentemente 
ancorados à espera do Governador e acompanhantes, 
custando R$200 mil/mês ao Erário pela via direta ou 
pelos desvios do caixa dois.

Iates de titularidade duvidosa, porque ninguém 
acredita que deles o Sr. Braga seja mero proprietá-
rio, enquanto Governador, porque todos sabem que 
seus donos aparentes soam muito mais como testas 
de ferro.

Há em Manaus a Parintins Holding, que, se es-
cancarada, explicará o grosso desse festival de absur-
dos que se passa no meu Estado contra o meu povo. 
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É a holding do maior esquema de enriquecimento 
ilícito que já se viu em toda a história republicana do 
Amazonas.

Pois o Governador – aspas outra vez – “ecoló-
gico pecuarista” não pára por aí. Seu preposto, José 
Moura Teixeira Lopes Júnior, comprou ao Moinho Dias 
Branco do Ceará o jato Citation Excell PP-MDB, em 
nome da empresa paterna, repassando-o depois a 
uma empresa regional, a Rico Táxi Aéreo, empresa de 
navegação aérea em supostas dificuldades econômi-
co-financeiras. Essa, por sua vez, alugando esse jato 
PP-MDB Citation Excell ao Governo do Estado por 
uma fortuna mensal.

Aluga o que não é dela, porque, de fato, é do 
Governador. Faz o mesmo com o helicóptero PT-YJL, 
adquirido via caixa dois à empresa Joya Agropastoril, 
do Mato Grosso do Sul. O helicóptero vale R$2 milhões, 
e é alugado ao Estado por R$250 mil mensais. Fazen-
do a conta, vê-se que em poucos meses está quitado 
o gasto de caixa dois que violenta a consciência das 
pessoas que estão acompanhando esse caso, e todas 
estão, no Estado do Amazonas. 

Jamais presenciei mistura tão torpe do público 
com o privado.

A esse respeito, Sr. Presidente, cobro da Mesa 
que dê andamento, pois está parado na Mesa, a reque-
rimento que fiz à Anac, pedindo todos os passageiros 
e todos os vôos efetuados pelo jato PP-AIO, que já era 
do Governo do Estado, a partir de 2003 para cá, e do 
jato PP-MDB, que passou a ser utilizado pelo Gover-
nador do Estado a partir de abril de 2007. 

Está na Mesa. Não sei por quê. Não deveria mais 
estar. Deveria estar, a esta altura, já na Anac, que 
não tem como dar qualquer desculpa que não seja a 
explicação verdadeira. E aí não é desculpa, é dar a 
explicação verdadeira: voou no dia tal, com seu fula-
no, seu beltrano, para onde, dentro do Brasil, e para 
onde do Brasil para o exterior. É exatamente o que 
se espera: que se trabalhe com transparência. Confio 
muito na seriedade e na forma transparente de ser da 
Presidente da Anac, Drª Solange Vieira, que sempre 
mereceu de mim toda confiança, todo apreço e toda 
estima pessoal.

Muito bem, Sr. Presidente. O gás que é hoje o 
maior patrimônio econômico do povo amazonense, 
está nas mãos de Braga, através da companhia de 
capital mista Cigás. 

Quem representa o Governador na negociata é 
o Sr. Daniel Feder. Essa empresa pertence, em 49% 

do total de suas ações, ao empresário baiano Carlos 
Suarez, que solicita, agora, dinheiro estadual e federal 
para ampliar ainda mais o escandaloso privilégio que 
já tem em mãos. As obras – tem que aspear de novo, 
porque estou aqui a comentar o Governo das aspas – 
da “licitação” feita pela Cigás para viabilizar a distribui-
ção do gás em Manaus, ficaram com a LJA, empresa 
construtora de propriedade do Sr. Latife Abud, ex-sócio 
da Gautama e do Sr. Zuleido Veras. Se quebrarmos os 
sigilos telefônicos de Suarez e Braga no período em 
torno da outra “licitação” – entre aspas também essa 
licitação, porque falsa –, aquele que concedeu o mo-
nopólio à Cigás, encontraremos ativa comunicação 
entre os dois personagens. Sugiro começarmos pelo 
celular do Governador, à época, 92 – que é o prefixo 
de Manaus – 8111 2423.

Agora, Braga usa celular tipo Blackberry, e troca 
de chip a todo momento, em atitude típica de quem 
não é da vida pública e nem da luz do dia.

O atual Secretário de Saúde sempre foi um ho-
mem de bem, mas ele terá de desmontar a fraude que 
beneficia a empresa Planave, que faz toda a logística 
da Superintendência de Saúde, e terá igualmente de 
desmontar o esquema que faz de meia dúzia de empre-
sas aquelas que ganham sistematicamente as – aspas 
outra vez – “licitações” para fornecimento de remédios 
e construção de hospitais e congêneres.

Viagens nababescas aos Estados Unidos, Europa 
e Ásia, pagando diárias de até três mil euros, Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs Senadores. Eis o perfil de xeque árabe 
que o Governador Eduardo Braga assume no exterior. 
E ia esquecendo: aluga o Jato Citation PP-MDB Ex-
cell, mesmo sendo o Estado proprietário de outro jato, 
o Citation III PP AIO. E para ir ao Fórum Empresarial 
de Mendoza, Argentina, em 2007, não voou nem num 
e nem noutro. Muito menos se utilizou da TAM ou das 
Aerolineas Argentinas. O Governador, aliás, quando 
desce do seu altíssimo nível para viajar na primeira 
classe de uma empresa dessas, aluga toda a primeira 
classe e reserva para si e seus apaniguados. 

Mas alugou um Citation-10 para ir à Mendoza, 
e disse a um colega nosso, em Mendoza, que tinha 
alugado esse Citation porque uma pessoa da sua co-
mitiva não queria fazer uma parada técnica para abas-
tecimento de trinta minutos em São Paulo.

Então, gente fina é assim: vai direto e, por isso, 
tendo dois aviões à disposição, um deles já fruto de 
uma negociata brutal, ainda por cima se utiliza de 
avião fretado. Estou procurando saber. Uma figura 
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notoriíssima, é algo que será uma bomba quando se 
confirmar a figura notória que alugou esse Citation-10 
ao Governador. Algo que vai realmente fazer corar as 
pessoas mais crentes em Deus e na fé.

Mas muito bem, Sr. Presidente. Então, ele disse a 
um senador que alguém da sua comitiva não gostava 
de parar para reabastecer. Nos Estados Unidos e na 
Europa, costuma alugar jatos executivos. Na Europa, 
recentemente, voou num Beechcraft-400 para passar 
por Nápoles, Milão, Sevilha.

O Sr. Eduardo Braga é um super Cid Gomes. O 
Sr. Cid Gomes, que tem sido tão justamente, não in-
justamente, tem sido muito justamente criticado pela 
mídia nacional, é um sub-Eduardo Braga, que até o 
momento tem passado despercebido do noticiário da 
grande imprensa.

“Empresário concessionário Nissan em Manaus. 
Governador não se peja em comprar viaturas dessa 
marca para o serviço policial”. Ele pode alegar que o 
faturamento é diretamente da fábrica para o Estado e 
que não ganha comissão com isso, mas ganhará, sim, 
muito dinheiro com a manutenção desses carros. Por-
tanto, a ética mínima mandaria que ele não se utilizasse 
de carro Nissan para qualquer coisa que envolvesse 
seus negócios particulares.

Seu terreno nobilíssimo na Ponta Negra, perto 
daquilo que, em Manaus, é conhecido já como Palácio 
da Babilônia – e o Senado saberá o que é o Palácio 
da Babilônia e o chamado “palacinho administrativo” 
–, troca de mão em mão, de testa-de-ferro em testa-
de-ferro; é um verdadeiro motel imobiliário, porque é 
alta a rotatividade. Quando se lê a escritura, toma-se 
um susto. Todos, sem exceção, são testas-de-ferro do 
Governador do Estado do Amazonas.

Há muito mais. Não permitirei que a mazorca 
prossiga. O Amazonas não merece isso. Daqui em 
diante, trabalharei Ministério Público, Comissão Exter-
na do Senado. O Senado tem o dever de fiscalizar o 
empréstimo que autorizou; afinal de contas, isto aqui 
não é um parque de diversões, é uma Casa que tem 
de ter responsabilidade sobre os atos que adota.

Já concedo o aparte a V. Exª, Senador Mão San-
ta.

Farei denúncias novas e esmiuçarei cada denún-
cia nova e cada denúncia antiga, dessas que já estão 
aqui arroladas. Aqui estou meramente dando a emen-
ta, e os detalhes virão a seguir, tudo com provas, com 
documentos, com nomes, com indícios.

Por enquanto, Sr. Presidente, era o que tinha 
a dizer. Concederei ainda o aparte ao Senador Mão 
Santa, solicitando encaminhamento aos Anais de nove 
artigos, em anexo, que assinei no jornal Diário do 
Amazonas.

Os Senadores Jefferson Péres e João Pedro já 
pediram a apuração rigorosa dos fatos, como faz o Pre-
feito de Manaus, Serafim Corrêa; como faz o Deputado 
Federal Marcelo Serafim; como fazem seis Deputados 
Estaduais; como fazem diversos Vereadores.

Administrar o Amazonas corruptamente é atentar 
contra a soberania nacional, porque é impedir o de-
senvolvimento sustentável. Não fosse o Pólo Industrial 
de Manaus, que financia, direta ou indiretamente, o 
Estado do Amazonas e que, portanto, é responsável 
por estarem em pé 98% da cobertura florestal origi-
nal do meu Estado, estaríamos vivendo, hoje em dia, 
uma situação de pressão absoluta sobre a floresta, 
até porque ecologia e respeito ao meio ambiente não 
convivem com corrupção.

Concedo um aparte a V. Exª, Senador Mão San-
ta.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Arthur 
Virgílio, acho que, ontem, vivemos um grande dia, 
porque salvaguardamos a Corte Suprema, o Supremo 
Tribunal Federal, a Justiça. Sobre isso, Rui Barbosa dis-
se: “Só há um caminho, a salvação é a lei e a justiça”. 
Ontem, nós as salvaguardamos. Fomos o contrapoder 
e freamos o Executivo, que atingia, destroçava o Poder 
Judiciário. E o próprio Rui Barbosa, meditando, disse: 
“De tanto ver as nulidades atingirem o poder, triunfar 
a corrupção, rir-se da honra, vai chegar o dia em que 
teremos vergonha de ser honestos”. Parece que esse 
dia chegou na Amazônia. Eu lembraria, depois de Rui, 
Ulysses Guimarães, que disse: “A corrupção é o cupim 
que corrói a democracia”. Então, temos de acabar com 
esse cupim que V. Exª está denunciando.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito 
obrigado, Senador Mão Santa.

Alguém me diz assim: “Essa é questão paroquial”. 
E olhe que eu poderia ter feito isso ontem, poderia ter 
feito isso em qualquer outra ocasião. Procurei postar-
me e portar-me com absoluta consciência da hierarquia 
dos fatos. Mas a Amazônia é questão paroquial? Des-
viar recursos dos índios Tikuna é questão paroquial, é 
municipalizar a visão que deve ter um parlamentar em 
nível de Senado Federal?

É alguém que compra jato de uma empresa agro-
pastoril no Mato Grosso do Sul com caixa dois, que 
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compra helicóptero dessa empresa, que compra jato 
de uma empresa no Ceará, utilizando testa-de-ferro. 
Então, estou vendo que a questão é nacional, é no 
Mato Grosso do Sul, é no Ceará. É alguém que se en-
volve com empresário conhecido do ramo da energia, 
dentro de métodos que não servem para ser exercidos 
por freiras ou por crianças. Fez essas licitações pesa-
das, para vencer concorrências envolvendo leilões de 
energia. Refiro-me ao Sr. Carlos Suarez.

Então, pergunto se isso é municipal. Pergunto 
se isso é ou não é de chamar a atenção do País. Per-
gunto se isso é ou não é de despertar o interesse da 
imprensa nacional.

O Sr. Braga está muito iludido. Ele imagina que 
pode comprar ou dobrar a imprensa nacional. Está muito 
iludido. Toda vez em que há crise e denúncia desse tipo, 
ele inventa anúncios nas principais revistas brasileiras, 
como se isso adiantasse, como se uma revista que tem 
a obrigação de aceitar um anúncio que alguém paga, 
recebendo denúncias bem documentadas, fosse, a 
essa altura, portar-se como o jornalzinho de Sucupira, 
de Odorico Paraguaçu. É obrigada a denunciar, sim! E 
denunciará, sentindo os fatos. O Amazonas tem cor-
respondentes dos principais jornais que, certamente, 
estão lendo esses artigos, que, certamente, não fica-
rão omissos e que, certamente, no mínimo, levanta-
rão essas dúvidas, que para mim são certezas. Estou 
disposto a ir até o fim nesse episódio.

Há uma questão essencial. Essa deve interessar 
ao País e interessa ao mundo. E ainda vou discutir 
muito esse viés ecologista do Governador, que discu-
te a figura do seu Secretário, que até cheguei a supor 
alguém útil para o serviço público, o Sr. Virgílio Viana. 
Vou discuti-lo muito. Estou armazenando os dados 
todos. Ele vai ouvir o que o Brasil precisa saber dele. 
Tratar mal, com equívoco, com desonestidade, uma 
região do peso do Amazonas, com a importância que 
tem para o equilíbrio climático do País, é de escanda-
lizar, sim! E é por isso que, depois de muito meditar, 
resolvi vir à tribuna do Senado.

Há razão para uma Comissão externa. Há dinheiro 
federal, do Departamento Nacional de Infra-estrutura 
de Transportes (Dnit), na estrada que foi feita uma vez 
só, com dois dinheiros. Há dinheiro avalizado pelo Se-
nado nas obras do tal Programa Social e Ambiental dos 
Igarapés de Manaus (Prosamim). Eu, sinceramente, 
entendo que não é possível fingirmos que não temos 
responsabilidade a respeito desse fato.

Encerro, Sr. Presidente, pedindo ainda um voto 
de aplausos aos economistas Edmar Bastos, Gusta-
vo Franco, Pedro Malan e André Lara Resende, que 
foram agraciados, por iniciativa da Vereadora Andrea 
Gouveia Vieira, com a Medalha de Mérito Pedro Er-
nesto, conferida a eles pela Câmara Municipal do Rio 
de Janeiro.

As festividades de aniversário do Plano Real co-
meçaram no Governo Itamar Franco, prosseguiram ao 
longo do Governo Fernando Henrique e, sem dúvida 
alguma, não tiveram solução de continuidade, mas 
continuaram também ao longo da gestão atual, po-
dendo eu dizer, com muito orgulho, que o Brasil hoje 
desfruta de estabilidade econômica já desde 1993. 
São quinze anos de estabilidade econômica. Não é 
pouco; é muito importante, é algo que nos dá a certe-
za de que poderemos, independentemente de quem 
esteja governando o País, aspirar a dias mais justos e 
melhores para o nosso povo.

Mas esses homens, Edmar Bastos, Gustavo Fran-
co, Pedro Malan, André Lara Resende, como muitos 
outros, foram vitais, para que se quebrasse a corrente 
da inflação e para que se estabelecesse a base para 
a inflação reduzida, controlada, à qual se acrescerá, 
cada vez mais, a depender do meu sonho, um cresci-
mento econômico maior, porque o crescimento eco-
nômico só é bom para o povo, só é bom para o mais 
pobre, quando se dá em cima de inflação baixa. Se ele 
se dá em cima de inflação alta, ele não é crescimen-
to, mas é uma mera ilusão. Por isso, endosso sempre 
as atitudes duras que qualquer governo tem de tomar 
quando se trata de proteger o valor da moeda. Se o 
Brasil não tem moeda, ele perde a sua própria cone-
xão com a bandeira. O Brasil, com moeda, resgata o 
orgulho do seu povo.

Obrigado, Sr. Presidente.
Por hora, em relação aos desmandos e ao malba-

ratamento de recursos públicos que pratica, no Estado 
da maior cobertura florestal brasileira, o Governador 
Eduardo Braga, por hora, apenas por hora, era o que 
eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

Muito obrigado.

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

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Virgínio de Carvalho. PSC 
– SE) – Senador, V. Exª será atendido conforme o Re-
gimento desta Casa.

Passamos a palavra ao Senador João Pedro.
Antes, porém, enquanto S. Exª se dirige à tribu-

na, coloco em votação o Requerimento nº 628, de 
2008, de autoria do Senador Inácio Arruda, lido an-
teriormente.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, na próxima 
sexta-feira farei um pronunciamento, se o Senador Mão 
Santa estiver aqui para abrir os trabalhos às 9 horas, 
para uma prestação de contas detalhada acerca da via-
gem que fiz, ao lado dos Senadores Heráclito Fortes, 
José Nery e Marconi Perillo, a alguns países da Costa 
Ocidental africana. Farei isso na sexta-feira.

Hoje, Sr. Presidente, venho a esta tribuna porque 
perdi, no dia de ontem, por conta dessa mesma via-
gem, uma solenidade desta Casa, do Senado, quan-
do prestou uma homenagem ao meu colega, Senador 
pelo Acre, Sibá Machado, que esteve presente no dia 
de ontem aqui. Sibá, que já retornou ao seu Estado, o 
Estado do Acre, a sua cidade, a cidade de Rio Branco. 
E eu perdi essa manifestação de vários Senadores.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Permite-
me, Senador.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Pois 
não, Senador Arthur Virgílio.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – V. Exª toca 
num assunto que, para mim, é muito caro de fato. Eu 
também perdi esse momento a que V. Exª se refere. 
Eu tenho pelo Senador Sibá Machado uma amizade 
muito forte. E, aqui, sempre o estimulei, quando ele 
chegava para sua experiência legislativa. Sempre vi 
nele uma figura de Partido, uma figura correta. Certa 
vez ele me pergunta – e ele deve se lembrar disso –, 
numa hora difícil para ele, o que deveria fazer, e eu 
o aconselhei a fazer o que ele fez. Eu disse: “Tenha 
lado. O seu lado é esse; o meu é o outro. Siga o seu 
lado e vá com respeito aos seus colegas, vá com fir-
meza, enfim”. Eu recebo de braços abertos essa figura 
insigne, essa figura decente, que é a Ministra Marina; 
porém, lamento a perda do convívio, temporariamente 
que seja, com esse amigo que eu ganhei, uma figura 
simples. Pouca gente aqui sabe, mas eu freqüentava 
a casa dele, porque o Sibá descobriu que eu era pé 
quente: quando o nosso Flamengo jogava, eu ia lá e 
era vitória na certa; muitas vezes contra o seu Bota-
fogo, inclusive. Mas tenho por ele um carinho muito 

grande. Lamento muito estarmos sem o convívio de 
Sibá, mas ele sabe que tem um amigo em mim, em 
qualquer latitude em que me encontre: na Oposição, 
no Governo ou fora da política.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Obriga-
do, Senador Arthur Virgílio. Não tenho dúvida de que 
as palavras de V. Exª em relação a esse grande com-
panheiro, a esse homem público que é Sibá Machado, 
são verdadeiras e registram a convivência de V. Exªs, 
os embates, naturais da democracia, na defesa dos 
respectivos projetos políticos. E Sibá soube, com muita 
coragem, com muita firmeza, com muita determinação, 
defender os seus. Em alguns momentos de profunda 
dificuldade, de radicalidade do embate, Sibá, o com-
panheiro Sibá, como era conhecido carinhosamente, 
soube defender este Governo, o nosso Governo.

Como dizia, perdi ontem essa solenidade por 
conta da viagem. Porém, quero refletir um pouco sobre 
essa experiência do segundo mandato do Presidente 
Lula. Chego eu a esta Casa, e o Sibá já mostrava, em 
um tempo pequeno, uma grande experiência em par-
ticipar desse projeto político que foi eleito em 2002.

Quero dizer da minha admiração por esse gran-
de homem público, que é Sibá Machado, militante do 
PT, dirigente do Partido no Estado do Acre, dirigente 
do Partido em nível nacional, mas um militante lá na 
nossa região. Quero testemunhar o desafio que foi 
para o nosso companheiro Sibá Machado, que nunca 
tinha participado de nenhuma Casa Legislativa – isso 
não é critério, mas é um desafio –, sair do movimento 
social e vir para o Senado realizar o debate político, a 
discussão política, fazer a defesa do nosso Governo. 
Essa foi uma experiência nova para o Sibá. Ele saiu 
daqui, com certeza – e não poderia ser de outra forma 
–, como um Senador vitorioso. 

Sibá veio dos movimentos sociais da Amazônia 
para o Senado da República para participar dessa 
experiência recente do Partido dos Trabalhadores, ter 
um Presidente da República, para dar sustentação 
política ao nosso Governo. O Sibá foi de uma valentia, 
de uma transparência, de uma dignidade, que eu não 
poderia ficar calado e deixar de registrar as minhas 
palavras a esse grande companheiro da Amazônia, a 
esse grande Senador. 

Sibá passou pelo Senado e, com certeza, ele 
está ao lado dos grandes exemplos do Senado da Re-
pública, com a sua simplicidade, com a sua maneira 
de caminhar, com o seu olhar amazônido. Sibá foi um 
Senador da Amazônia. Sibá foi um Senador das popu-
lações tradicionais. Sibá foi um Senador que saiu da 
transamazônica. Um homem da Amazônia, que cami-
nhou pela grandeza, pelas distâncias da Amazônia, e 
conseguiu, pela sua liderança, por seus méritos, ser 
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dirigente político do PT, ser dirigente dos movimentos 
sociais lá do Estado do Acre. 

Penso que a suplência, naquele contexto de 2002, 
não poderia ter sido diferente. A suplência da Sena-
dora Marina não poderia ter sido outro nome senão o 
do nosso companheiro Sibá Machado. 

Portanto, Sr. Presidente, eu quero me associar 
às manifestações que foram feitas no dia de ontem e 
fazer, no dia de hoje, esta minha reflexão, esta minha 
fala. Quero inclusive dizer ao companheiro Sibá que 
aprendi com ele aqui no Senado; ele sempre se colo-
cou disponível, como um companheiro de Partido, a 
me ajudar nos meus primeiros passos nesta Casa. 

O melhor cenário para mim seria a personalida-
de da Amazônia, a Ministra Marina Silva, ter continu-
ado ali no Ministério do Meio Ambiente – S. Exª é um 
símbolo da Amazônia, um símbolo da luta em defesa 
ambiental – e o Sibá aqui. Mas tenho que respeitar a 
decisão da Ministra Marina Silva. E a Ministra volta, e 
não posso ter outra posição senão “seja bem-vinda, 
Ministra Marina Silva. Vamos partilhar desta trincheira, 
desta caminhada importante de discussão daquilo que 
é do interesse do Senado, daquilo que é do interesse 
público. Vamos discutir permanentemente a trajetória da 
caminhada do nosso Governo, este Governo que tem 
o Presidente Lula na sua condução; este Governo que 
tem tantos homens públicos em seus ministérios”.

A Ministra Marina Silva deixa de ser Ministra, 
mas penso que ela será uma eterna Ministra ambien-
tal, por tudo o que fez, pelas lutas que travou à frente 
do Ministério, pela reafirmação implacável em defesa 
do meio ambiente no território brasileiro e, fundamen-
talmente, na Amazônia brasileira. A Ministra desem-
penhou um grande papel à frente desse Ministério e 
será lembrada sempre como a Ministra Marina Silva. 
Venha para cá e seja bem-vinda. Vamos continuar a 
nossa caminhada de luta, desta vez, aqui no Senado 
da República, nesta tribuna, neste plenário.

Registro aqui a minha saudade do companheiro 
Sibá como Senador. Como companheiro, ele vai con-
tinuar na Amazônia, no seu Estado, que é o Acre, fa-
zendo o que sempre fez: a defesa da coisa pública, a 
defesa da Amazônia, a defesa dos povos indígenas, 
a defesa das populações tradicionais da Amazônia. 
Ele, com certeza, fará isso, porque sempre o fez. Não 
terá mais a tribuna do Senado, mas terá as praças da 
Amazônia, as reuniões populares, as ruas, os lagos, 
Senador Mão Santa, porque o Sibá sempre fez isso. 

Sibá, filho do Piauí, cidadão do Acre, cidadão 
do Brasil, cidadão do Senado da República, é um dos 
homens que, com certeza – como disse anteriormen-
te –, se perfila ao lado dos grandes Senadores. Cer-

tamente, Sibá é um dos grandes homens da nossa 
Amazônia brasileira.

Por fim, Sr. Presidente, não poderia deixar de fa-
zer um registro, ao lado de Senadores que neste dia 
prestaram homenagem póstuma, a um servidor desta 
Casa, servidor simples que ficava ali atrás da câmera, 
o Sr. Alíbio Vieira da Cruz. Justamente ele que fazia o 
registro dos nossos trabalhos, do dia-a-dia dos Sena-
dores, que procurava o melhor ângulo para jogar as 
nossas imagens, imagem dos Senadores e dos traba-
lhos, para o Brasil. 

O Sr. Alíbio faleceu de ontem para hoje em sua 
residência. Quero registrar isso com muito pesar e 
prestar a minha solidariedade à sua família. Era um 
servidor a quem eu sempre, quando passava ali, no 
fundo do plenário, dava o meu boa-tarde, o meu boa-
noite. Hoje, fui surpreendido com a notícia; não sabia. 
Estranhei a ausência do servidor. Só soube há pouco 
dessa perda.

Então, quero prestar minha solidariedade à famí-
lia, aos seus amigos aqui do Senado, a este servidor 
do Senado que, para fazer um trabalho grandioso, ao 
lado das outras câmeras, procurava o melhor ângulo 
para transmitir os trabalhos desta Casa.

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

Durante o discurso do Sr. João Pedro, o 
Sr. Virgínio de Carvalho deixa a cadeira da pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Queremo-nos associar às saudades que V. Exª deu 
primeiro ao nosso Senador Sibá Machado.

Sibá Machado, acho, Senador Arthur Virgílio, 
que ele está com a satisfação do cumprimento da 
missão.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Ar-
thur Virgílio. 

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para 
dizer que sou um cinéfilo, e eu vejo inclusive filme ruim, 
assim como o ledor compulsivo, quando não tem o que 
ler, lê até bula de remédio. Vejo os filmes bons e vejo os 
filmes ruins, enfim. E vejo, lógico, os filmes médios.

Há um filme americano, se não me engano es-
trelado por Patrick Swayze, que retrata uns surfistas 
que, na adrenalina, assaltavam. Esses surfistas usa-
vam máscaras: do Presidente Nixon, do Presidente 
Reagan e de outras personalidades americanas. Era 
uma forma de não se deixarem identificar pela polícia 
com facilidade. A polícia infiltra o mocinho, aquela coisa 
tradicional, e, ao fim e ao cabo, esse mocinho termina 
desbaratando a quadrilha.
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Mas, amigo pessoal do bandido principal, os 
dois têm uma crise, um conflito emocional muito 
grande, e o bandido, já em dúvida sobre se aquele 
era o seu caminho mesmo, se suicida, pegando uma 
onda impossível de ser surfada por um homem, por 
um ser humano.

Muito bem, eu gostaria de dizer que tenho um fato 
aqui que julgo desagradável, porque envolve, Senador 
João Pedro, um amigo, pessoa que prezo e admiro, o 
Ministro da Cultura, Gilberto Gil.

Esse filme a que me referi foi feito com toda a li-
berdade – e eu não estou aqui para censurar ninguém 
–, com dinheiro do produtor, ou porque ele arranjou 
emprestado, ou porque vendeu casa, vendeu carro, 
ou pegou emprestado no banco, ou já tinha. Enfim, 
ele deu o jeito dele e fez o filme.

Muito bem, o Sr. José Eduardo Belmonte – e o 
jornal O Dia retratou esse fato pela pena do jovem e 
brilhante jornalista Paulo Celso Pereira – estava diri-
gindo um filme que mostra assaltantes com máscaras 
imitando os rostos do Presidente Fernando Henrique, 
do Presidente José Sarney e do Presidente Fernan-
do Collor, dois dos quais aliados do Governo atual e 
o outro, Fernando Henrique, presidente de honra do 
meu Partido.

Ora, se ele faz isso com o dinheiro dele, por mais 
que eu julgue, sem ter visto o filme, que é uma imita-
ção barata do filme dos surfistas assaltantes, a única 
punição que eu daria ao filme seria não vê-lo. Talvez 
eu esteja aqui a divulgar o filme, que certamente se-
ria um fracasso de bilheteria. Mas é que ele recebeu 
R$1 milhão do Ministério da Cultura. Aí não me pa-
rece justo que ele... Veja bem: eu não faria um filme, 
nunca, com ou sem dinheiro público, envolvendo esse 
tipo de expediente.

Mas alguém poderia fazê-lo sem dinheiro público. 
Digamos que ele chegasse lá, e a mesma grosseria que 
fez com Fernando Henrique, com Sarney e com Collor 
ele resolvesse fazer com o Presidente Lula. Será que 
ele obteria o dinheiro do Ministério da Cultura? Minha 
impressão é de que ele não obteria. E, se estou certo 
e o Ministro autorizou, é porque entendeu que com os 
demais poderia fazer.

Volto a dizer: lutei contra a censura durante todo 
o período em que ela vigorou no regime militar. Não 
concordo com censura. Se ele faz esse dinheiro ven-
dendo a casa dele, com economias dele ou com o lucro 
de outro filme qualquer – nunca ouvi falar nele, e olha 
que sou cinéfilo, não sei o que ele já fez na vida –, que 
ele faça o que quiser. Pode correr atrás de quem ele 

quiser pôr. Que ele faça o que quiser fazer. Inclusive 
ele poderia alegar que não estava insultando ninguém; 
poderia alegar que era uma sátira feita pelos assaltan-
tes, enfim, tal como no filme americano.

Na explicação que ele dá ao jornal O Dia, ele 
fala que o filme reflete a desesperança do povo. Então, 
ele desconhece todos os escândalos que temos visto 
nesses últimos tempos. Parece-me claramente uma 
encomenda; ou seja, acredito que o Ministro Gilberto 
Gil deveria meditar sobre isso.

Estou endereçando à Mesa um requerimento 
de informações ao Ministro, perguntando os detalhes 
sobre tudo isso.

Mas, fica essa reflexão, Sr. Presidente. É uma 
grosseria, sobretudo porque é com dinheiro público e 
sobretudo porque feita com pessoas escolhidas. En-
tão, liberar com a máscara do José Sarney pode, com 
a máscara do Fernando Collor pode e com a máscara 
do Fernando Henrique claro que pode, porque é ad-
versário do Governo.

A pergunta que eu faço é muito simples: se essa 
grosseria – e é uma grosseria – se estendesse ao Presi-
dente Lula, será que sairia o dinheiro do Ministério?

Então, quero dizer que temos que ter muito 
cuidado com isso, porque pode significar o apare-
lhamento da cultura no País. Eu entendo que política 
cultural não se faz alienando o povo, não se faz crian-
do falsas verdades. Política cultural se faz apoian-
do aquilo que o povo já cria, como o Boi-Bumbá de 
Parintins por exemplo; se faz apoiando aquilo que o 
povo já faz, apoiando o Festival dos Peixes Cardinal 
e Acará-Disco no Município de Barcelos, no Estado 
do Amazonas, para ficar na minha terra; apoiando as 
manifestações que nascem nas ruas, nascem nos 
bairros pobres, que nascem do coração e da cultura 
popular, que é uma cultura que não depende de le-
tra, não depende de leitura, é uma cultura que vem 
do coração do povo.

Se eu, como locatário do poder, determino o que 
vai ser feito ou se eu condiciono o que vai ser feito ou 
se eu dou impressão de que com essas máscaras o 
dinheiro sai e com outras máscaras não sai, estou 
passando a idéia de que mais grosserias como essa 
podem ser feitas usando dinheiro público. Quero ficar 
muito atento, porque quem é que patrocina cultura 
neste País onde nós não temos uma indústria de en-
tretenimento desenvolvida como nos Estados Unidos 
por exemplo? É a Petrobras, a Eletrobrás, são as es-
tatais mais pujantes.
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Eu, então, chamo a Casa a esta reflexão por en-
tender que – repetindo e encerrando – é livre de escre-
ver o que quiser quem quiser; é livre de retratar a sua 
capacidade criadora do jeito que achar que deve fazer 
quem quiser fazê-lo, mas o Sr. Belmonte, parece-me, 
descobriu o jeitinho: “Se eu fizer isso aqui, passa”.

Trata-se de R$1 milhão! Esse R$1 milhão ser-
viria para financiar várias festas no interior do meu 
Estado, os esforços de pessoas humildes que fazem 
festas belíssimas em todos os municípios do Estado 
do Amazonas – não tem um município que não tenha 
uma festa bonita, popular, essencialmente popular, de 
baixo para cima mesmo. R$1 milhão, Sr. Presidente, 
para alguém, quem sabe, ter mais facilidade de acesso 
ao dinheiro porque colocou uma máscara com a cara 
do Presidente Fernando Henrique, com a face do Se-
nador José Sarney – e eu até estranhei, porque, hoje, 
é um baluarte do Governo; o Presidente Collor, que 
está aqui, é homem que também defende o governo 
do Presidente Lula. 

Não é esse o Gilberto Gil que eu conheci, esse 
não é o Gilberto Gil do Expresso 2222. Não é. Não é 
o Gilberto Gil que foi obrigado a se exilar em Londres. 
Não é o Gilberto Gil. Não é o Gilberto Gil da sensibili-
dade que me faz admirá-lo e que me faz, inclusive, ter 
dificuldade de criticá-lo. Eu disse isto a ele uma vez: 
“Sou tão seu admirador que vai ser muito fácil para mim 
criticar qualquer Ministro e muito difícil criticá-lo”. Ele 
deve se lembrar disso. Ele falou: “Não, critique à vonta-
de, Senador”. É claro que hoje eu tenho que criticá-lo, 
criticar um ídolo meu –acompanho suas músicas e sua 
vida. Acompanhei sua ousadia nos tempos irreveren-
tes do Tropicalismo, numa hora de enorme fechamento 
político neste País: aquela irreverência não deixava de 
ser uma manifestação política, sim, contra o regime de 
força que nos sufocava a todos.

Mas estou achando que, meu Deus do céu... 
Quer dizer que, se fizer uma grosseria com o Presi-
dente Fernando Henrique, sai o dinheiro? Facilmente: 
R$1 milhão. 

A minha pergunta é simples, para encerrar mes-
mo: se tivessem incluído na grosseria mais um nome, 
o do Presidente Lula, sairia o dinheiro? É uma refle-
xão que peço a V. Exª que faça comigo e sobre a qual 
peço à Nação que reflita. Se é assim, se com a face 
do Presidente Lula não sai e com a face do Presidente 
Fernando Henrique sai, então estão autorizando meu 
partido a, amanhã, chegando ao poder, repetir essa 
mesma coisa? O meu partido não fará isso, não es-
tigmatizará seus adversários usando dinheiro público. 

Será que esse é o melhor caminho a ser trilhado pela 
democracia brasileira? Estou aqui fazendo várias per-
guntas para as quais tenho as minhas respostas, na 
minha cabeça e no meu coração, mas fazendo várias 
perguntas que eu gostaria que fossem respondidas pela 
Nação como um todo, para nós sabermos se estamos 
indo para caminhos ou para descaminhos, para vãos 
ou para desvãos, em linha reta ou em linhas turvas, em 
águas claras ou em águas barrentas, Sr. Presidente.

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

Senador Arthur Virgílio, quis Deus eu estar na Presi-
dência neste momento. Quero reconhecer que V. Exª 
enriquece este Senado e o Brasil. Tínhamos de ser 
nós dois a entrar neste debate. 

É uma lástima termos de fazer essa crítica ao 
Ministro da Cultura, mas queria dizer, Senador Arthur 
Virgílio – atentai bem –, que este Brasil precisa de he-
róis, nós quase não os temos.

Agorinha, saiu um livro muito bom, 1808, sobre 
a chegada de Dom João VI até os dias de hoje, du-
zentos anos.

Olha, Arthur Virgílio, antes nós não tínhamos he-
róis. Havia a necessidade de termos heróis em nossa 
Pátria, e o povo mineiro, sabiamente... E todos nós 
buscamos naquela imagem de José Joaquim da Sil-
va Xavier, o Tiradentes, cujo estereótipo fisicamente 
se aproximava da imagem de Cristo – magro, os ca-
belos, o sacrifício: um foi crucificado, outro foi para o 
cadafalso. Nós tínhamos de ter um herói e cultivamos 
o Tiradentes. 

Os países civilizados cultivam o respeito aos 
seus heróis. Eu fui algumas vezes, e irei mais, ensi-
narei meus filhos e meus netos, à parte mais bonita 
de Disneyworld, que é aquela do museu de cera, em 
que o norte-americano presta culto a todos os seus ex-
presidentes. Eu assisti a isso algumas vezes e ainda 
vou lá. Depois daquela apresentação, em que alguns 
usam a oratória – Abraham Lincoln, Franklin Delano 
Roosevelt, Bill Clinton –, são aplaudidos de pé.

Então, é inadmissível esse desrespeito a esses 
homens que foram Presidentes deste País. O homem 
é o homem e suas circunstâncias. Cada um com sua 
contribuição na nossa história, na nossa democra-
cia, que ontem nós salvaguardamos aqui. Nós dois 
capitaneamos uma das páginas mais belas, em que 
mandamos este Poder respeitar o Poder Judiciário, 
freamos o Poder Executivo e engrandecemos o Po-
der Legislativo. 
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Assim é na Inglaterra. Até a religião da Inglaterra, 
a Anglicana, me comove, porque quando você entra 
numa igreja vê que eles cultivam os homens de bem 
de sua história: eles não têm santos, mas bustos de 
homens de bem. 

Impressionou-me o estudo da história do México, 
onde vi muitas estátuas: eles cultivam os heróis deles. 

Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, 
aceitar isso. Acho que apagou, foi vergonhosa a pas-
sagem do artista Gilberto Gil pelo Ministério da Cultura. 
Ele não podia, é um erro... É um sinal vermelho o que 
o Luiz Inácio deveria dar a ele. Existe uma maneira de 
planejar, de conhecer o projeto, de os técnicos anali-
sarem. Não podia jamais acontecer o que aconteceu, 
não mereciam isso pessoas como o Presidente Sar-
ney, cuja contribuição histórica, num momento difícil, 
foi notável: Tancredo se imolou, e ele assumiu aquela 
transição pacífica. 

E o Presidente Fernando Collor? Promoveu a 
abertura. O livro 1808 comemora o fato de Dom João 
VI ter feito a abertura dos portos. O Presidente Collor 
teve essa visão da globalização. Uma das coisas que 
precisam ser ditas sobre o Presidente Collor é que o 
trabalhador rural ganhava 30% do salário mínimo, e 
ele igualou. 

Fernando Henrique Cardoso, quer queiramos 
ou não queiramos, é o grande estadista deste País. A 
inveja e a mágoa corrompem os corações. 

V. Exª, então, protagoniza este momento brilhan-
te de resgate do respeito às autoridades que fizeram 
este País.

Lamentamos encerrar esta sessão prestando 
homenagem àquele que víamos aqui, sorridente, o 
Alíbio Vieira da Cruz. 

Senador Arthur Virgílio, em momentos como este, 
de saudade, abro o livro de Deus. Uma das partes de que 
mais gosto da Bíblia é aquela que diz, como V. Exª: 

Sou Qoelet. Ninguém tem mais conhe-
cimento do que eu. Sou neto de Davi e filho 
de Salomão. Eles me ensinaram. Tive esses 
predecessores. Procurei entender o mundo e 
a vida. Tive riquezas, tive muito ouro, muita 
prata, mulheres mil, castelos, mas quero dizer 
que tudo é vaidade. É querer pegar o vento 
com a mão, a vida. E quero lhe dizer: a sabe-
doria me encantou, mas eu vi, no fim de vida, 
sábios terminarem como néscios [Era aquilo 
que chamavam de “caduco” e, hoje, chamam 
de “Alzheimer”]. 

Ele viu, observou. 

Então, a vaidade é passageira. O bom 
mesmo é viver bem, comer bem, beber bem, 
fazer o bem sem olhar a quem. 

E ele diz o seguinte: 

Se nasce nu e se sai da vida nu. Quero 
dizer que se vê que o que estou dizendo é ver-
dade não numa boda, numa festa, num casa-
mento, mas quando se perde um amigo.

Aqui, recapitulamos essa mensagem para enten-
dermos a vida. O que é bom é fazer o bem sem olhar 
a quem. Qoelet dá esse ensinamento. Ele diz que se 
vai sentir que isso é verdadeiro quando se perde um 
amigo, e todos nós perdemos este amigo, o Alíbio 
Vieira da Cruz, que, sorridentemente, dava exemplo 
de trabalho e engrandecia este Senado. 

Ó meu Deus, receba-o! 
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Os Srs. Senadores Papaléo Paes, Alvaro Dias, Fle-
xa Ribeiro e Mário Couto enviaram discursos à Mesa, 
que serão publicados na forma do disposto no art. 
203, combinado com o art. 210, inciso I e § 2º, do Re-
gimento 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 fa-
zer o registro da matéria intitulada “O movimento dos 
sem-rumo”, publicada pela revista Época em sua edi-
ção de 31 de março do corrente.

A matéria destaca que enfraquecido em sua luta 
original pela reforma agrária, o MST muda de bandeira. 
O ataque agora é contra a Vale e o êxito da economia 
de mercado.

Senhor Presidente, para que conste dos anais 
do Senado, requeiro que a matéria acima citada seja 
considerada como parte integrante deste pronuncia-
mento.

Muito obrigado. Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR SENADOR PAPALÉO PAES EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro da matéria intitulada, “POR QUE CHÁVEZ 
QUER A GUERRA”, publicada pela revista Veja em 
sua edição de 12 de março de 2008.

A matéria destaca que durante o incidente envol-
vendo Colômbia e Equador, o papel de Hugo Chávez, 
presidente venezuelano, foi o de fomentar a crise. Se-
gundo a matéria, Chávez deseja uma escalada militar 
na região para desviar a atenção da população para 
um inimigo externo irritada com a inflação, com a es-
cassez de produtos básicos e a alta da criminalidade. 

Chávez também deseja desestabilizar os governos 
democráticos no continente e assim poder realizar o 
sonho de unificar todos os países em um só. Sob qual 
liderança?

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima 
citada seja considerada parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR SENADOR ÁLVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna, neste momento, para 
fazer o registro da matéria intitulada “Os abusos com 
cartões”, publicada pela revista Época em sua edição 
de 11 de fevereiro de 2008.

A matéria faz uma análise do uso indevido do 
cartão coorporativo e mostra como uma arma cria-
da para moralizar os gastos públicos acabou tendo o 
efeito oposto.

Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a re-

ferida matéria 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 fa-
zer o registro da matéria intitulada “Pivô da crise dos 
cartões, Matilde ganha jantar”, publicada no jornal O 
Estado de S.Paulo de 27 de março de 2008.

A matéria destaca que quase dois meses depois 
de deixar o cargo, na esteira do escândalo dos cartões 
corporativos, e ex-ministra da Igualdade Racial, Matil-
de Ribeiro, participou de um jantar em churrascaria a 
convite de amigos.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima 

citada seja considerada parte integrante deste pro-

nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 

Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR SENADOR MÁRIO COUTO EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 

I e § 2º, do Regimento Interno.)

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

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar 

os trabalhos do dia 21 de maio, conduzidos pela nossa 

Secretária Executiva, Drª Cláudia Lyra, e pelos extra-

ordinários e competentes Dr. José Roberto e Dr. João 

Pedro, não nos esquecendo – simbolizando todos os 

funcionários que estão aqui, como Cristo, que disse: 

“Vim ao mundo não para ser servido, e, sim, para ser-
vir” – do Zezinho, este servidor padrão do Senado.

Convido as Srªs e os Srs. Senadores para a nossa 
sessão de sexta-feira próxima, dia 23 de maio, às 9h.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Está encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 01 
minuto.)

    223ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



16398 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008

Ata da 84ª Sessão Não Deliberativa,  
em 23 de maio de 2008

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência do Sr. Garibaldi Alves Filho

(Inicia-se a sessão às 9 horas, e encerra-
se às 10 horas e 5 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB – 
RN) – Há número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Hoje cumpro o doloroso dever de comunicar a 
esta Casa o falecimento, agora pela manhã, do Se-
nador Jefferson Péres.

José Jefferson Carpinteiro Péres, advogado, Se-
nador pelo PDT do Amazonas, vinha exercendo o 
cargo de Senador, foi vereador de 1992 a 1996, vere-
ador de 1988 a 1992, tendo sido ainda Secretário da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Amazo-
nas, Secretário do Tribunal de Justiça do Amazonas, 
Corregedor do Departamento de Segurança Pública 
do Estado do Amazonas, Diretor Administrativo da 
Companhia Siderúrgica do Amazonas (Siderama). 
Teve, durante a sua vida, a oportunidade de ser advo-
gado do antigo IAPC, professor da extinta Faculdade 
de Ciências Econômicas do Estado do Amazonas, foi 
ainda membro do Conselho de Educação do Estado 
do Amazonas, do Desenvolvimento do Amazonas e 
editorialista do jornal A Crítica, em Manaus.

Na verdade, depois, o que temos aqui é a sua 
passagem pelo Senado, onde ele exerceu seu man-
dato com aquele brilhantismo que todos nós tivemos 
a oportunidade de constatar: foi membro da Comis-
são de Desenvolvimento Regional e Turismo; Direitos 
Humanos e Legislação Participativa; Reforma do Ju-
diciário; Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul; 
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar; Constituição, 
Justiça e Cidadania; CPI das Privatizações; CPMI das 
Ambulâncias; CPMI do Banestado; titular da CAE (Co-
missão de Assuntos Econômicos); titular da Comissão 
de Educação; e temos ainda muitos outros registros 
aqui da sua atuação parlamentar.

Mas, na qualidade de Presidente desta Casa, 
eu tenho que falar do choque que sofri ao tomar co-
nhecimento, hoje pela manhã, do seu falecimento, ele 
que, na quarta-feira, antes do feriado, ocupou a tribu-
na desta Casa para falar sobre uma das suas grandes 

paixões, talvez a maior da sua vida: o desenvolvimento 
da região amazônica.

Parece-me, a mim e aos demais Senadores que 
estão presentes – Senadora Serys Slhessarenko, 
Senador Gim Argello, Senador Mão Santa, Senador 
Geraldo Mesquita –, que estamos vendo aqui a figura 
de um Senador baixinho, pequenininho, mas que se 
agigantava na defesa dos seus ideais, na defesa dos 
valores da democracia. Ninguém como ele superou 
a defesa da democracia em seus pronunciamentos. 
Ele esteve sempre voltado para a defesa do Senado, 
das prerrogativas da Casa. Ele era um dos primeiros 
Senadores que se levantava na defesa deste Senado. 
Poderíamos acusá-lo de intransigente na defesa des-
ses ideais e desses valores, mas a intransigência dele 
remontava àquela ira sagrada.

Jefferson Péres, um grande defensor da democra-
cia, uma grande perda que nós teremos que enfrentar 
aqui. Vamos sofrer muito com a sua ausência.

E neste instante, darei a palavra aos Senadores, 
a começar pelo Senador Geraldo Mesquita; em se-
guida, a todos os Senadores, inclusive a João Pedro, 
que esteve debatendo com ele na quarta-feira, falando 
sobre a região dos dois, a região amazônica. Eu me 
lembro de tudo isso; lembro-me de que ele parecia, a 
cada dia, com o maior vigor. Não se tinha em mente 
que ele iria ser abatido assim por um problema no co-
ração, por um enfarte. Segundo a sua viúva, hoje pela 
manhã, ele ainda pôde se levantar, ainda pôde fazer a 
barba, ainda parecia disposto, mas aí começou a sen-
tir aquela dor no peito que terminou por atingir o seu 
coração, e agora atinge os nossos corações.

Estamos sofrendo e lamentando a sua perda, 
principalmente eu que, na minha modéstia, quando 
assumi aqui a Presidência, tinha nele um daqueles 
que sempre me apoiaram, sempre me estimularam, 
sempre só tiveram palavras de incentivo à luta pela 
recuperação da credibilidade do Poder Legislativo.

Portanto, nesta hora em que fazemos este re-
gistro, só posso dizer, diante do que aconteceu a Je-
fferson Péres, que vamos continuar assim, vigilantes, 
lutando cada vez mais pelo seu Poder Legislativo, pelo 
seu Senado.
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Jefferson Péres, você – V. Exª, desculpe-me – foi 
um grande lutador, e só podemos dizer nesta hora que 
temos o dever de lutar na hora em que você não vai 
poder mais lutar como lutava.

Com a palavra o Senador Geraldo Mesquita.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 

– AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Senador 
Garibaldi, Presidente desta Casa, Senadora Serys, Srs. 
Senadores, esta semana foi muito dura para todos nós 
do Senado. Perdemos o Alíbio, nosso cinegrafista, a 
mãe do Diretor Zoghbi e, agora, um querido compa-
nheiro, um querido colega, o Senador Jefferson Péres. 
E V. Exª, Sr. Presidente, acaba de registrar a passagem 
dele pelo Senado Federal e por postos e funções em 
seu Estado e no País.

Eu sei que, para morrer, basta estar vivo, mas 
mesmo assim é duro. De chofre, perdemos um com-
panheiro da estatura do Senador Jefferson Péres, 
um Parlamentar altivo, independente, de cujas idéias 
eventualmente poderíamos aqui até discordar, mas 
que granjeou, mereceu e merecerá sempre o respeito 
de todos nós que tivemos o privilégio aqui de conviver 
com S. Exª.

Não sei como V. Exª, Senador Garibaldi, conse-
guiu falar tanto, porque a única coisa que me ocorre 
é lamentar. Precisamos refletir profundamente acerca 
de como vamos proceder para preencher parte des-
sa lacuna que o Senador Jefferson Péres deixará na 
defesa do seu Estado, da sua região, que S. Exª tan-
to prezava e amava, do seu País. Como V. Exª disse, 
era baixinho, mas provou mais uma vez que tamanho 
não é documento. Sem alterar a voz, naquela pequena 
estatura, S. Exª cresceu sempre aqui no Senado Fe-
deral aos olhos dos seus pares, aos olhos da Nação. 
Homem íntegro, probo, Parlamentar sempre ouvido 
nesta Casa pelo que tinha de conjunto de idéias, de 
convicções.

Portanto, Senador Garibaldi, repito, só tenho a 
lamentar profundamente. É muito triste perdermos, 
de chofre, pessoas que conosco conviveram durante 
tanto tempo. Espero que Deus acolha estas pessoas: 
o Senador Jefferson Péres, o Alíbio, a mãe do nosso 
Diretor Zoghbi. Foi triste esta semana para o Senado 
Federal com perdas lamentáveis.

Espero que a família do Senador Jefferson Péres 
e as outras famílias enlutadas possam ter paz, tran-
qüilidade e conforto, chorar, prantear, e que Deus dê 
tranqüilidade a todos para que possamos prosseguir 
na nossa tarefa, no nosso trabalho. Não posso deixar 
de registrar que esse é um vácuo que, talvez, não ve-
nha a ser preenchido jamais.

Senador Garibaldi, muito obrigado!

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Mão Santa 
e, em seguida, à Senadora Serys Slhessarenko e ao 
Senador Gim Argello.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Presidente Garibaldi Alves, 
Senadoras e Senadores presentes, atentai bem, Ga-
ribaldi! Nasceu da inspiração de um grupo funcionar o 
Senado da República às sextas-feiras: Efraim Morais, 
Antero Paes de Barros, Arthur Virgílio e Mão Santa. O 
Paim era o Vice-Presidente. O seu Partido não gosta-
va, porque nessas sessões predominam, vamos dizer, 
pronunciamentos oposicionistas. Mas ele também vi-
nha, apoiava-nos. Mas nós nunca esperávamos que 
essas sessões, Geraldo Mesquita, fossem tristes ou 
fúnebres, mas consolidadas na grandeza do Senado. 
E estamos aqui todos a chorar.

Nós já choramos. Garibaldi, a vida me colocou 
muito próximo de mortes pela profissão. Tenho 42 anos 
de médico-cirurgião. Mas nunca elas foram tão sentidas 
como aqui. Foram poucas, mas sentidas. Lá, era o am-
biente. A gente já esperava. Então, a minha atividade 
profissional me fez enfrentar isso. Aqui, foram poucas, 
mas muito mais sentidas pela proximidade.

Dois funcionários. O Senado somos todos nós. 
É essa grandeza de 183 anos, que foram passando 
e educando o corpo funcional e nós mesmos pelos 
exemplos dos que nos antecederam, Geraldo Mes-
quita. Esta instituição chega à beira da perfeição com 
a Presidência de V. Exª. Há essas dificuldades, mas 
são muitos exemplos, como Rui Barbosa. 

Sentimos esses funcionários. Sinval era muito 
ligado a mim. Ele era da Diretoria. Foi há poucos dias. 
Sinval estava ali, colega do Valdeque, que é do Piauí; 
o Abílio, sorridente, cinegrafista. Três dias antes, eu 
dizia: “Abílio, focaliza, bota bem grandão aí no jornal.” 
E foi-se. 

Sofremos com a morte de Ramez Tebet, santo; 
de Antonio Carlos Magalhães, de Jonas Pinheiro e, 
agora, de Jefferson Péres.

Mas o Jefferson Péres tem um particular. Eu tive 
o privilégio de, quando Governador do Estado do Piauí, 
homenageá-lo com a maior comenda do Estado: a 
Grã-Cruz Renascença. Ele como convidado, o PDT no 
Piauí era muito forte, tinha um jovem deputado, Elias 
Ximenes do Prado Filho, por sinal também... Para ver 
como é a vida. Jovem, da minha cidade, e o apelidaram 
de Che Guevara. Esse negócio de cotas, esse Elias 
falou antes de aqui falarem. Eu dizia: “Calma, rapaz, 
nós não podemos começar pelo Piauí, a minha uni-
versidade não está tão consolidada”. Mas ele fez um 
projeto e me inspirou a convidar o Jefferson Péres, e 
nós o homenageamos com a Grã-Cruz.
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Então, chegando aqui, já tinha essa aproxima-
ção com ele, pois eu já tinha colocado no peito dele a 
maior comenda do Estado do Piauí. E ele era aquela 
figura: companheiro e conselheiro. Naquele meu pro-
nunciamento, que foi polêmico, tem um aparte dele. 
E ele chegou e disse: “Não tire uma vírgula”. Eu vi e 
acompanhei. Foi um ensinamento histórico-cultural. 
Acho que ele me absolveu perante o Brasil e me tornou 
os aplausos de todo o Brasil, porque está lá no meu 
pronunciamento, consolidado por um aparte dele, en-
tusiasmado e completando o informe histórico-cultural 
que era a firmeza dele.

Mas Garibaldi, nós ali. Olha o destino! Esse ano 
deu uma preguiça, Garibaldi, nunca mais eu acordei pra 
andar. V. Exª gritava ali, e eu saía lhe acompanhando, de 
vez em quando, embora mais tardiamente. O Jefferson 
Péres, todo dia de manhã, Geraldo Mesquita, encontra-
va o Jeffersonzinho ali, com boné, sem boné, todo dia 
de manhã, pequenininho, com aquele jeito dele, não 
parava pra conversar, não. Era um que... Eu atrasava 
o cooper de todo mundo porque saía batendo papo 
aí. Mas o Jefferson Péres era ligeiro, mas todo dia... É 
como na medicina, Garibaldi, se diz assim: “Toda vez 
que a matemática entra na medicina é para ser des-
moralizada”. Você não pode dar número. E nunca diga 
jamais e toujours, porque, com aquele biótipo, ele não 
tinha condição de ter um ataque cardíaco: pequenininho, 
magrinho, magérrimo, era o biótipo... É essa verdade 
médica que aprendemos nas escolas: em medicina, 
nunca dizer toujours, jamais, porque cada doente é um 
caso. E, de chofre, aparece isso.

Mas, Presidente Garibaldi, para essas coisas a 
gente só encontra força em Deus. Ele é que sabe das 
coisas. Adelmir Santana, diante de um caso desses, 
toda vez eu me lembro da passagem bíblica – acho 
a mais interessante – de Eclesiastes, “O Pregador”, 
quando ele diz assim: “Eu sou Qohelet”. Gim Argello, 
ele diz assim: “Eu sou Qohelet. Ninguém tem mais en-
tendimento do que eu, porque sou neto de Davi e filho 
de Salomão”. Eles me ensinaram, Geraldo Mesquita, 
muita sabedoria, muita; tive preceptor, pude estudar 
o mundo.

Tive ouro, prata, casas, palácio, gado 
mais do que estrela no céu, terras que os 
olhos não viam. Mas ninguém entende mais 
as coisas do que eu. E eu quero dizer que 
tudo no mundo é vaidade. Tudo é vaidade! A 
gente nasce nu e morre nu. É querer pegar o 
vento com a mão.

Olha, sabedoria, Geraldo Mesquita, que V. Exª 
tem, porque V. Exª representa e diz: tenho observa-
do que tem valia – viu, Gim Argello? –, sabedoria, 
ele analisando. Mas tenho observado que estulto ou, 
vamos dizer, gente que atinge a estultice, no fim, às 
vezes, o sábio fica igual a ele. Era a interpretação da-
quilo que chamamos de caduco, ou hoje a medicina 
chama de Alzheimer. Observei que até a sabedoria, 
no fim da vida, muitas vezes desaparece, fica igual a 
uma estultice.

Então, tudo é vaidade. O bom mesmo é fazer o 
bem sem olhar a quem, comer bem e viver bem. En-
tão, isso é o que temos que entender.

Quero dizer que Jefferson Péres viveu e só fez 
o bem, com aquela firmeza. Ele era um homem fir-
me, firme aos seus princípios, exemplo de amor, de 
família. Olha, acho que o amor dele pela esposa dele 
empata com o meu pela Adalgisinha. Olha, o homem 
falava na família, nas suas raízes, na Amazônia. Esse 
amor à política ele tinha, mas também anunciava que 
não ia mais se candidatar, porque a política vive um 
momento estranho – e V. Exª interpretou muito bem, 
parecia o Jefferson dizendo na sua entrevista do... –, 
do jeito em que estão as regras do jogo, a corrupção. 
Aliás, há um livro muito interessante que eu vou trazer 
em homenagem a ele, A Mentira das Urnas, colocando 
como estão as eleições no País.

Mas, então, nós, neste instante, nesta sexta-feira, 
nunca imaginávamos que hoje seria a sexta-feira mais 
triste, de pesar, porque eram muito alegres essas reu-
niões das sextas-feiras. V. Exª mesmo já estava atra-
ído por ela e vinha presidir. O companheiro Heráclito, 
hoje, está visitando a família fora e chegava a dizer: 
“É a sexta-feira sem lei, porque aqui a gente fala o 
quanto quer”.

Então, que nossas palavras, através das ondas 
desta televisão famosa, da rádio AM e FM cheguem 
aos céus e a Deus como uma prece, como uma ora-
ção, um clamor: Ó meu Deus, receba Jefferson Péres, 
o melhor dos parlamentares do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Concedo a palavra à Senadora Serys Slhes-
sarenko.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora-
dora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero ler 
só um trechinho do histórico de vida do nosso querido 
Senador Jefferson Péres, porque nosso Presidente já 
leu um pouco do seu currículo – um pouco – porque 
ele, realmente, é grandioso.
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José Jefferson Péres nasceu em 18 de março de 
1932, em Manaus, e faleceu no dia de hoje. Foi um pro-
fessor e um político brasileiro. Atualmente, cumprindo 
seu segundo mandato como Senador pelo Estado do 
Amazonas pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT, 
agremiação partidária onde ingressou em 1999.

Era formado em Direito, pela Universidade Fede-
ral do Amazonas, e em Administração, pela Fundação 
Getúlio Vargas. Antes de tornar-se político, lecionava 
na área de economia, na Universidade Federal do 
Amazonas.

Participou, na década de 50, da campanha “O 
Petróleo é Nosso”.

Em 1988, foi eleito para o seu primeiro cargo pú-
blico: o de Vereador, por Manaus. Cargo para o qual 
foi reeleito para um segundo mandato, cumprindo-o 
até 1995, quando assumiu sua cadeira no Senado da 
República. Foi candidato à Vice-Presidência do Brasil, 
nas eleições de 2006, na chapa do Senador do PDT, 
Cristovam Buarque.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, está mui-
to difícil falar. O nosso Presidente, Senador Garibaldi 
Alves, também teve dificuldade para se pronunciar, ta-
manha a emoção que ia no coração e na mente. Tam-
bém todos nós, com certeza, estamos com a mesma 
dificuldade para falar, estamos com o mesmo pesar, 
estamos com a mesma dor, estamos com os nossos 
corações profundamente machucados. O Senador Ge-
raldo Mesquita disse que é difícil falar nesta hora. É, 
sim, muito difícil. É uma grande perda, especialmente 
para mim. Enfrentei problemas tempos atrás aqui no 
Senado, oportunidade em que S. Exª fazia parte do 
Conselho de Ética, e a sua postura foi extremamente 
contundente e séria. Em determinado momento, disse 
ele que votava em nossa defesa de cabeça erguida, 
porque tinha consciência do que estava acontecendo. 
Cito esse exemplo pela coragem, pela determinação, 
pelo compromisso político de José Jefferson Péres para 
com o Brasil e para com o Senado da República.

Como disse, é muito difícil falar de Jefferson 
Péres.

A imprensa perguntou-me, ao chegar à Casa, o 
Senado, o que eu tinha a dizer sobre ele. Respondi, em 
poucas palavras: “Foi-se um guerreiro! Um guerreiro 
de lutas e de coerência na defesa do Brasil!”

Desde sempre vimos Jefferson Péres lutando, 
especialmente na década de 50, com a campanha “O 
Petróleo é Nosso”, portanto, sempre comprometido. A 
partir daí, já são mais de 50 anos de compromissos 
registrados pelo nosso Senador Jefferson Péres.

Disseram, aqui, que ele era miudinho no tama-
nho, mas de uma grandeza gigantesca para com os 
seus compromissos políticos.

Perde o Senado, sim; perde o PDT, sim – este 
Partido de muita luta na defesa dos interesses e das 
necessidades dos despossuídos da sociedade brasileira 
–; perde, sim, a sigla partidária de Jefferson Péres. Mas 
quem perde na sua totalidade é, com certeza, a Nação 
brasileira, é o povo brasileiro. Todos nós perdermos. O 
Brasil, de ponta a ponta, perde com o passamento do 
Senador pelo Amazonas, que tinha competência téc-
nica grandiosa na área jurídica, e que trazia grandes 
contribuições nessa área, especialmente na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado da 
República, membro extremamente atuante.

Perdemos, sim, especialmente pela sua compe-
tência técnica – repito –em várias áreas, inclusive na 
jurídica; perdemos mais ainda no que se refere ao seu 
compromisso político com a causa maior do povo bra-
sileiro. Não me refiro à causa político-partidário, mas, 
sim, à causa da maioria, defensor que era da maioria 
do povo brasileiro.

Jefferson Péres, amamos você!
Vá com Deus!
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Gim Argello.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Obrigado.

Sr. Presidente, Senador Garibaldi, Senador Efraim, 
nosso Secretário, demais Senadores aqui presentes, 
esta é uma sexta-feira triste para o nosso Senado. 

Um dos lemas do nosso querido Jefferson Péres 
era que “quem caminha com o povo nunca está sozi-
nho”. Realmente não tem como estar sozinho neste 
momento, porque ter sido um exemplo de homem pú-
blico, um homem probo, correto, um homem que real-
mente engrandecia a imagem não somente do Senado, 
mas seu Estado, o Amazonas, e do País. Um homem 
de bem, um homem sério, um homem comprometido, 
acima de tudo, com as causas mais nobres da Repú-
blica: esse é Jefferson Peres, imagem que vou guardar 
em minha mente e em meu coração. 

Sempre que podia, aconselhava-me com ele, que, 
sempre me atendia de pronto; um homem determina-
do, um homem firme, acima de tudo, apesar de sua 
estatura, um homem de grande conhecimento.

Jefferson Péres nos deixou nesta sexta-feira, uma 
sexta-feira triste para o Senado, triste para o Amazo-
nas, triste para o País. 
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Sr. Presidente, o Senador Jefferson Péres vai fa-
zer muita falta para este Plenário, para este Senado, 
para esta Legislatura.

Meus sentimentos à sua família, à sua esposa, 
ao povo do Amazonas e, principalmente, ao povo do 
Brasil, que perdeu realmente um daqueles homens 
que é exemplo de homem público, em quem todos nos 
espelhamos, enfim, um homem que merece todas as 
nossas homenagens neste momento.

Portanto, pelo seu passamento, quero, em meu 
nome e em nome da minha família, dizer o quanto 
estamos sentidos. Durante o difícil período pelo qual 
passei, ele foi um dos que mais me apoiaram, dizendo: 
“Quem não deve não teme, enfrenta tudo”. 

Muito obrigado; muito obrigado, Jefferson Pé-
res!

Muito obrigado à sua família.
Vá com Deus meu irmão! Vá com Deus Jeffer-

son Péres!
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
João Pedro.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, da mesma forma que os Senadores que 
me antecederam – a Senadora Serys, o nosso Presi-
dente Garibaldi – registraram a dor do Amazonas, por 
que não dizer a dor do Brasil, também eu, aqui, quero 
registrar o meu pesar.

O Senador Jefferson Péres, que veio lá do Ama-
zonas, virou nome nacional, justamente pela sua con-
duta, pelo seu posicionamento como Senador.

Jefferson Péres, não era prolixo. Senador de fala 
curta, mas com muita firmeza, ele conseguia expres-
sar, em poucas palavras, sua convicção, seu posicio-
namento, o que marcou a vida desse grande amazo-
nense Jefferson Péres.

Lembro-me de que, em 1988, ele assumiu seu 
primeiro mandato como Vereador, oportunidade em 
que eu também fui eleito pela mesma chapa – uma 
coligação. À época, o Senador Jefferson Péres, era 
filiado ao PSB. Numa campanha bonita, inesquecível, 
para a Prefeitura de Manaus, elegemos Arthur Virgílio, 
e elegemos mais cinco Vereadores: Jefferson Péres; 
o ex-Deputado Federal Mário Frota; a atual Deputada 
Federal Vanessa Grazziotin; o atual Prefeito de Ma-
naus, Serafim Corrêa – muito amigo, até hoje, do Se-
nador Jefferson Péres – e eu. Fomos eleitos, no auge 
de nossa juventude, no final dos anos 80.

E ali, na Câmara Municipal de Manaus, o então 
professor da Universidade Federal do Amazonas co-

meçava uma carreira brilhante como homem público. 
Quantos debates!

Em seguida, trabalhamos a Lei Orgânica de Ma-
naus. Lembro-me perfeitamente das preocupações 
dele na elaboração da Lei Orgânica, nos debates de 
que participou o Senador Jefferson Péres, com aquela 
voz mansa e poucas palavras. E, no capítulo relativo à 
preservação da arquitetura dos séculos XIX e XX de 
Manaus, ele foi firme, assim como nos demais capí-
tulos referentes à Lei Orgânica da nossa cidade, da 
nossa capital, Manaus.

A vida pública dele começou ali. Em seguida, 
ele teve um segundo mandato de Vereador e, no meio 
desse mandato, foi eleito Senador da República e veio 
para cá. Deixou de ser Vereador em Manaus para ser 
esse grande Senador da República.

Esta semana foi dura para o Senado. Eviden-
temente, o nosso companheiro Sibá pode voltar. Ele 
saiu do Senado, mas pode voltar. O Senador Jefferson 
Péres não voltará. Ficam os exemplos do Jefferson Pé-
res, a firmeza do Jefferson Péres, as palavras desse 
grande amazonense, desse grande brasileiro, desse 
grande homem público.

A sociedade brasileira critica de forma dura a 
postura dos políticos, mas, com certeza, o Jefferson 
Péres faz parte do grupo de homens públicos que 
honram a história dos que defendem a coisa públi-
ca. O Senador Jefferson Péres teve um padrão alto, 
rigoroso, de comportamento em defesa da coisa pú-
blica. Todos os Senadores evidentemente conhecem 
o Jefferson Péres. Eu o conheço como amazonense, 
lá na ponta, lá na raiz, passando pelos corredores da 
Universidade Federal do Amazonas, passando pela 
Câmara Municipal de Manaus, escrevendo nos jornais 
de Manaus, principalmente no jornal A Crítica, em que 
ele foi articulista.

Nós perdemos. Os exemplos do Jefferson, com 
certeza, ficam e vão sempre nortear, balizar, a maneira 
como o homem público deve trilhar seu caminho.

O Jefferson fará falta a este Senado, fará falta ao 
Amazonas, à Universidade, à Câmara Municipal, aos 
homens e mulheres que acreditam em uma sociedade 
transparente, democrática. O Jefferson sempre trilhou 
por Partidos. Ele saiu do PSB e foi para o PDT, tornou-
se uma referência, um dirigente do PDT; disputou as 
últimas eleições em nível nacional.

Na quarta-feira – penso que foi o último pronun-
ciamento dele aqui –, falou da Amazônia, fez uma refle-
xão e registrou a sua preocupação, mesmo não tendo 
as condições favoráveis, acerca da internacionalização 
da Amazônia. Fiz um aparte ao Senador, falando da 
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nossa Amazônia, falando da importância do Instituto 
Nacional de Pesquisa para a Amazônia, o Inpa; falan-
do da importância de o Brasil olhar com mais carinho 
para a nossa região e destinar mais recursos para ela. 
O Senador Jefferson Péres fez o seu último discurso 
nesta Casa, reafirmando a importância de o Estado 
brasileiro olhar com carinho, olhar de forma estratégi-
ca, para a região amazônica.

Após o seu último discurso na quarta-feira à tar-
de, aqui, ele saiu desta tribuna e conversamos sobre 
a Amazônia, conversamos sobre a eleição municipal, 
quando ele, com olhar de satisfação, demonstrou vonta-
de de participar da eleição, principalmente em Manaus. 
Tive esse contato e essa conversa com o Senador. E 
quero lembrar aqui que o último gesto dele desta tri-
buna foi em defesa da nossa região, foi em defesa da 
Amazônia como um território importante para o pre-
sente e para o futuro do Brasil.

Quero associar-me ao Presidente Garibaldi e aos 
Senadores que já assinaram o requerimento de pesar. 
De luto está a sua família; de luto está o Amazonas; 
de luto está o Brasil; de luto está esta Casa. Perdemos 
um grande exemplo de político, um grande exemplo de 
homem público. Ficam suas idéias. Fica o exemplo do 
Jefferson Péres, amazonense de Manaus.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Concedo a palavra ao Senador Adelmir San-
tana.

O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a minha convivên-
cia com o Senador Jefferson Péres foi pequena, pouco 
mais de um ano, entretanto aprendi a admirá-lo.

Quando do episódio Renan Calheiros, tive a opor-
tunidade da convivência mais próxima com S. Exª no 
Conselho de Ética. Vi no Senador um homem firme 
nos seus propósitos, cônscio da sua responsabilida-
de, seguro nas suas posições e quase sempre não se 
arredando delas. 

Quero, portanto, apesar dessa minha convivência 
tão pequena, dizer da minha admiração, do sentimento 
que me tomou hoje pela manhã ao tomar conhecimen-
to do seu falecimento.

Perde o Amazonas, certamente, perde o Brasil, 
perde o Senado. Era um homem que tinha um papel 
fundamental no processo de recuperação da imagem 
desta Casa e para todos nós deixará, com certeza, um 
vácuo, uma saudade. 

Mesmo com essa convivência pequena a que fiz 
referência, via em S. Exª um exemplo de homem pro-

bo, de homem de posições firmes e que deixa, como 
disse, um vácuo entre nós que certamente será difícil 
preencher.

Quero me associar aos votos de pesar apresen-
tados por colegas que me antecederam, votos de pe-
sar que são extensivos aos seus familiares, ao povo 
do Amazonas. Tenho certeza de que sentiremos muita 
falta do seu posicionamento aqui no plenário, nas co-
missões. O Brasil certamente perde um homem público 
da maior qualidade.

Os meus pesares a nossa Casa e a todo o Bra-
sil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Concedo a palavra ao Senador Efraim Mo-
rais.

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Presi-
dente Garibaldi Alves, meus caros companheiros do 
Senado Federal, Senadoras e Senadores, trata-se de 
uma notícia triste não só para nós que convivemos com 
Jefferson Péres, mas também para a sua família, para 
os seus conterrâneos do Amazonas, para o Brasil.

Perdemos um Senador que foi dedicado ao Le-
gislativo, podemos assim dizer, homem público que 
teve dois mandatos de vereador no seu Estado, Ama-
zonas, mais precisamente na cidade de Manaus. Por 
duas vezes, foi Senador da República e, em 1º de fe-
vereiro de 2011, iria concluir o seu segundo mandato 
de Senador.

Jefferson Péres nasceu em 1932, o que signifi-
ca dizer que sabia muito bem cuidar da própria vida. 
Era um símbolo de ética nesta Casa, homem que, 
independentemente de quem quer que seja, de que 
partido fosse, esteve sempre em defesa da ética e do 
decoro parlamentar.

Srs. Senadores, realmente, é um mandato em 
que quatro dos nossos companheiros se foram. Pri-
meiramente, foi nosso Presidente Ramez Tebet, que 
marcou, nesta Casa, uma história extraordinária. Tive 
a oportunidade de conviver com ele na época em que 
o Presidente Lula tomava posse como Presidente da 
República. Ramez Tebet era Presidente desta Casa, e 
eu era Presidente da Câmara dos Deputados. Vizinhos, 
tivemos a oportunidade de conviver. Tive a oportuni-
dade, acima de tudo, de aprender muito com aquele 
homem público. Depois, foi Antonio Carlos Magalhães, 
outra perda enorme para o Senado, para a vida desta 
Casa, mas principalmente para a sua Bahia e para o 
Brasil. Há pouco tempo, outro grande conselheiro e 
conciliador desta Casa: Jonas Pinheiro. Foram três 
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ilustres Senadores, cada um com as suas posições, 
atuações e formas de fazer políticas.

Agora, Jefferson Péres. Esse, podemos dizer, um 
homem que procurava aconselhar todos nós, princi-
palmente os que aqui chegavam, mostrando a melhor 
forma de ser político em defesa da ética, da moral, mas 
acima de tudo em defesa do Brasil.

Foi o político que fez política para o Brasil, para 
defender o povo brasileiro. Foi o político que sabia ser 
crítico, que sabia ser amigo, mas, de forma nenhuma, 
abria mão de suas posições. Homem de formação ju-
rídica que, com certeza, lutou muito por esta Institui-
ção. Sempre, Presidente Garibaldi, em defesa dessa 
instituição, em defesa do Senado Federal.

Nós todos – e principalmente nós, Presidente 
Garibaldi, que fazemos parte desta Mesa presidida 
por V. Exª –, perdemos um dos grandes defensores do 
Senado Federal. Ele, muito polêmico, mas amava esta 
Casa. Criticava, mas queria bem a esta Casa. E nós 
sabemos que ali, naquele canto, naquela cadeira, ali, 
sempre na frente, vamos sentir a falta de um homem 
que, nas dúvidas, era um dos grandes conselheiros.

Por isso, queremos levar o nosso abraço de soli-
dariedade à D. Marlidice de Souza Carpinteiro Péres, 
sua esposa, e, em seu nome, abraçar os seus três fi-
lhos Roger, Rômulo e Ronald. E queremos dizer a to-
dos que, com certeza, como V. Exª, Presidente, como 
os companheiros Senadores e como eu, nos sentimos 
com saudade já de Jefferson, porque ele sabia o que 
devia ser feito para que esta Casa pudesse recuperar 
o seu prestígio, a sua imagem, mas, acima de tudo, a 
sua missão de legislar para o nosso País.

Deixo o meu abraço a sua família, na certeza de 
que todos nós aqui, numa sessão especial, haveremos 
de fazer uma homenagem a esse grande brasileiro, a 
esse grande amazonense, mas, acima de tudo, a esse 
homem público que zelou pela imagem da seriedade, 
da transparência e da ética.

À família de Jefferson o nosso abraço, mas acima 
de tudo a nossa saudade. Saudade, sim, porque sa-
bemos que perdemos um grande Senador, um grande 
brasileiro e, acima de tudo, um homem que queria ver 
este País cada vez melhor.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Antes de levantar a sessão, vamos colocar em 
votação o requerimento de pesar pelo falecimento do 
nosso colega, Senador Jefferson Péres, ocorrido hoje, 
dia 23 de maio, em Manaus.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 637, DE 2008

Sr. Presidente.
Em virtude do falecimento do Senador Jefferson 

Peres, ocorrido hoje, dia 23 de maio, em Manaus, re-
queremos, nos termos do art. 218, combinado com 
o art. 220 do Regimento Interno e de acordo com as 
tradições da Casa, as seguintes homenagens:

a) inserção em ata de voto de profundo 
pesar;

b) apresentação de condolências à fa-
mília e ao Estado; e

c) levantamento da sessão.

Sala das Sessões, 23 de maio de 2008.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Em votação o requerimento.

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

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Antes de levantar a sessão, quero ler um tre-
cho do discurso pronunciado pelo Senador Jefferson 
Péres na última quarta-feira, dia 21 de maio de 2008. 
S. Exª assomou à tribuna pela última vez, para falar 
pela Liderança do PDT, e começou dizendo:

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o 
correspondente no Rio de Janeiro do The New 
York Times publicou uma matéria, ontem ou 
anteontem, com o título: “Amazônia, de quem 
é afinal?”

O texto insinua, levanta mais uma vez a 
tese da soberania relativa do Brasil sobre a 
região, que poderia no futuro ficar sob jurisdi-
ção internacional.

Normalmente eu não dou importância 
a essas manifestações, Sr. Presidente. Acho 
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que muitos brasileiros sofrem de complexo 
de inferioridade e dão muita importância ao 
que é publicado nos jornais da Europa e dos 
Estados Unidos, uma atitude de quem ainda 
olha quase que com veneração os países mais 
desenvolvidos.

Pergunto-me se um membro do congres-
so americano subiria à tribuna para comentar 
matéria publicada em jornais do Brasil, seja 
O Globo, seja a Folha de S.Paulo. Creio que 
não. Por que, então, eu subo à tribuna para 
comentar matéria do The New York Times? 
Porque vejo muitos brasileiros preocupados, 
mandando e-mails, pedindo uma resposta 
àquele jornal. Respondo por isto, apenas por 
isto, como satisfação a esses brasileiros, por-
que eu mesmo não dou maior importância ao 
que é publicado lá ou na Europa.

Por isso, creio que, longe de reagirmos 
enraivecidos ou mostrando medo de uma pos-
sível internacionalização da Amazônia, de-
vemos replicar com bom humor, no mesmo 
tom, respondendo ao correspondente do jornal 
americano o que disse certa vez o Senador 
Cristovam Buarque numa universidade ameri-
cana. Quando um universitário perguntou-lhe 
se a Amazônia, pela sua importância para o 
equilíbrio mundial, não deveria ser internacio-
nalizada, o Senador Cristovam respondeu ao 
seu aparteante: “Eu até concordaria em deba-
ter a internacionalização da Amazônia se os 
Estados Unidos admitirem debater a interna-
cionalização da Califórnia, por exemplo”.

Dizia ainda Jefferson Péres:

A Califórnia é um Estado que está amea-
çado por encontrar-se sobre a falha geológica 
de San Andreas e um dia pode sofrer um mega-
terremoto. Os Estados Unidos estarariam cui-
dando bastante da Califórnia para evitar essa 
catástrofe? Quem sabe a ONU não poderia 
cuidar disso? Ou o Alasca? Esse Estado, em 
sua maior parte, está situado acima do Círculo 
Polar Ártico, onde se faz exploração de petró-
leo com risco de graves acidentes ambientais. 
Por que não se discutir a internacionalização 
do Alasca? A um francês se diria: “Paris é uma 
cidade importante demais para ficar apenas 
sob soberania francesa; uma cidade que, pela 
sua beleza, pelo seu patrimônio histórico e ar-
quitetônico, deveria estar também sob jurisdi-
ção internacional.

Assim poderíamos responder a todos, 
de qualquer país, nesse tom de deboche, Sr. 
Presidente, porque não se pode levar a sério 
a tese da internacionalização da Amazônia.

Fez ainda outras considerações, nesse que foi seu 
último discurso da tribuna do Senado Federal, cujas 
notas taquigráficas estão aqui comigo e não puderam 
nem ser revistas pelo Senador.

Certamente teremos outras homenagens a ele 
no Senado Federal.

Mas, em seguida, ele responde a um aparte do 
Senador João Pedro. O aparte do Senador João Pedro 
foi sobre três pontos e focalizou a importância sobretu-
do da pesquisa. Ele dizia: “Em primeiro lugar, o Brasil, 
Senador João Pedro, precisa investir maciçamente em 
pesquisa”. Aí, continuava a responder ao Senador João 
Pedro. E terminou dizendo o seguinte:

Meus compatrícios, deixem de se assus-
tar tanto com a suposta internacionalização da 
Amazônia. Isso não vai acontecer. Agora, por 
favor, acionem as autoridades brasileiras para 
cuidarem melhor da região. Não tenham tanto 
medo da cobiça internacional sobre a Amazô-
nia, tenham medo da cobiça nacional sobre a 
Amazônia, da ação de madeireiros, de pecu-
aristas, de outros que podem provocar, repito, 
o holocausto ecológico naquela região.

E termino dizendo, por favor, autoridades brasi-
leiras, em homenagem a Jefferson Péres, voltem-se 
para a sua região, a região Amazônica.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Sobre a mesa, expediente que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário, Senador Efraim Morais.

É lido o seguinte:

ATO DA COMISSÃO DIRETORA Nº , DE 2008

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso 
de suas competências regimentais e regulamentares, e 
em reverência ao Senador Jefferson Peres, determina 
que em sinal de pesar decorrente do seu falecimento, 
a bandeira seja posta a meia adriça pelo período de 
três dias.

Sala da Comissão Diretora, 23 de maio de 2008.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Fi-
lho. PMDB – RN) – Nada mais havendo a tratar, 
a Presidência vai encerrar os trabalhos.

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 10 horas e 5 
minutos.)
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(Inicia-se a Sessão às 14 horas e encerra-
se às 20 horas e 14 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Havendo número regimental, declaro aberta a ses-
são.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 

trabalhos.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

Ata da 85ª Sessão não Deliberativa,  
em 26 de maio de 2008

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. Alvaro Dias, Papaléo Paes,  
Mão Santa, da Sra. Rosalba Ciarlini e do Sr. Adelmir Santana
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– A Presidência encaminhará o voto de louvor solici-

tado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 639, DE 2008
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REQUERIMENTO Nº 640, DE 2008
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– Os requerimentos que acabam de ser lidos vão à 

publicação e serão votados oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 641, DE 2008
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– O requerimento que acaba de ser lido vai à Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania.

A primeira oradora inscrita é a Senadora Ideli 
Salvatti, por permuta com a Senadora Serys Slhes-
sarenko.

V. Exª dispõe de vinte minutos nesta sessão 
não– deliberativa.

O Senador Mão Santa deseja a palavra para uma 
comunicação?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Peço que me 
inscreva na lista de oradores.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Podemos inscrevê-lo, Senador. Não consta o seu 
nome, mas fica inscrito a partir deste momento.

Com a palavra a Senadora Ideli.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Obrigada, Sr. Presidente.

Eu queria cumprimentar a todos os telespectado-
res da TV Senado, neste início de semana, na abertura 
da sessão não– deliberativa desta segunda-feira, bem 
como os Senadores aqui presentes.

Não estando aqui na sexta-feira última, quando 
vários Senadores se pronunciaram diante da notícia 
que pegou a todos nós de forma tão abrupta e impac-
tante, do falecimento do Senador Jefferson Péres, eu 
queria aqui, de público, em nome de toda a bancada 
do Partido dos Trabalhadores, lastimar a perda desse 
importante Senador com quem tive a oportunidade de 
conviver durante todo um período aqui no Senado.

Causa a todos nós um profundo sentimento de 
perda a sua ausência. Nós tivemos, ainda na semana 
passada, a oportunidade de tê-lo aqui nas comissões, 
no plenário, na nossa convivência cotidiana.

Vitima de um ataque cardíaco fulminante, nós 
perdemos essa importante figura. Assim, eu gostaria 
de, em nome de toda a bancada do Partido dos Traba-
lhadores, deixar consignado o nosso sentimento pela 
perda do Senador Jefferson Péres. E também gosta-
ria de mandar a todos os seus familiares e amigos e, 
de forma muito especial, ao PDT os nossos votos de 
profundo pesar por esta perda.

Eu volto hoje de uma atividade muito intensa no 
Estado de Santa Catarina. Essa atividade, inclusive, 
teve referência aqui no plenário do Senado, porque o 
Senador Paulo Paim, que estava convidado para ao 
menos uma das agendas, aquela em que tivemos a 
oportunidade de acompanhar a Ministra do Turismo, 
Marta Suplicy, a Santa Catarina, não teve oportunida-
de de comparecer, assim como o Senador Zambiasi. 
O Senador Zambiasi, inclusive, na última hora, não 

pôde cumprir a agenda e nos acompanhar no evento 
que realizamos na última quarta-feira.

Gostaria de relatar o significado e a importância 
do evento. Nós até brincamos um pouco junto aos 
assessores da Ministra Marta Suplicy e, durante a 
agenda, levamos a Ministra para fazer um pouco de 
turismo em Santa Catarina, a fim de que S. Exª tives-
se a oportunidade de conhecer algo que reputamos 
como uma das paisagens mais impressionantes do 
País, que tem um grau de diversidade extremamente 
intenso e impactante, como a própria Ministra relatou 
durante o percurso que fizemos.

Desde o ano passado, a Bancada de Santa Ca-
tarina e a do Rio Grande do Sul – por isso o relato 
dos Senadores Paulo Paim e Sérgio Zambiasi, que 
foram convidados para integrar a comitiva e fazer o 
percurso – vêm trabalhando na integração da Serra 
Gaúcha com a Serra Catarinense e o litoral sul de 
Santa Catarina.

Fruto desse trabalho, a Bancada de Santa Catari-
na, a nosso pedido, e a Bancada do Rio Grande do Sul, 
a pedido dos Senadores Paulo Paim e Sérgio Zambiasi, 
incluíram como emendas coletivas de Bancada a liga-
ção da Serra Gaúcha com a Serra Catarinense.

No Ministério do Turismo, tanto no Rio Grande 
do Sul quanto em Santa Catarina, consta essa ligação. 
Dezessete milhões, fruto da Bancada do Rio Grande 
do Sul, e 14 milhões da emenda aprovada pela Banca-
da de Santa Catarina vão permitir que a gente possa 
concluir a ligação entre as duas Serras: a Serra Gaú-
cha e a Serra de Santa Catarina.

A estrada que sai de Gramado e Canela e se 
dirige a Cambará já está, nesse trecho, praticamente 
concluída, já está pronta, e, no Rio Grande do Sul, ca-
minha em direção a São José dos Ausentes. Ao chegar 
em Santa Catarina, faz fronteira com o Município de 
Bom Jardim da Serra. E é exatamente esse trecho de 
menos de cem quilômetros que tanto a Bancada do 
Rio Grande do Sul quanto a de Santa Catarina incluiu 
como emenda no Orçamento deste ano, para que pos-
samos fazer essa ligação.

E, ao fazer essa ligação, nós queremos propiciar 
aos turistas que freqüentam Gramado e Canela – e 
hoje já passam de dois milhões de turistas por ano – 
a possibilidade de, em um trajeto que não vai ser de 
mais de duzentos quilômetros, portanto, uma viagem 
que não vai chegar a três horas, se deslocarem, saindo 
de Gramado e Canela, e chegando à Serra de Santa 
Catarina; e, ao chegar ao Município de Bom Jardim 
da Serra, poderem permanecer na Serra Catarinense, 
com a diversidade que o local tem de vários cânions, 
dos Aparados da Serra, que vai desde o Parque dos 
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Aparados da Serra, com o famoso Itaimbezinho. As 
pessoas que tiveram a oportunidade de assistir à minis-
série A Casa das Sete Mulheres sabem que boa parte 
foi filmada no Aparados da Serra, no Itaimbezinho. 

Não bastasse aquela maravilha dos Aparados da 
Serra e de Itaimbezinho, temos, em Santa Catarina, 
toda a descida dos Aparados em Timbé do Sul, que 
é a BR-285. Na sua conclusão, essa rodovia também 
vai permitir descer ao litoral.

Temos a Serra do Rio do Rastro, uma obra de 
engenharia fantástica. Tivemos a oportunidade de su-
bir, de carro, com a Ministra Marta Suplicy, fazendo 
com que ela pudesse apreciar in loco aquilo tudo, tão 
fantástica são a natureza e a mão do homem, através 
do que a obra de engenharia pôde propiciar.

Ainda temos a Serra do Corvo Branco e a BR-
282.

Portanto, há uma potencialidade de ligação serra-
mar, com paisagens fantásticas, além, obviamente, de 
outros logradouros turísticos extremamente marcantes, 
como, em Urubici, o Morro da Igreja, e cachoeiras em 
Urupema, em Rio Rufino, em São Joaquim.

Aliás, em Santa Catarina, há três destinos prio-
ritários escolhidos pelo Ministério do Turismo: Floria-
nópolis, como não poderia deixar de ser, Balneário 
Camboriú e também São Joaquim, que é um Municí-
pio de Santa Catarina que sempre tem destaque na-
cional quando tem a ocorrência de neve. Também há 
a Festa Nacional da Maçã, que é muito freqüentada 
e visitada.

E o Município de Lages também recebe um volu-
me significativo, tendo, no turismo rural, um expoente 
das atrações e, na Festa do Pinhão, que se encerrou 
neste final de semana, uma das grandes potenciali-
dades turísticas, festa essa que a Ministra Marta Su-
plicy, na quarta-feira, teve a oportunidade de visitar, 
de encontrar, de conhecer não só as características 
culturais da população serrana, da música e danças 
nativistas, mas também da gastronomia fantástica fei-
ta a partir do pinhão, como o entrevero e a paçoca de 
pinhão, que ela pôde degustar na festa.

Toda essa potencialidade serrana também es-
tará interligada quando nós tivermos a capacidade 
de concluir essa obra que ligará Gramado e Canela 
até Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina, com o 
litoral sul, que tem uma potencialidade turística ainda 
subdimensionada, subaproveitada, que vai desde as 
nossas lagoas fantásticas, como em Laguna, como 
a Lagoa de Sombrio, as nossas águas termais de 
primeiro mundo, que atraem um volume significativo 
de turistas, tanto em Santo Amaro da Imperatriz, em 
Gravatal, como em São João do Sul, até as nossas 

praias, que fazem parte de um litoral maravilhoso do 
sul, de Santa Catarina, desde Guarda do Embaú, praia 
do Sonho, praia da Pinheira, praia da Ferrugem, praia 
do Rosa, em Imbituba, inclusive com a observação de 
baleias; a nossa fantástica Laguna, centro histórico que 
está sendo restaurado com recursos do Ministério do 
Turismo; o farol de Santa Marta.

Portanto, toda essa potencialidade do litoral sul 
de Santa Catarina, das nossas lagoas, das águas ter-
mais, da Serra Catarinense estará agora sendo poten-
cializada por essa obra, como eu tive oportunidade de 
dizer no evento, em Bom Jesus da Serra.

Comparada com a duplicação da BR-101, trata-se 
de uma obra muito pequena, de investimento bastante 
modesto, mas essa ligação da Serra Gaúcha com a 
Serra Catarinense e o litoral sul de Santa Catarina tem 
aquela marca das obras estratégicas. É uma obra de 
pequeno trajeto, de volume pequeno de recursos, mas 
não tenho dúvida alguma de que, na Serra Catarinense 
e no sul de Santa Catarina, ela vem sendo saudada 
dessa forma por todos os prefeitos que estiveram no 
evento e acompanharam a agenda da Ministra Marta 
Suplicy, que teve a oportunidade de fazer um sobrevôo 
de helicóptero por boa parte do litoral sul e subir a Serra 
do Rio do Rastro de carro, sentindo toda a potencia-
lidade e a pujança da natureza que está ali colocada, 
inclusive por meio da própria obra de engenharia que 
é a subida da serra em si, que não só é concretada, 
mas também iluminada com energia eólica. Temos um 
gerador eólico no final da Serra do Rio do Rastro que 
faz não só a manutenção da energia do Município de 
Bom Jardim da Serra, mas também de toda a ilumi-
nação da Serra do Rio do Rastro.

Portanto, todo esse evento teve grande reper-
cussão no sul de Santa Catarina, na região serrana, 
porque todos nós sabemos, em Santa Catarina, o que 
quisemos com a ida da Ministra Marta Suplicy à região: 
fazer também essa divulgação das potencialidades 
para todo o Brasil e para o exterior.

A Ministra Marta, que já teve a oportunidade de 
visitar o Grand Canyon, nos Estados Unidos, e os Pi-
rineus, na Europa, pôde inclusive fazer o registro de 
que ela nunca tinha visto algo tão impactante quanto 
a Serra de Santa Catarina.

Então, para nós, é algo extremamente gratificante 
ter podido fazer essa agenda e oportunizado ao Minis-
tério do Turismo, na pessoa da Ministra Marta Suplicy, 
a incorporação como um dos roteiros fantásticos que 
o Brasil tem para potencializar o turismo. E todos nós 
sabemos que turismo é inclusão social, gera emprego 
e distribui renda quando é administrado de forma cor-
reta e adequada. Por isso, ficamos muito satisfeitos 
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com a agenda por termos a oportunidade de concre-
tizar agora os recursos para que o Ministério do Tu-
rismo possa viabilizar, o mais rapidamente possível, 
essa obra da ligação rodoviária entre a Serra Gaúcha 
e a Serra Catarinense e, pelo sistema viário que San-
ta Catarina já tem, poder também fazer a ligação com 
o litoral sul.

Não bastasse a Ministra ir lá, fazer o evento, co-
nhecer in loco e, como ela mesma disse, transformar-
se numa garota-propaganda das belezas e das po-
tencialidades turísticas que o sul de Santa Catarina e 
a Serra Catarinense têm, ela ainda assinou convênio 
da ordem de R$9 milhões para 26 Municípios que, na 
grande maioria, abrangem exatamente essa ligação 
serra-mar em Santa Catarina. 

E eu gostaria, antes de concluir, de fazer o registro 
dos Municípios que foram beneficiados pelo convênio: 
Município de Ponte Alta, R$532 mil; Município de São 
Joaquim, R$800 mil; Município de São José do Cerri-
to, R$495 mil, e também Município de Anita Garibaldi. 
Todos esses quatro Municípios foram contemplados 
com a construção de centro de eventos, portanto, com 
essa estrutura que, no Município, permite não só re-
alizar conferências, seminários, eventos, feiras, mas 
também realizar shows e eventos culturais. Muitas 
dessas cidades sequer têm um cinema e vão poder 
fazer a exibição de filmes. Portanto, esses quatro Mu-
nicípios receberam esses recursos para a construção 
de centro de eventos.

Ainda foram beneficiados os seguintes municípios: 
São Ludgero, R$100 mil, para sinalização turística; São 
Martinho, R$150 mil, para sinalização turística; Municí-
pio de Sombrio, R$150 mil, para a construção de praça 
pública; Município de Praia Grande, R$200 mil: R$50 
mil para a pavimentação das ruas Padre Humberto e 
Frei Protásio, e R$150 mil para reforma e revitalização 
da Praça São Sebastião; Município de Rancho Quei-
mado, R$500 mil: R$250 mil para melhoria de praça e 
implantação de sinalização turística, e R$250 mil para 
paisagismo nos portais da cidade e sinalização turís-
tica; Município de Rio Rufino, R$150 mil para a cons-
trução de portal turístico e centro de comercialização 
de produtos artesanais; Santa Rosa de Lima, R$140 
mil, para a implantação de sinalização turística; São 
João do Sul, R$ 230 mil: R$150 mil para revitalização 
de praça pública e R$80 mil para urbanização de orla 
fluvial, reconstrução de ponte e sinalização turística; 
Município de Frei Rogério, R$300 mil para implantação 
de segunda etapa do Parque Sino da Paz. Aliás, este 
é um dos municípios catarinenses que tem uma mar-
ca muito forte da colonização de japoneses no nosso 
Estado. Foi neste município onde eles se instalaram. 

E o Parque Sino da Paz, para cuja segunda etapa o 
Ministério do Turismo está destinando os R$300 mil, é 
um marco exatamente da colonização japonesa, cuja 
estrutura lembra permanentemente a luta pela paz, 
porque temos neste município, inclusive, pessoas que 
sofreram as conseqüências da bomba de Hiroshima e 
Nagasaki. Temos sobreviventes da bomba que moram 
no Município de Frei Rogério.

O Município de Gravatal recebeu R$400 mil, que 
vão para quatro obras: R$120 mil para construção do 
mirante na comunidade de São Miguel, R$80 mil para 
revitalização da gruta Nossa Senhora da Saúde de 
São Miguel, R$50 mil para revitalização do trevo de 
acesso ao Balneário Termas Gravatal e R$150 mil para 
construção de praça e parque público. Este município 
é uma das principais localizações de águas termais no 
Estado de Santa Catarina. 

O Município de Itapema recebeu R$1,3 milhão 
para três obras: R$1 milhão para revitalização e reurba-
nização da orla de Meia Praia, R$102 mil para implan-
tação de sinalização indicativa e turística em diversas 
vias do município e R$220 mil para implantação do 
Mirante de Itapema.

Município de Laguna: R$1,1 milhão – recursos 
destinados a três projetos: R$563 mil para reurbaniza-
ção de via pública e passeios da orla do centro históri-
co; R$400 mil para implantação de restaurante escola; 
R$170 mil para implantação de sinalização turística.

Em Passo de Torres: R$250 mil para construção 
da Praça do Pescado; R$100 mil para a casa do tu-
rista; e R$150 mil para ampliação e reforma da Pista 
Remates;

Para Braço do Norte: R$90 mil para recupera-
ção de praça pública no bairro Nossa Senhora de 
Fátima;

Para Campo Belo do Sul: R$480 mil para cons-
trução de centro de eventos:

Para Correia Pinto: R$495 mil para construção 
também de centro de eventos;

Para Curitibanos: R$100 mil para recuperação, 
revitalização e reestruturação da Praça Centenário; 

Para Alfredo Wagner: R$200 mil para conserva-
ção e recuperação de acesso a rodovias e estradas, 
principalmente as que levam a localidades de turismo 
rural;

Para Angelina: R$170 mil para sinalização turís-
tica indicativa no Município;

Anita Garibaldi: R$ 90 mil para revitalização da 
Praça Paulino Granzotto;

Para Armazém: R$120 mil para implantação de 
sinalização turística;

MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL240     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 27 16423 

Para Bom Jardim da Serra: R$250 mil para duas 
obras;

E, finalmente, para Urussanga: R$180 mil para 
implantação da primeira etapa do centro de informa-
ções turísticas; R$220 mil para implantação do Mirante 
de Itapema. Portanto, com exceção de Itapema, todos 
os outros 25 Municípios tiveram recursos destinados a 
obras importantíssimas que estão neste planejamento 
turístico de integração da serra e do litoral sul de Santa 
Catarina, que a Ministra Marta Suplicy teve a oportuni-
dade de conhecer muito de perto e se encantar, como 
todos nós catarinenses que conhecemos a potenciali-
dade do litoral sul com as praias, com as termas, com 
as lagoas e a Serra de Santa Catarina com todas as 
belezas que temos em Bom Jardim, Praia Grande, 
Timbé do Sul, Urupema, Urubici, São Joaquim, Rio 
Rufino e Lages.

Presenciamos e comemoramos porque, com a 
ligação Serra Gaúcha–Serra Catarinense, toda esta 
potencialidade turística irá, tenho certeza absoluta, 
se desenvolver ainda mais, gerando emprego, ge-
rando renda e dando oportunidade para que todos 
os Municípios dessa macrorregião se desenvolvam 
cada vez mais.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– Muito obrigado, Senadora Ideli Salvatti.
Com a palavra, o segundo orador inscrito, Sena-

dor Papaléo Paes. S. Exª dispõe de 20 minutos.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente Senador Alvaro Dias, Srªs Senadoras, Srs. 
Senadores, desta tribuna, sempre que tive oportunida-
de fiz referência à importância do Senado Federal na 
democracia brasileira e sempre chamei atenção para 
que nenhum de nós deixasse faltar essa importância 
do Senado para o nosso País, para o nosso povo.

Esta Casa é constituída por milhares, digo assim, 
de servidores, todos cumprindo suas tarefas respec-
tivas, e pelos que estão na linha de frente, falando 
politicamente sobre o assunto, os Senadores. Mas to-
dos têm a sua importância. Se não tivermos todo este 
sistema, peça a peça funcionando, não vamos ter um 
trabalho bem feito aqui no Senado Federal.

Na semana que passou perdemos duas grandes 
personalidades desta estrutura toda: no dia 20 de maio, 
faleceu o – pelo menos meu – querido Sr. Alíbio Viei-
ra da Cruz, operador de câmara da TV Senado que 
ficava exatamente na câmara ali no fundo, a quem eu 
sempre cumprimentava e considerava amigo nessa 
convivência de seis anos.

Na quarta-feira, quando me retirei, vi outra pessoa 
substituindo-o, mas eu não tinha noção do ocorrido. A 
notícia me chegou mais tarde de que ele teria chegado 
na sua residência e tido uma morte súbita, por infarto 
agudo do miocárdio.

O Sr. Alíbio era funcionário da TV Senado desde 
1993 e também trabalhou na TVS, na Globo, na Record 
e na TV Capital. Ele deixou a esposa D. Antônia Ma-
ria da Silva Cruz e dois filhos, um deles, o Luiz Vieira 
Filho, que trabalha conosco também na Casa.

Então faço este registro aqui, com muito pesar, 
da morte do Sr. Alíbio Vieira da Cruz, servidor desta 
Casa e que era o paciente câmera que ficava ali, ul-
trapassando seu horário de trabalho, acompanhando 
as nossas sessões. Eu nunca tinha sentido sua falta 
naquela câmera, porque ele começava o expediente 
e terminava o expediente junto conosco.

Quero mandar, mais uma vez, meus pêsames à 
família, aos servidores dessa Casa, exatamente por 
esse homem que cumpriu sua missão mas que nos 
deixa saudades.

Outra personalidade importante da representativi-
dade política da Casa é o Senador Jefferson Péres. 

O cenário político brasileiro perdeu, na última 
sexta-feira, um grande homem. 

O Senador Jefferson Péres sempre foi um gran-
de exemplo para todos nós. Sua conduta em defesa 
da democracia, da ética, do decoro parlamentar e da 
coisa pública será sempre exaltada por toda classe 
política brasileira. Defensor incondicional da Amazô-
nia, Jefferson Péres pautou sua atuação parlamentar 
com posições firmes e decididas. Suas críticas sem-
pre foram bem fundamentadas e sempre causaram 
repercussão. 

Eleito Senador em 1994 pelo seu querido Estado 
do Amazonas, foi reeleito por uma excepcional votação 
em 2002. Ao longo desse período, esteve presente em 
todas as discussões mais relevantes do Parlamento. Foi 
membro de Comissões importantes, como a Comissão 
de Constituição e Justiça, e de Assuntos Econômicos. 
Foi ainda vice-Presidente da Comissão Mista de Or-
çamento e Relator da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
instrumento criado durante o mandato do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, imprescindível para o 
equilíbrio fiscal de Estados e Municípios. Além disso, 
teve participação ativa nas discussões sobre a refor-
mulação do Código Civil e do Poder Judiciário. 

Destacou-se também como membro atuante de 
várias Comissões Parlamentares de Inquérito, como a 
do Banestado, a das Ambulâncias e, principalmente, 
a dos Correios, base de todo o processo aberto pelo 
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Procurador-Geral da República que indiciou os envol-
vidos no chamado esquema do mensalão.

O Senador Jefferson Péres destacou-se também 
como membro do Conselho de Ética, recebendo na-
quele colegiado missões difíceis que cumpriu de forma 
exemplar, sempre pautado na Constituição Federal e 
no Regimento Interno do Senado Federal. 

Sua relação com o Poder Executivo também pode 
ser considerada única. O jornal Folha de S.Paulo res-
saltou, em matéria do último sábado, que S. Exª “atuou 
como governista crítico e oposicionista duro”, ou seja, 
jamais cedeu ao canto da sereia, às tentações pelos 
benefícios em troca da favores ocultos. 

Gostaria também de destacar dois momentos do 
Senador Jefferson Péres aqui na tribuna. O primeiro é 
seu discurso do dia 30 de agosto de 2006. Em tom de 
desabafo e desilusão, critica a postura do Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva em relação à sua convivên-
cia com os escândalos de corrupção, principalmente 
o do mensalão. 

Critica também a classe política brasileira pela 
sua postura diante das questões nacionais. 

Disse o Senador Jefferson Péres: “O que está 
faltando mesmo ao Brasil – e sempre faltou – é uma 
elite dirigente com compromisso com a coisa pública 
de fazer neste País o que precisaria ser feito: investi-
mento em capital humano”.

E continua: “A crise ética não é só da classe 
política, não, parece que ela atinge grande parte da 
sociedade brasileira”.

 Após aquele desabafo, lembro-me que tive a 
oportunidade de falar com o Senador Jefferson e pe-
dir que reconsiderasse sua decisão de abandonar a 
vida pública, pois se pessoas como ele desistissem, 
não haveria mais quem fiscalizasse e criticasse os 
governantes. 

O segundo momento que gostaria de destacar é 
o último pronunciamento do Senador Jefferson Péres, 
uma defesa incontestável da Amazônia. No discurso, 
nosso querido amigo mostra a importância do debate 
em relação àquela região e contesta as notícias sobre 
sua internacionalização. 

Então, disse o senador: 

“A Amazônia brasileira é nossa e con-
tinuará sendo sempre. Mas nós temos uma 
enorme responsabilidade sobre aquela região 
da qual eu sou oriundo e que eu represento 
nesta Casa. (...) O Brasil, por ter soberania 
sobre a Amazônia, não tem o direito de não 
procurar investigar, pesquisar e aproveitar em 
benefício da humanidade, toda a riqueza do 
bioma amazônico.  Se não fizermos isso, se 

não deixarmos que outros pesquisem, estare-
mos sendo irresponsáveis também”.

E finalizou: 

“Meus compatrícios, deixem de se assus-
tar tanto com a suposta internacionalização da 
Amazônia. Isso não vai acontecer. Agora, por 
favor, acionem as autoridades brasileiras para 
cuidarem melhor da região. Não tenho tanto 
medo da cobiça internacional sobre a Amazô-
nia. Tenho medo da cobiça nacional sobre a 
Amazônia, da ação de madeireiros, de pecua-
ristas e de outros que podem provocar, repito, 
o holocausto ecológico naquela região”. 

Ou seja, Sr. Presidente, em seu último ato como 
parlamentar, Jefferson Péres externou toda a sua pre-
ocupação com o Brasil e com a Amazônia.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria, 
neste momento, de fazer um pedido a todos os Sena-
dores desta Casa: nós não podemos deixar morrer a 
chama, o exemplo e a correção desse homem público 
chamado Jefferson Péres. 

Que a sua postura ética e democrática seja sem-
pre um caminho a ser seguido por todos nós.

Sr. Presidente, esta homenagem que fazemos 
a Jefferson Péres é justa, lúcida, coerente e faz com 
que o nosso desejo de termos parlamentares que se-
jam verdadeiros prestadores de serviços políticos ao 
povo seja cada vez mais enriquecido de gente assim, 
para que possamos honrar o mandato que o povo nos 
concede.

Quero, mais uma vez, mandar meus sentimentos, 
meus pêsames, à sua mulher, Srª Marlídice, aos seus 
filhos Roger, Rômulo e Ronald e aos demais familiares. 
Que, realmente, neste momento de dor, busquem em 
Deus seu consolo.

Ouço V. Exª, Senador Osmar Dias.
O Sr. Osmar Dias (PDT – PR) – Senador Papa-

léo Paes, é claro que todos nós estamos muito tristes 
com o ocorrido. Perdemos um Senador; no meu caso, 
perdi um Senador amigo, com quem convivi desde 
que cheguei ao Senado, em 1995. Fizemos a primei-
ra eleição no mesmo ano; a segunda também. Fomos 
do PSDB por um bom tempo, tanto ele quanto eu. Ele 
deixou o PSDB em 2000, para ingressar no PDT, e eu 
o acompanhei em 2001, quando também ingressei no 
PDT. De lá para cá, nós sempre fizemos um reveza-
mento na Liderança do Partido, o que mostra, de cara, 
o desprendimento do Senador Jefferson Péres. Ele 
assumia a liderança por dois anos e me indicava para 
a vice-liderança. Em seguida, me passava a Liderança 
para ficar como vice-líder, dando-me, portanto, a opor-
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tunidade de liderar o partido. Mas de fato o Senador 
Jefferson Péres, sempre foi o grande líder do PDT. O 
PDT perdeu, em poucos anos, duas das mais signifi-
cativas lideranças: o seu fundador, o nosso saudoso 
Leonel Brizola; e, agora, o nosso grande líder Senador 
Jefferson Péres. Para o PDT é, sem nenhuma dúvi-
da, uma perda irreparável, mas para o País também. 
Todos acompanhavam o trabalho dedicado e sério do 
Senador Jefferson Péres, assim como as suas posições 
e a sua capacidade de sintetizar suas idéias. Quero 
aparteá-lo exatamente no momento em que V. Exª diz 
que nós não podemos apenas deixar passar para a 
história as idéias e as posições do Senador Jefferson 
Péres, mas devemos fazer com que este Senado siga 
em sua conduta e em seus trabalhos exatamente es-
ses ensinamentos e esses ideais deixados aqui para 
todos nós, como legado, pelo nosso amigo Senador 
Jefferson Péres. O que nós podemos desejar é que 
ele esteja com Deus e que toda sua família possa ter 
paz nesse momento de dor.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito 
obrigado, Senador Osmar. A muito do que V. Exª fa-
lou eu não tive oportunidade de referir. Mas eu quero, 
pessoalmente, dizer que tinha uma honra muito gran-
de, pois ele sentava ao meu lado, na cadeira onde o 
Senador Mão Santa se encontra agora. Eu me sentia 
muito feliz porque a minha experiência político-partidá-
ria é curta, não tem longo tempo. E quando vim para 
esta Casa, eu havia sido apenas Prefeito de Macapá 
e, depois, fiquei afastado da política por seis anos. Vim 
a ser, então, candidato a Senador por pedido mesmo 
de amigos. Fui eleito e cheguei a esta Casa sem ex-
periência parlamentar nenhuma, sem experiência de 
legislativo, e era com o Senador Jefferson Péres que 
eu tinha oportunidade de conversar sempre. Eu gos-
tava de conversar com ele em razão da sua honesti-
dade. Ele não falava nada para nos agradar, falava o 
pensamento dele. Se alguém lhe pedia conselho, ele 
dava, agradando ou não.

Minha mãe sempre dizia: “Meu filho, nunca fale 
que está orgulhoso”. Mas vou contrariar o que minha 
mãe me pedia. O que me deixava muito orgulhoso 
com o Senador Jefferson Péres é que eu sentia que 
ele me respeitava como político. E o seu respeito a 
mim como político significava confiança e uma honra 
muito grande em ser reconhecido por alguém como 
o Senador Jefferson Péres. Hoje, infelizmente, a opi-
nião pública apresenta uma visão muito distorcida da 
realidade da política, porque não são todos que não 
cumprem suas obrigações. Muitos as cumprem e, des-
ses muitos, poucos são reconhecidos.

Agradeço a V. Exª o aparte. Ao PDT, mando 
meus sentimentos pelo falecimento do Senador Je-
fferson Péres. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– Obrigado, Senador Papaléo Paes. 
Concedo a palavra ao Senador Geraldo Mesquita 

Júnior, como orador inscrito, por vinte minutos. Em se-
guida, por cessão do Senador Adelmir Santana, falará 
o Senador Efraim Morais.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Pela ordem, Senadora Ideli Salvatti. 

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, on-
tem, dia 25 de maio, comemoramos o Dia Nacional da 
Indústria. E eu não poderia deixar de parabenizar todos 
aqueles que, no Brasil, se dedicam a esse importan-
te setor produtivo, que, nesse último período, deu um 
salto de qualidade extremamente intenso. 

O noticiário da semana passada destacou o fato 
de todos os setores industriais estarem com investi-
mentos pesados, significativos. Em 2004/2005, tivemos 
investimentos setorizados, apenas em alguns setores. 
Agora, está generalizado: setor automotivo, construção 
civil, têxtil, calçados, embalagens, metal-mecânico. To-
dos os setores estão tendo um volume de investimento 
significativo, o que demonstra que o setor produtivo 
industrial do Brasil atravessa um excelente momento. 
Até porque ninguém investe se não tem perspectiva 
– não é Senador Geraldo? – de mais à frente poder 
continuar gerando emprego, renda, e, principalmente, 
comercializando os seus produtos.

Portanto, eu queria deixar, em nome da Banca-
da do PT, os parabéns a todos os setores industriais 
do nosso País, que comemoraram, no dia de ontem, 
o Dia Nacional da Indústria.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Pela ordem, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Osmar 
Dias.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – É só para consultar a se-
qüência das inscrições.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Senador Geraldo Mesquita; em seguida, Senador 
Efraim Morais; Senadora Serys – que não está presen-
te; Senador Pedro Simon – também não está presente; 
depois, este Senador; Senador Mão Santa; e V. Exª.
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O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Eu vou pedir 
a minha inscrição como Líder do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Então, logo após o Senador Geraldo Mesquita, V. 
Exª terá a palavra. 

Com a palavra o Senador Geraldo Mesquita.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 

– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, uma 
das grandes preocupações do Senador Jefferson Pé-
res, neste Senado Federal, sempre foi com relação às 
medidas provisórias, Senador Mão Santa. Lembramos 
a sua posição firme e persistente no sentido de esta 
Casa e o Congresso Nacional decidirem, de uma vez 
por todas, essa questão tormentosa. Coincidentemen-
te, na sexta-feira, eu me preparara para proferir um 
discurso sobre esse assunto. 

E trago ele hoje, como uma homenagem ao Se-
nador Jefferson Péres, pela sua luta travada duran-
te tanto tempo aqui, em nossa companhia, contra o 
abuso da edição de medidas provisórias e contra o 
seu próprio instituto. Portanto, quero que esta Casa 
considere como uma humilde homenagem que faço 
ao Senador Jefferson Péres trazer hoje aqui um tema 
que era objeto de sua preocupação permanente e 
constante nesta Casa.

Se a Constituição da República promulgada em 
1988 é um marco definitivo na implantação da demo-
cracia representativa de direito no Brasil, ela trouxe 
consigo não poucas questões para a sociedade elucidar 
ao longo dos anos que se passaram. Algumas delas 
têm sido enfrentadas, e a elas dada uma solução, por 
vezes discutível, como, por exemplo, a demarcação 
e a implantação das terras indígenas. Todavia, nossa 
Carta Magna guarda, dentro de si, incongruências que 
incapacitam nosso sistema democrático ao funciona-
mento harmônico e equilibrado. 

Na raiz dessa incapacidade, há questões de toda 
ordem, todas fundadas, em sua essência, na histórica 
vocação autoritária e centralizadora do Poder Executivo 
brasileiro, principalmente o federal. Essa é uma herança 
que remonta aos nossos tempos de colônia, quando o 
absolutismo real era a prática sem contraponto, até o 
fim do período das cortes portuguesas no Brasil. 

De lá para cá, vivemos tentando dar corpo e forma 
a uma democracia representativa que acaba sempre 
esbarrando na voracidade com que os Governos se 
aferram às prerrogativas de comandar o País, sem de-
sejo de compartilhar com outros agentes, ou Poderes, 
a definição de prioridades e projetos de sociedade e de 
governo. Voracidade que aumenta quando se trata do 
direito de gerir os recursos do orçamento público.

Em 1988, com a promulgação da Constituição 
Cidadã, surgiu a ilusão de que, especificando minu-
ciosamente os direitos individuais e coletivos dos bra-
sileiros, esmiuçando as atribuições dos Poderes da 
República e constitucionalizando matérias até então 
objeto de legislação infraconstitucional, estaríamos 
resolvendo a estrutura democrática do País. A ilusão 
não demorou muito, e a realidade se impôs com as 
sucessivas propostas de emenda à Constituição feitas 
por governos e Parlamentares, sobre todos os aspec-
tos. O ideal escrito no papel não se mostrou real na 
prática do dia-a-dia. 

Uma questão, em particular, mostrou-se especial-
mente penosa para a harmonia dos Poderes e para o 
bom funcionamento da nossa democracia: exatamente 
a prerrogativa de legislar do Poder Executivo, por meio 
da edição de medidas provisórias pelo Presidente da 
República.

Essa espinhosa questão tem anteposto cada 
vez maiores obstáculos ao funcionamento do Con-
gresso Nacional e gerado discórdia entre Legislativo 
e Executivo. 

A concentração das competências e dos recur-
sos públicos na União, aliada à hipertrofia do Execu-
tivo, principalmente na área federal, tem envenenado 
as relações com os demais Poderes, principalmente 
com o Legislativo.

Iniciado no período do regime militar, quando o 
Decreto-Lei se tornou um fortíssimo instrumento de 
controle do Legislativo pelo Executivo, o processo 
continuou com a inscrição do instituto da medida pro-
visória na Constituição Federal de 1988.

Na verdade, como todos sabemos, a proposta 
se inscrevia na ótica da implantação do regime parla-
mentarista no Brasil, inspirando-se, nesse quesito, no 
modelo italiano. Lá, o Governo, saído da maioria do 
Congresso, pode propor medida provisória. Entretanto, 
ao fazê-lo, pode jogar seu futuro político junto com a 
proposta que, se derrubada, pode levar consigo todo 
o gabinete ministerial, inclusive o Primeiro-Ministro. 
No Brasil, com a manutenção do presidencialismo, 
conforme proposta do então Senador Humberto Lu-
cena, acabamos ficando com um quasímodo embuti-
do em nossa Carta Magna. Um instrumento típico de 
sistemas parlamentaristas vigendo dentro de um re-
gime presidencialista. Com isso, deixamos nas mãos 
do Executivo um poder que acaba por estrangular as 
prerrogativas do Legislativo.

Quisemos colocar um freio no poder de legislar 
do Presidente, transformando a aprovação automática, 
por decurso de prazo, dos Decretos-Lei da ditadura em 
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perda de eficácia das MPs, caso não convertidas em 
lei pelo Congresso Nacional.

No período imediatamente posterior à promulga-
ção da Constituição Federal, o sistema funcionou, pois 
o Parlamento votava as medidas provisórias recebi-
das. Todavia, quando do pacote econômico do então 
Presidente Fernando Collor, recheado de medidas 
provisórias, criou-se uma nova situação que deterio-
rou e desvirtuou o sistema previsto na Constituição. As 
medidas provisórias não votadas pelo Congresso no 
prazo constitucional foram reeditadas pelo Governo, 
fato inédito até aquele momento.

Por que o Governo se permitiu tal atitude e dela 
fez prática usual a partir de então? Primeiramente, 
por uma certa omissão do Parlamento, que, para não 
se comprometer com as polêmicas medidas editadas 
pelo Presidente da República, simplesmente deixou 
de votá-las. O Congresso preferiu deixar todo o ônus 
nos ombros do Governo. Além disso, o Presidente, na 
falta de pronunciamento do Congresso, simplesmente 
reeditou as medidas provisórias, atropelando o espíri-
to da Constituição, que visava, com a derrubada das 
medidas propostas, extinguir seu efeito. O Congresso 
viu-se preso numa artimanha de não votar pela esper-
teza da Presidência da República.

Para complicar ainda mais o cenário, o Supremo 
Tribunal Federal julgou constitucional a reedição das 
medidas provisórias. O que a lei não veda é permitido – 
esse foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal. 
Estava aberta a porteira para que o Poder Executivo 
tornasse as medidas provisórias um poderosíssimo 
instrumento de legislação e de governo. O Congresso 
Nacional viu-se então manietado e incapaz de reverter 
o quadro já que as maiorias parlamentares e governis-
tas não deixavam que fosse feita qualquer modificação 
que pudesse reduzir o poder do Presidente.

Com a capacidade de executar o orçamento da 
União, inteiramente subordinada aos desígnios do Exe-
cutivo, e com a dependência de Estados e Municípios 
dos repasses do Governo Federal, os Parlamentares 
ficavam muito mais preocupados em atender aos in-
teresses locais e regionais por meio da intervenção 
junto a Ministérios em favor da liberação de verbas. 
A perspectiva de legislar sobre as grandes questões 
nacionais, prerrogativa das duas Casas do Congresso, 
se viu postergada a segundo plano, diante da depen-
dência do Poder Executivo. O Congresso se apeque-
nou e permaneceu atrelado ao ritmo e aos desígnios 
ditados pela Presidência da República.

As recorrentes críticas das tribunas da Câma-
ra e do Senado contra a manipulação da liberação 
de verbas, condicionada a votações de interesse do 

Executivo, nunca vieram acompanhadas da efetiva 
alteração da Constituição de modo a reequilibrar o 
peso dos Poderes.

Não bastasse a reedição das MPs, a Presidên-
cia da República se viu livre para, nas reedições, 
alterar-lhes o conteúdo e inserir-lhes novas matérias, 
em publicações sucessivas, muitas vezes mensais, o 
que estabeleceu um quadro de insegurança jurídica 
flagrante.

Na tentativa de modificar esse estado de coisas, 
no ano 2001 o Congresso publicou a Emenda Consti-
tucional nº 32, que estabeleceu os dispositivos de vo-
tação em separado em cada Casa do Congresso e do 
bloqueio das pautas da Câmara e do Senado em caso 
de a medida provisória submetida pelo Governo não 
ser votada no prazo de 45 dias de sua publicação.

Ao entusiasmo do Senador Fogaça, então rela-
tor da matéria, sucedeu-se a triste realidade de que o 
tiro saiu pela culatra, não para o Executivo, mas para 
o próprio Congresso Nacional. 

À idéia de que o trancamento de pauta iria frear 
o ímpeto dos governos contrapôs-se a dura realidade 
de um Congresso punido com o quase permanente 
trancamento de sua pauta por uma enxurrada de MPs 
que não cessam de ser editadas pelo governo e que 
não se consegue votar em tempo hábil. E esse ciclo 
perverso só tem se agravado durante os últimos anos. 
Praticamente qualquer matéria é objeto de medida 
provisória, e o Congresso sequer utiliza o quase único 
instrumento de que dispõe para barrar essa avalanche 
– a rejeição das MPs por falta de urgência e relevân-
cia, os termos do art. 62 da Constituição.

Além disso, Sr. Presidente, os prazos acabam 
sendo, sistematicamente, consumidos na tramitação 
da matéria na Câmara dos Deputados, restando ao 
Senado Federal apenas uns poucos dias para avaliar, 
a toque de caixa, matérias muitas vezes complexas. 

O Congresso Nacional, em ambas as Casas, vive, 
hoje, uma total falta de autonomia para construir sua 
pauta de discussões e votações, pois está permanen-
temente atropelado pela urgência de votação de MPs 
em final de prazo de tramitação. O Congresso se vê à 
mercê dos interesses do Governo, sem poder ou que-
rer reagir, enquanto o Executivo continua abusando do 
poder de legislar por intermédio das Medidas Provisó-
rias, sem qualquer freio constitucional eficaz. 

É chegada a hora, Srªs e Srs. Senadores, de 
darmos um fim a esse estado de coisas. Para o bem 
de nossa democracia, devemos rever o instituto da 
medida provisória e as condições de seu uso pelo 
Poder Executivo. 
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É evidente o desmando existente no uso do ins-
trumento pela Presidência da República. Nem os alia-
dos diretos do Governo conseguem mais conviver com 
essa situação. O que dizer, então, do Poder Legislativo 
como um todo?

Devemos, urgentemente, preparar uma propos-
ta de emenda constitucional que corrija e discipline o 
uso de instrumento da Medida Provisória. Ainda mais 
quando o Poder Executivo dispõe, também, da prer-
rogativa da urgência constitucional para a tramitação 
de projetos de seu interesse. Não deveríamos, então, 
extinguir a MP, ficando, apenas, com a urgência cons-
titucional? Parece-me que essa questão é interessante 
e deve ser cogitada nesta Casa. Isso porque, para a 
ocorrência de situações que reclamam medidas emer-
genciais, como as previstas no § 3º, do Art. 167 da 
Constituição de 1988, o Poder Executivo já está auto-
rizado a adotar medidas provisórias, com força de lei, 
propondo abertura de crédito extraordinário para fazer 
face a despesas imprevisíveis e urgentes, como as de-
correntes de guerra, comoção interna ou calamidade 
pública, observado o disposto no art. 62.

Assim, no caso de cogitarmos de manter o ins-
tituto da Medida Provisória na Constituição, a PEC a 
ser proposta deve estabelecer autorização para o Po-
der Executivo adotar medidas provisórias tão-somente 
para os casos previstos no § 3º do Art. 167, da Cons-
tituição de 1988, alterando-se por completo o Art. 62, 
com vistas a acomodar nova previsão legal.

Sr. Presidente, este verdadeiro imbróglio criado 
com o uso e abuso de medidas provisórias reflete, na 
verdade, uma distorção muito mais profunda no sistema 
político nacional, qual seja, a falta de solidariedade en-
tre o Presidente da República e uma base parlamentar 
que tenha com ele compromisso programático e lhe dê 
sustentação no Congresso, a partir de um programa 
mínimo de governo. Sem dúvida, isso enfraquece o 
Legislativo e fortalece o poder discricionário do Exe-
cutivo. O Executivo lida com o Parlamento na base da 
barganha, quase no caso a caso, e o Legislativo vive 
da mendicância de algo que eu chamaria de favores 
dos Ministérios, como a liberação de verbas para seus 
redutos eleitorais. Resta muito pouco espaço para o 
trabalho de legislar em favor da construção de um pro-
jeto de sociedade para o Brasil.

Acrescente-se que o sistema partidário-eleitoral 
piora o caos, já que não solidariza eleitos e respecti-
vos partidos a quaisquer programas de governo ou a 
compromissos de sustentação no Parlamento. Daí a 
enorme ciranda de Parlamentares entre partidos após 
as eleições, ao sabor de conveniências momentâneas. 
Foi preciso que o Tribunal Superior Eleitoral agisse para 

coibir, em parte, essa prática lesiva aos interesses da 
democracia representativa.

Enfim, Srs. Senadores, depois de 20 anos do 
regime constitucional de 1988, já temos uma visão 
bastante clara das deficiências do modelo escolhido 
àquela época e podemos tentar corrigi-lo, não segun-
do os interesses de governos ou Parlamentares, mas 
no interesse da construção de uma Nação brasileira 
regida por sólido, consistente e coerente regime de 
democracia representativa em Estado de direito.

Urge a tomada da audaciosa decisão política de 
rever as incongruências de nossa Constituição e de 
dar ao Brasil a estabilidade político-partidária e o equi-
líbrio entre os Poderes da República que consolidem 
nossa estrutura democrática.

Sr. Presidente, era o que tinha a dizer neste mo-
mento. Muito obrigado.

Concedo, Senador Heráclito, com o maior prazer, 
o aparte a V. Exª. Desculpe-me não tê-lo visto.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador 
Geraldo Mesquita, fique tranqüilo, pois deixei para 
aparteá-lo no final. V. Exª fez um discurso hoje que 
prendeu a todos nós, que observamos nos seus míni-
mos detalhes, porque é um discurso com começo, meio 
e fim. Então V. Exª aborda, com muita propriedade, o 
mal que o Brasil tem sofrido com as medidas provisó-
rias não pela sua essência, mas pelo abuso, pelo des-
respeito com a vulgarização dessas medidas que têm 
sido apresentadas, na grande maioria, sem nenhum 
caráter de urgência, sem nenhuma calamidade, sem 
nada que justifique ou apenas para atender caprichos 
do Governo ou com a deliberação de trancar a pauta 
do Congresso e, com isso, travar o seu andamento, 
as suas atividades. É lamentável. V. Exª, no início, fez 
uma referência a uma figura cuja ausência todos nós, 
a partir de agora, vamos ter, em primeiro lugar, que 
nos acostumar a conviver; em segundo, vamos ter que 
reconhecer a falta que fará aqui, pela trincheira de luta 
que montou ao longo de seus dois mandatos. Refiro-
me ao Senador Jefferson Péres. Associo-me a V. Exª, 
e esta Casa, com certeza, passará um grande período 
lamentando a sua ausência. Muito obrigado.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Eu que agradeço, Senador Heráclito Fortes, 
e, como V. Exª diz, creio que o Senador Jefferson Pé-
res preferiria, no rol de tantas homenagens, que nós 
aqui decidíssemos, finalmente, tratar dessa questão 
de peito aberto, cara a cara, eliminando esse instituto 
da nossa Constituição ou dando-lhe um regramento 
que permita uma relação de respeito entre o Poder 
Executivo e o Poder Legislativo neste País.
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Creio que essa seria uma das grandes homena-
gens a serem prestadas ao Senador Jefferson Péres, 
que, como eu disse no início do meu pronunciamento 
– e fiz o pronunciamento em sua homenagem, inclusi-
ve –, essa era das bandeiras que ele advogava nesta 
Casa. E creio que homenagem sincera este Parlamento 
prestaria se disciplinasse, de uma vez por todas, ou a 
questão da eliminação do instituto das medidas pro-
visórias na nossa Constituição ou seu regramento se-
vero, para que, como disse, possamos ingressar num 
período em que haja mais respeito nas relações entre 
Poder Executivo e Poder Legislativo no nosso País.

Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– Eu que agradeço a V. Exª.
Com a palavra o Senador Osmar Dias, pela Li-

derança do PDT.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela Liderança 

do PDT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, homenagens desta tribuna nós já ou-
vimos muitas – umas sinceras, outras não. Eu sempre 
fui muito reservado e falei muito pouco nessas ocasi-
ões, até porque a gente pode mostrar com atitudes o 
respeito pela pessoa que está sendo homenageada; 
atitudes, muitas vezes, que são muito mais fortes do 
que os discursos, as palavras. E elas acabam sendo 
registradas com uma marca mais profunda se são ati-
tudes sinceras. Então, se a atitude tem que ser sincera, 
o discurso também tem que ser sincero.

Eu estava viajando e recebi a notícia da morte 
do Senador Jefferson Péres. Na terça-feira e na quar-
ta-feira, nós estivemos juntos. Como ele não era de 
conversar muito, a gente não conversava muito, mas 
nós nos entendíamos muito.

O Senador Jefferson Péres entrou aqui junto co-
migo, no primeiro mandato. Em 1995, nós assumimos 
e convivemos no mesmo Partido, no PSDB, naquela 
época, até que, em 2000, ele deixou o PSDB para in-
gressar no PDT. E eu fiz o mesmo em 2001. Então, 
continuamos juntos.

A nossa relação de amizade e de respeito mútu-
os era tão sincera que o Senador Jefferson Péres, na 
primeira vez que foi eleito Líder do PDT, indicou-me 
para ser seu Vice-Líder.

Concluído o mandato de dois anos, o Senador 
Jefferson Péres disse-me: “Gostaria que V. Exª levas-
se o seu nome para a Bancada para substituir-me na 
Liderança. Gostaria de tê-lo como Líder, já que quero 
descansar um pouco da Liderança”. Indicou-me ele 
próprio para a Bancada, que votou e escolheu-me Lí-

der por dois anos. Novamente, ele me escolheu ser 
seu Vice-Líder.

Convivemos, então, praticamente durante 13 anos 
dessa forma, num relacionamento respeitoso, mas de 
muita amizade. Sobretudo quando tínhamos divergên-
cias, elas eram debatidas de forma muito franca.

Para mostrar um pouco do que era o Senador 
Jefferson Péres na Bancada do PDT, ele convocava 
uma reunião para debater determinado tema de inte-
resse do PDT e marcava hora. Normalmente 9h30min 
era a reunião da Bancada. E eu vi o Senador Jefferson 
Péres terminar a reunião, muitas vezes, às 9h35min. 
Se o Senador não chegasse exatamente às 9h30min, 
não havia mais reunião. Eu gostava desse seu hábito. 
Nos entendíamos por isso também. Muitas vezes, as 
reuniões com o Senador Jefferson Péres duravam, no 
máximo, meia hora, porque, em meia hora, os assuntos 
eram postos, decididos, e a Bancada estava resolvida 
em relação aos temas.

Ultimamente, o Senador Jefferson Péres estava 
muito chateado com o PDT, magoado mesmo; e expu-
nha isso na tribuna, na reunião de Bancada, expunha 
isso publicamente. A mim, muitas vezes, disse que 
era uma decepção. 

E eu quero lembrar que o PDT perdeu duas 
grandes figuras em pouco tempo. Perdemos Brizola, 
nosso Presidente, idealizador do Partido, que deixou 
sua marca na história do País; e, agora, o Senador 
Jefferson Péres.

A revista Veja, de ontem, traz aqui uma homena-
gem na manchete intitulada “Pequeno Grande Homem”. 
E, de fato, ele foi um pequeno grande homem, um 
grande brasileiro, porque transformou o seu mandato, 
aqui no Senado Federal, num instrumento de defesa 
da ética, num instrumento de defesa da decência, a 
ponto de colocar, em dois últimos episódios, ocorridos 
no PDT, firmemente a sua posição, sempre pedindo a 
nossa sugestão. Eu sempre dei sugestão ao Senador 
Jefferson Péres. Nas duas últimas, nós acordamos. 
Trata-se de episódios que preocupam o PDT, que 
continuam nas manchetes, e ele foi firme e rigoroso, 
dizendo: “as pessoas que estão sendo denunciadas 
têm de se afastar do PDT para apresentar sua defe-
sa fora do Partido” – posição compartilhada por mim. 
Nós defendemos isso na Executiva do Partido. Nem 
sempre conseguimos a maioria da Executiva. Nesses 
casos, não conseguimos.

Mas o Senador Jefferson Péres não passou ape-
nas pelo Senado Federal. Como disse o Senador Pe-
dro Simon, numa matéria de jornal que eu vi hoje, ele 
conseguia em duas, três frases dizer muita coisa. E, 
muitas vezes, ele não precisava dizer duas, três fra-
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ses; com uma atitude, ele mostrava exatamente a sua 
posição séria em defesa da ética, em defesa da de-
cência. Por isso mesmo, ouso dizer a todos aqueles 
que podem não acreditar: há gente muito decente na 
política brasileira.

(Interrupção do som.)

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – O Senador 
Jefferson Péres foi um desses exemplos, mas temos 
muitos exemplos de gente decente, de gente que pode 
se colocar em qualquer ambiente público, Senador 
Papaléo Paes, com a cara limpa, que será sempre 
respeitada.

É preciso, para prestar uma homenagem mesmo 
ao Senador Jefferson Péres, que a gente crie aqui no 
Senado essa bandeira, não apenas de ser ético, ser 
decente, porque isso é uma obrigação nossa, mas de 
mostrar, como ele pôde mostrar e foi reconhecido agora 
na morte – pena que as pessoas são mais valorizadas 
depois que morrem, poderia ter sido mais valorizado 
quando vivo; foi valorizado, mas podia ter sido mais 
valorizado. Acredito que o grande desafio que temos 
para homenagear o Senador Jefferson Péres é mos-
trar que na política existe muita gente séria, que me-
rece o respeito da sociedade, que merece o respeito 
da imprensa. E não é porque há gente que não presta 
na política que todos devem ser colocados no mesmo 
saco, no mesmo balaio, misturados como se assim a 
sociedade pudesse fortalecer o regime democrático, 
que todo mundo defende, mas, na hora de “descer o 
cacete”, faz isso como se não houvesse gente séria e 
decente na política.

O Senador Jefferson Péres é apenas um desses 
grandes exemplos, um grande exemplo que devemos 
seguir. 

Eu sigo, mas não apenas sigo; farei do meu man-
dato aqui no Senado Federal não apenas a defesa da 
decência e da ética como regra, mas farei como regra 
também a defesa dos ideais defendidos pelo Senador 
Jefferson Péres, para mostrar que, na política, existe 
muita gente séria e que merece respeito neste País.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Pela or-
dem.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Pela ordem, Senador José Sarney.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. Pela or-
dem. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, estava 
fora do País quando fui surpreendido com notícia do 
falecimento do nosso grande companheiro e grande 
brasileiro que foi Jefferson Péres, e a primeira coisa 
que estou fazendo ao chegar ao Senado, depois da 
sua ausência, é justamente prestar a minha homena-

gem à sua memória e dizer que este é um dever de 
consciência.

A nossa Casa, infelizmente, tem sido alvo, nes-
ses últimos dois anos, de baques que têm marcado a 
todos nós. Perdemos o Senador Ramez Tebet, per-
demos o Senador Antonio Carlos e, agora, perdemos 
o Senador Jefferson Péres. Cada um com seu estilo, 
cada um com a sua personalidade, mas certamente 
todos expressões maiores desta Casa.

Jefferson Péres se distinguia por sua grande 
bravura cívica, por sua defesa intransigente dos valo-
res morais na política, mas era também, coisa de que 
poucos puderam desfrutar, uma convivência rica. 

Eu, por exemplo, que sentava aqui ao seu lado, 
tinha com ele freqüentes oportunidades de trocar idéias, 
e podia então verificar no Senador Jefferson Péres 
uma grande cultura. Essa cultura ele colocava no seu 
trabalho parlamentar, nos seus pareceres e nos seus 
discursos, sem que quisesse fazer de cada uma de suas 
falas uma obra de eloqüência, mas marcando, sobre-
tudo, de grande intensidade tudo o que ele falava.

Eu recordo de um discurso seu, para mostrar o 
quanto o considerava como bom orador, que ele fez no 
falecimento do Deputado Luiz Eduardo. Quem quiser 
ver o que é uma peça oratória, concisa e realmente 
muito bem feita, pode reler esse discurso de Jefferson 
Péres. Não só esse – esse eu lembro sob o ponto de 
vista da construção literária —, mas muitos discursos 
nos quais ele aqui nos deu exemplos. Ele, na mesma 
linha de Rui Barbosa, tinha uma verdadeira obsessão, 
a boa obsessão, pela vigilância da conduta pública da 
Casa como um todo e, particularmente, de cada um 
dos Senadores.

Esta Casa cria vínculos, porque é uma Casa pe-
quena em que somos poucos membros em relação à 
outra Casa Legislativa. Por isso mesmo nós criamos 
vínculos de estima, nós criamos vínculos de amizade, 
criamos vínculos de convivência, às vezes não mui-
to estreitos, às vezes mais afastados, mas todos nós 
nos relacionamos em um gosto de conviver cada um 
com suas posições, cada um com a sua maneira de 
ser. Mas criando estima, podemos dizer, pelos nos-
sos colegas.

Eu vou sentir bastante falta do Senador Jefferson 
Péres, porque ele era, como eu disse, o meu compa-
nheiro de grandes colóquios sobre as mazelas e sobre 
os bens do País.

Ultimamente, ele estava marcado por um profun-
do desencanto pela vida pública. Ouvia sempre dele 
um certo ressaibo dessas desilusões com a política 
brasileira, mas nunca deixou que se perdesse aquele 
desejo permanente de que o Brasil fosse um País em 
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que os homens públicos tivessem uma conduta hon-
rosa, honrada, limpa, digna. E essa era a sua ação 
permanente.

Portanto, tenho de dizer essas palavras. Eu estou 
chegando ao Brasil para vir ao Plenário e também juntar-
me a esse sentimento, que penso ser de toda a Casa, de 
todos nós colegas de Jefferson Péres que aqui estamos. 
Termino, Sr. Presidente, reafirmando que Jefferson 
Péres vai fazer muita falta. Fará falta ao Senado, fará 
falta ao Amazonas, fará falta ao Brasil e, sem dúvida, 
à vida pública deste País.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Muito obrigado, Senador José Sarney.

Agradecemos a presença dos estudantes que se 
encontram nas galerias do Senado Federal.

Com a palavra o Senador Efraim Morais, por 
permuta com o Senador Adelmir Santana, por 20 mi-
nutos.

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o livro Ensaio so-
bre a Cegueira, do escritor português José Saramago, 
laureado com o Prêmio Nobel de Literatura de 1988, 
apresenta-nos uma angustiante parábola na qual uma 
insidiosa doença passa a disseminar-se, corroendo toda 
a sociedade, primeiro em sua inteireza física, depois 
em seu próprio espírito solidário e fraterno.

Não sei, Srªs e Srs. Senadores, se algo seme-
lhante se passa à nossa volta, hoje, neste exato mo-
mento. Na perspectiva dos que padecem de deficiên-
cias visuais, talvez estejamos vivenciando realmente 
uma situação de profundo desprezo e negligência, 
portando-nos como as personagens da ficção de José 
Saramago, que se vão destituindo, aos poucos, de 
sua humanidade.

Não faz muito tempo, Sr. Presidente, Senador 
Papaléo Paes, o Instituto de Cegos da Paraíba Adal-
gisa Cunha, organização não-governamental sem fins 
lucrativos, fundada em 16 de maio de 1944, em João 
Pessoa, na minha querida Paraíba, quase fechou suas 
portas e encerrou seus inestimáveis serviços sociais. 
Cabe salientar, Srs. Senadores, que se trata de enti-Senadores, que se trata de enti-
dade filantrópica de direito privado, reconhecida como 
de utilidade pública estadual e municipal, registrada 
no Conselho Nacional de Assistência Social, no Con-
selho Estadual de Educação e nos Conselhos Muni-
cipais de Assistência Social, de Saúde, da Criança e 
do Adolescente. Uma instituição, portanto, de tradição 
e respeito!

Felizmente, com o empenho de sua direção, 
em especial de sua Presidente, Professora Maria do 
Socorro Belarmino de Souza, o Instituto de Cegos da 

Paraíba começa a se reerguer. A luta ainda é dura, 
mas a sociedade paraibana, os empresários, políticos 
e todos os homens e mulheres de bem não hesitaram 
em contribuir, com recursos ou outras formas de co-
laboração, para esse verdadeiro patrimônio social de 
meu Estado, a minha querida Paraíba. Estimo, de co-
ração, que tais esforços persistam no tempo.

Quero ressaltar, Srªs e Srs. Senadores, o papel 
desempenhado pela Presidente do Instituto, conhe-
cida pelos alunos como Suzy Belarmino, ela própria 
uma lutadora, por ter vencido inúmeras dificuldades 
ao longo da vida, lutando contra a deficiência visual 
e, principalmente, contra o preconceito e o descaso 
sempre vigentes. Graças a essa fibra, tornou-se pe-
dagoga e mestra em Educação, constituindo-se em 
exemplo candente para as pessoas portadoras de 
limitações visuais, bem como para os alunos e a so-
ciedade em geral.

No ano em que completa 64 anos de fundação, o 
Instituto de Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha continua 
a desenvolver sua missão. Atende hoje uma centena 
de alunos, fornecendo-lhes um apoio inestimável. Man-
tém, por exemplo, uma escola formal, reconhecida pelo 
Conselho Estadual de Educação, que segue o currículo 
oficial do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, diferin-
do apenas no método para alfabetização, ao empregar 
a leitura e a escrita pelo método braile.

Mas isso não é tudo, Sr. Presidente, pois o Institu-
to é pioneiro na chamada educação inclusiva, corrente 
moderna que prega a inclusão dos alunos com neces-
sidades especiais na rede oficial de ensino, juntamente 
com todas as demais crianças. A partir do 6º ano, os 
alunos são matriculados em escolas públicas municipais 
e estaduais de João Pessoa, nossa capital, e recebem 
atendimento especializado até concluírem o 3º ano do 
ensino médio. Uma equipe de professores itinerantes 
faz a mediação especializada para que os deficientes 
visuais possam estudar nas escolas públicas em con-
dições de igualdade com os demais alunos.

As atividades pedagógicas, reabilitadoras e capa-
citadoras do Instituto não se esgotam aí. São forneci-
dos livros didáticos e paradidáticos em braile, além de 
reforço nas disciplinas Inglês, Química, Física e Mate-
mática. Os alunos contam, ainda, com um telecentro 
montado em parceria com o Sebrae, cujo softwares 
especializados facilitam as pesquisas acadêmicas. 
Há, por outro lado, um setor denominado reabilitató-
rio, que ministra cursos de orientação e mobilidade, 
práticas desportivas, além de outras atividades capa-
zes de proporcionar autonomia e qualidade de vida 
ao deficiente visual.
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Pela magnitude desse trabalho, que sintetica-
mente procurei descrever, quero felicitar a direção do 
Instituto de Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha, na fi-
gura de sua Presidente, Professora Susy Belarmino, 
além dos atuais alunos e dos milhares de ex-alunos. 
Também não posso deixar de saudar a todos os pro-
fessores e colaboradores por sua dedicação a uma 
causa tão nobre.

Sr. Presidente, com sua vênia por usar imagem 
um tanto desgastada, quero crer que exemplos des-
sa natureza contribuem para lançar um pouco de luz 
a regiões opacas ou obscuras, marcadas umas pela 
incúria e outras pelo preconceito mais recôndito. In-
formo, ainda, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
que estou encaminhando à Mesa um merecido voto 
de louvor ao Instituto de Cegos da Paraíba pelos seus 
60 anos de profícuas realizações.

Sr. Presidente, aproveitando o meu tempo, que 
é bastante longo – ainda disponho de treze minutos 
–, procurarei resumir meu pronunciamento em pou-
cas palavras.

Aproveito, Sr. Presidente, para dizer que apre-
sentei um projeto cujo intento precípuo é prestar ho-
menagem ao talento e à importante contribuição dos 
sanfoneiros para a sempre crescente valorização da 
cultura nacional.

A música popular brasileira, Sr. Presidente, é uma 
das mais relevantes expressões da cultura pátria, cons-
tituindo um dos nossos maiores patrimônios. Produto 
número um da pauta de exportação cultural no Brasil, 
a música tem contribuído, de maneira inequívoca, para 
a expansão das fronteiras nacionais.

Nesse contexto, Sr. Presidente, ao nos referirmos 
à música como bem cultural, estamos nos reportando, 
também, à sua feição popular, à sua presença na es-
pontânea manifestação do nosso povo. Assim, no rol 
dos bens culturais brasileiros, estão incluídos o baião, 
o forró e outros ritmos regionais. Em conseqüência, a 
sanfona e o sanfoneiro figuram no mesmo rol.

A sanfona, Sr. Presidente, designação alternativa 
para o acordeão, é o instrumento musical por excelên-
cia da música regional nordestina, constituindo, igual-
mente, um rico veículo para a expressão da música 
brasileira em seus vários gêneros: do popular forró às 
composições de inspiração jazzística. Tanto nas mãos 
de seus mais brilhantes executores - como Luiz Gonza-
ga, Hermeto Pascoal, Dominguinhos, Caçulinha, Pinto 
do Acordeão, Amazan, Flávio José e tantos outros - 
quanto nas mãos do mais humilde dos instrumentistas 
populares, a sanfona reafirma sua condição de um dos 
mais peculiares e indispensáveis instrumentos para a 
expressão musical brasileira.

A data de hoje, Sr. Presidente, 26 de maio, eleita 
para a homenagem proposta, que estou fazendo no 
anexo, também requer atenção. Ocorre que, ao nos 
referirmos à sanfona e ao sanfoneiro, um nome nos 
vem de pronto: o de Sivuca, o mestre Sivuca, um dos 
maiores músicos brasileiros de todos os tempos. 

Nascido Severino Dias de Oliveira, em 26 de maio 
de 1930, em Itabaiana, na nossa Paraíba, e falecido 
em dezembro de 2006, em João Pessoa, capital da 
Paraíba, Sivuca – como passou a ser chamado e in-
ternacionalmente conhecido – contribuiu de maneira 
decisiva para o enriquecimento da música regional 
e popular brasileira e para a divulgação da sanfona, 
mundo afora.

Com a carreira iniciada nas feiras populares de 
seu Estado natal, Sivuca mudou-se ainda jovem para 
Recife, onde adotou seu nome artístico. A partir de 
1955, passou a residir no Rio de Janeiro, de onde par-
tiu para carreira internacional, que o levou aos quatro 
cantos do mundo, divulgando os ritmos brasileiros. De 
1964 a 1976, Sivuca fixou residência em Nova York, 
onde consolidou seu prestígio internacional. 

Em 2006, em homenagem aos 75 anos do grande 
músico, foi lançado o DVD “Sivuca – o poeta do som”, 
integralmente produzido na Paraíba, com a participa-
ção de 160 convidados. 

Do DVD, Sr. Presidente, constam duas faixas es-
pecialmente relevantes, primorosamente executadas 
em parceria com a Orquestra Sinfônica da Paraíba, 
que vem construindo, desde sua fundação, em 1945, 
um importante trabalho de divulgação da música bra-
sileira e, de modo especial, dos instrumentos prefe-
rencialmente presentes na música popular, tal como 
a sanfona.

A propósito, cabe lembrar que, etimologicamente, 
o vocábulo sanfona provém do latim symphonia, cujo 
significado primeiro era “harmonia de sons”, atributo 
compartilhado pela Orquestra Sinfônica da Paraíba e 
pela sanfona de Sivuca.

Pelo exposto, Sr. Presidente, e por considerarmos 
a presente proposição oportuna e meritória, solicitamos 
o acolhimento pelos ilustres Pares. Estou propondo ao 
Congresso Nacional que fique instituído o Dia Nacional 
do Sanfoneiro, a ser celebrado anualmente em todo o 
Território Nacional, no dia 26 de maio, data natalícia 
do famoso Sivuca.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores.

Durante o discurso do Sr. Efraim Morais, 
o Sr. Alvaro Dias, 2º Vice-Presidente, deixa a 
acadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Papaléo Paes, Suplente de Secretário.
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O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – Muito obrigado, Senador Efraim Morais. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Alvaro Dias, 
por permuta com a Senadora Serys Slhessarenko; em 
seguida, também como orador inscrito, fará uso da 
palavra o Senador João Pedro.

V. Exª terá 20 minutos para o seu pronuncia-
mento.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente Papaléo Paes, Srªs e Srs. Senadores, inicial-
mente, cumpro o dever de fazer leitura de uma nota 
da Liderança do PSDB, subscrita pelo Líder Arthur 
Virgílio na última sexta-feira. 

“Sob profundo sentimento pessoal e de 
todos os integrantes da Bancada do PSDB no 
Senado, expresso o mais sentido pesar pela 
morte, hoje, do Senador Jefferson Péres. 

”Jefferson foi um dos fundadores do 
PSDB no Amazonas, partido pelo qual se ele-
geu Senador pela primeira vez em 1994, junto 
com Fernando Henrique Cardoso. 

O último discurso do líder pedetista foi 
quarta-feira, no Senado, em defesa da Amazô-
nia, bandeira da qual jamais se distanciou. 

Reafirmamos, mais do que nunca, as afi-
nidades que sempre mantivemos com ele, em 
tantos aspectos da vida pública, no campo da 
ética, na defesa intransigente da Amazônia e 
dos melhores interesses brasileiros.Perdemos, 
então, forte referência afetiva e parlamentar.

Íntegro, culto, com sólida formação jurídi-
ca e correta orientação econômica, Jefferson 
emprestou expressiva colaboração às Comis-
sões Técnicas e ao Plenário do Senado, con-
quistando inquestionável respeito de todos os 
Congressistas. O Amazonas doou-o ao Senado 
e o Senado presenteou-o ao Brasil.

Pessoalmente, mantinha com ele laços 
muito fortes. Meu avô foi compadre do pai dele. 
Meu pai era seu amigo fraterno e a casa dele 
foi refúgio até espiritual em momento da an-
gústia da perda do mandato cassado brutal-
mente pela ditadura militar. 

Procurei falar pelos Senadores tucanos, 
mas não resisti a falar individualmente... por 
mim. Ou não saberia homenagear o amazonen-
se, amazônida e brasileiro Jefferson Péres. 

A melhor homenagem a Jefferson Péres 
é não deixar morrer sua luta pela decência e 
pelo respeito à coisa pública. 

Brasília, 23 de maio de 2008.

Senador Arthur Virgílio
Líder do PSDB.” 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, Jefferson Péres 
era um orador sucinto e profundo, por isso ouvido, res-
peitado, admirado e seguido.

Eu escolhi um trecho de um dos seus memorá-
veis discursos para homenageá-lo. Talvez tenha sido 
o mais polêmico de todos eles, e aquele que sinalizou 
o seu destino. Jefferson Péres, no dia 30 de agosto 
de 2006, desta tribuna, falou aos brasileiros da sua 
decepção. 

Leio a parte final do seu pronunciamento:

“Como se ter animação em um País como 
este com um Presidente que, até poucos me-
ses atrás, era sabidamente – como o é – um 
Presidente conivente com um dos piores es-
cândalos de corrupção que já aconteceu neste 
País e este Presidente está marchando para 
ser eleito, talvez, em primeiro turno? É desinfor-
mação da população? Não, não é. Se fizermos 
uma enquete em qualquer lugar deste País, 
todos concordarão, ou a grande maioria, que 
o Presidente sabia de tudo. Então, votam nele 
sabendo que ele sabia. A crise ética não é só 
da classe política, não, parece que ela atinge 
grande parte da sociedade brasileira. Ele vai 
voltar porque o povo quer que ele volte.

Democracia é isso. Curvo-me à vontade 
popular mas inconformado. Essa será uma das 
eleições mais decepcionantes da minha vida. 
É a declaração pública, solene, histórica do 
povo brasileiro de que desvios éticos por par-
te de governantes não têm mais importância. 
Isso vem até da classe dos intelectuais, dos 
artistas. Que episódio deplorável aquele que 
aconteceu no Rio de Janeiro semana passada! 
Artistas, numa manifestação de solidariedade 
ao Presidente, com declarações cínicas, de-
savergonhadas. Um compositor dizer que ‘po-
lítica é isso mesmo, fez o que deveria fazer’, 
o outro dizer que “política é meter a mão na 
‘m’”! Um artista, em qualquer país do mundo, 
é a consciência crítica de uma nação. Aqui é 
essa, é isso que é a classe artística brasileira, 
pelo menos uma grande parte dela, é o povo 
conivente com isso.

E pior, pior ainda: os artistas estão fazen-
do isso em interesse próprio, porque recebem 
de empresas públicas contratos milionários. 
Isso é a putrefação moral deste País. E o povo 
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vai reconduzir o Presidente porque “política é 
isso mesmo”.

Tenho quatro anos de Senado. Não me 
candidatarei em 2010, não quero mais viver 
a vida pública. Vou cumprir o mandato que o 
povo do Amazonas me deu, não vou silenciar. 
Ele pode ser eleito com 99,9%. Eu estarei aí 
na tribuna dizendo que ele deveria ter sido 
mesmo destituído.

O que ele fez é muito grave, é muito grave. 
Curvo-me à vontade popular, mas, não sem o 
sentimento de profunda indignação. 

A classe política já nem se fala, essa já apo-
dreceu há muito tempo mesmo. Este Congresso que 
está aqui, desculpem-me a franqueza, é o pior de que 
já participei. É a pior legislatura da qual já participei. 
Nunca vi um Congresso tão medíocre. Claro, com uma 
minoria ilustre, respeitável, a quem cumprimento. Mas, 
uma maioria infelizmente tão medíocre, com nível inte-
lectual e moral tão baixo, eu nunca vi. O que se pode 
esperar disso aí? Não sei. Não vou mais perder o meu 
tempo. Vou continuar protestando sempre, cumprindo 
meu dever. Não teria justificativa dizer que não vou fa-
zer mais nada. Vou cumprir rigorosamente meu dever 
neste Senado até o último dia de mandato, mas para 
cá não quero mais voltar. 

Um país que tem um Congresso deste, que tem 
uma classe política desta, que tem um povo... Dizem 
que político não deve falar mal do povo. Eu falo, eu 
falo. Parte da população que compactua com isso? 
É lamentável. E que sabe. Não é por desinformação, 
não. E não é só o povão, não. É parte da elite inclusive 
intelectual. Compactuam com isso porque são iguais, 
se não piores. Vou continuar nesta vida pública? Para 
quê, Senador Antonio Carlos Magalhães?

Eu louvo V. Exª, que é um pouco mais 
velho do que eu, que vai continuar ainda. Mas, 
para mim, chega!

Vou continuar pelejando pelos jornais 
e por todos os meios possíveis, mas, como 
ator na vida política e na vida pública deste 
País, depois de 2010, não quero mais! Elejam 
quem vocês quiserem! Podem chamar até o 
Fernandinho Beira-Mar e fazê-lo Presidente 
da República. Ele não vai com o meu voto, 
mas, se quiserem, façam-no! O meu desalen-
to é profundo. Deixo isto registrado nos Anais 
do Senado Federal. Infelizmente, gostaria de 
estar fazendo outro tipo de pronunciamento, 
mas falo o que penso, perdendo ou não votos. 
Pouco me importa. Aliás, eu não quero mais 

votos mesmo, pois estou encerrando minha 
vida pública daqui a quatro anos, profunda-
mente desencantado com ela.”

Foram palavras certamente sofridas de Jefferson 
Péres em um momento de grande desencanto em ra-
zão dos acontecimentos que o Brasil vivia, especial-
mente no período do grande escândalo do mensalão, 
que provocou enorme indignação.

Jefferson Péres sempre foi a voz contundente da 
indignação mais forte deste País. Aliás, Sr. Presidente, 
Papaléo Paes, quem não tem a capacidade da indigna-
ção não tem o direito de falar em nome da população. 
Jefferson Péres tinha esse direito, porque tinha uma 
extraordinária capacidade de indignação.

Desta tribuna tantas vezes, por meio de discur-
sos sucintos, mas profundos, fazia ecoar o sentimento 
maior da indignação popular que tomava conta de toda 
a sociedade brasileira.

Nos últimos dias, o vi um pouco diferente, mais 
solto, mais alegre. Seria um pressentimento de que 
estava por partir? Seria a sensação de que estava por 
deixar a vida pública? Ou até esta vida, deixando para 
trás toda a decepção que acumulava em razão dos 
desvios éticos que acompanhava como representan-
te do povo brasileiro? Eu o vi, por exemplo, Senador 
Cristovam Buarque, na CPI dos Cartões, sentado um 
pouco à frente, à minha esquerda, rindo muito. Isso 
não era comum. Jefferson Péres não era de rir. Nesse 
dia ele ria e até chegou a debochar de determinadas 
asneiras que ouvira em meio a um incrível festival de 
mentiras nos depoimentos, especialmente do Sr. José 
Aparecido e de Parlamentares que o questionavam. 

Eu senti, naquele instante, que Jefferson Péres, 
sempre uma figura que proclamava a sua personalidade 
forte e independente, não importava ele ser Oposição 
ou Governo; importava a ele exercitar na plenitude a 
convicção pessoal que acalentava como Senador da 
República. Na Oposição discordava da Oposição, tanto 
é que em determinados momentos apoiava o Governo. 
No Governo, discordava do Governo em determinados 
momentos, apoiando a Oposição. Eu confesso a V.Exª 
que, nesse dia, na Comissão Parlamentar de Inquérito 
dos Cartões Corporativos, eu sentia que ele dava força 
à Oposição. Até no ato de debochar de determinadas 
afirmações esdrúxulas que ouvimos na oportunidade. 
Depois, na quarta-feira, na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, lá, talvez, fosse a tribuna de que 
ele mais gostava. Sem demérito dos demais, Jefferson 
Péres era a voz mais ouvida e respeitada, especial-
mente pelos seus indiscutíveis conhecimentos jurídi-
cos de profundidade. Os seus pareceres técnicos não 
consubstanciavam apenas a orientação da competente 
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Consultoria Jurídica do Senado Federal, mas revela-
vam sobretudo a sua convicção pessoal em relação 
aos projetos em deliberação. 

Na quarta– feira, Senador Papaléo Paes, proferiu 
parecer e discutiu parecer de minha autoria sobre um 
projeto de emenda constitucional que destinava  2% 
dos recursos do PIB para investimento em ciência e 
tecnologia. Citou exemplos de grandes nações que 
avançaram em razão de haverem estabelecido patama-
res significativos em ciência e tecnologia. Fez questão 
de destacar ser contra o engessamento do orçamen-
to, mas disse que nesse caso aceitava a exceção à 
regra em função da importância de investimentos em 
ciência e tecnologia. 

Esse era Jefferson Péres. 
Nos últimos dias, estava diferente, mais alegre, 

mais feliz talvez, certamente pelo sentimento do dever 
cumprido sempre com correção e dignidade, na ante-
véspera da morte, talvez refletindo já os insondáveis 
mistérios da morte ou da vida que há depois da mor-
te, pressentido, certamente, momentos diferentes que 
viriam com esses infindáveis mistérios. E que sejam, 
Senador Jefferson Péres, esteja onde estiver, os mo-
mentos diferentes mais desejados e sonhados. 

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

–  Muito obrigado, Senador Alvaro Dias.
Concedo a palavra ao Senador João Pedro, como 

orador inscrito.
Em seguida, fará uso da palavra o Senador Mar-

co Maciel, para uma comunicação inadiável. Após o 
Senador Marco Maciel, está inscrito o Senador Cris-
tovam Buarque; se não estiver presente, falará o Se-
nador Pedro Simon.

Quero registrar, com alegria, a presença dos 
alunos da Escola Classe 203 de Santa Maria, dos 
professores e dos coordenadores do Projeto Comba-
tendo a Violência pelo Prazer de Aprender. Agradeço 
a presença dessas crianças. (Palmas.)

Muito obrigado.
Com a palavra o Senador João Pedro.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadoras, quero me associar 
ao registro feito pelo Presidente. Sei que o Presiden-
te já falou por todos nós, mas gostaria de dizer que 
considero muito bonito ver na galeria do Senado da 
República tantas crianças na sessão desta tarde. 

Sr. Presidente, a Bancada do Amazonas está 
menor no dia de hoje, está ressentida e triste pela 
perda irreparável do nosso querido companheiro Je-
fferson Péres.

No sábado, juntamente com vários Senadores, 
como o Presidente da Casa, Senador Garibaldi Alves 
Filho, o Senador Pedro Simon, o Senador Quintani-
lha, o Senador Augusto Botelho e o Senador Demós-
tenes, estivemos presentes em todo o processo que 
culminou com o sepultamento desse grande brasileiro, 
desse grande amazonense, desse grande Senador da 
República: Jefferson Péres.

Na sexta-feira eu me associei aos Senadores que 
prestaram neste plenário uma homenagem dolorida 
ao Senador Jéferson Péres. Fiz o registro do compor-
tamento, dos pareceres, da presença, da conduta do 
Senador Jefferson Péres ao longo desses dois man-
datos que obteve na urna, em votações expressivas 
em todo o Estado do Amazonas.

Se é verdade que a Casa se ressente da dor ines-
perada, desse golpe inesperado, também é verdade 
que, no Amazonas, as autoridades, as lideranças po-
líticas, o povo foi às ruas para dar adeus ao Senador 
Jefferson Péres.

Volto a esta tribuna para registrar o carinho do 
povo amazonense, do povo simples, que foi às ruas de 
Manaus na tarde de sábado para fazer sua saudação 
a Jefferson Péres – intelectuais, políticos, lideranças 
de todos os Partidos, professores, o Prefeito, o Go-
vernador, Deputados, todos estiveram na solenidade 
do adeus a esse grande amazonense, que fará, com 
certeza, falta.

O Senador Jefferson Péres, nessa luta em defesa 
dos interesses regionais, se constituiu em um grande 
interlocutor dos interesses do Amazonas. E o perde-
mos. Então o Amazonas perdeu, o Senado perdeu, o 
Brasil perdeu um homem público exemplar, um homem 
público que é uma referência. 

Fica o exemplo de Jefferson Péres para o pre-
sente, neste momento de dor, e também para as novas 
gerações no futuro. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, de 10 a 
20 deste mês, estive fora do Brasil, juntamente com o 
Senador Heráclito Fortes, Presidente da Comissão de 
Relações Exteriores; o Senador José Nery, do PSOL; 
o Senador Marconi Perillo, do PSDB de Goiás; o Mi-
nistro Fernando Silas Magalhães, Diretor do Departa-
mento de África do Ministério das Relações Exterio-
res; o Ministro Nilo Barroso Neto, que é assessor da 
Presidência da Comissão de Relações Exteriores do 
Senado; o Secretário Rômulo Figueira Neves, coorde-
nador da Assessoria Especial de Assuntos Federati-
vos e Parlamentares; José Alexandre Girão Mota da 
Silva, Secretário da Comissão de Relações Exteriores 
do Senado; o jornalista Moisés de Oliveira Nazário; a 
jornalista Letícia de Almeida Borges; a assessora da 
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Aeronáutica, Srª Clara Idalina Batista Martins Meire-
les e Santos. Essa comissão percorreu seis países da 
costa ocidental africana.

Ressalto a responsabilidade de, nessa viagem, 
termos representado esta Casa, o Brasil, bem com os 
interesses de construir uma relação bilateral mais forte, 
principalmente do ponto de vista da solidariedade e da 
integração. Uma viagem que nos impõe, no regresso, a 
responsabilidade de trabalharmos, de ajudarmos ainda 
mais esses países e as instituições visitadas.

Nós estivemos em todas as Casas Legislativas. 
De um modo geral, nesses países visitados, o sistema 
é unicameral. Mas o Senegal, salvo engano, é bicame-
ral, tem o Senado da República e lá estivemos com os 
Senadores do país, discutindo. Quero dizer da minha 
alegria de ter participado da viagem; da alegria e da 
responsabilidade de representar o Senado da Repúbli-
ca; da satisfação pela recepção, pela deferência, não 
a este Senador, a esses Senadores, mas ao Brasil, 
às autoridades, aos parlamentos, aos governos e à 
sociedade desses países.

Nós visitamos, Sr. Presidente, Cabo Verde, Ni-
géria, Senegal, Guiné Bissau, São Tomé e Príncipe, 
Angola, e, em uma passagem rápida, Gana e sua ca-
pital. Mas me chamou a atenção não só Accra, a sua 
capital, mas também uma comunidade remanescen-
te de escravos do Brasil que retornaram à África. Até 
hoje, essa comunidade, denominada Tabon, resiste 
e, apesar da dor do escravidão, guarda a lembrança 
do Brasil. Eles têm o maior sonho de retornarem, não 
para viver no Brasil, mas para visitar a Bahia e alguns 
Estados onde viveram. 

Chamou-me a atenção profundamente – e quero 
registrar aqui – a pobreza do pós-guerra na Guiné-Bis-
sau, Senador Pedro Simon. Se é verdade que temos 
pobreza no Brasil, mais dura em algumas regiões, 
a pobreza africana tem um simbolismo mais duro e 
dolorido. Nós não podemos deixar essa coisa como 
está. É preciso construir uma solidariedade interna-
cional, principalmente da União Européia, para com 
aqueles povos. 

É inadmissível, é inconcebível, Senador Papaléo 
Paes, que é médico, que não exista na Guiné-Bissau 
nenhum aparelho de hemodiálise – em todo o país. 
Não existe um aparelho de hemodiálise em São Tomé 
e Príncipe. Como duas nações sobrevivem sem um 
aparelho de hemodiálise, Senador Mão Santa, médi-
co renomado?

A União Européia, os Estados Unidos, os países 
ricos e o Brasil, o nosso Brasil, não podemos des-
conhecer dados dessa miséria, desse abandono do 

povo africano. Daí a responsabilidade, no regresso, 
de trabalharmos. 

Senador Heráclito Fortes, V. Exª que tem um 
entusiasmo próprio, vamos ter de tocar com vontade 
a solução destas questões.

Chamou minha atenção, nesta viagem, a presen-
ça dos brasileiros em Angola, a presença brasileira em 
Luanda. Angola, até 2002, vivia em guerra, mas exis-
tem em torno de vinte mil brasileiros vivendo naquele 
país. Por conta da renhida guerra, Luanda hoje tem 
cerca de cinco, seis milhões de pessoas. Na capital 
da Angola, não há transporte coletivo, não há ônibus, 
não há táxi, só aquela multidão andando. O país conta 
com uma presença brasileira muito forte de grandes 
empreiteiras e de empresas como a Petrobras e a Vale 
do Rio Doce. Espero que esse país, que tem PIB de 
20% ao ano, possa, em três a cinco anos, dar uma 
condição de vida melhor ao seu povo. Tenho muita 
confiança nessa transição dos governantes de Angola 
no sentido de resolverem, de forma acelerada, célere, 
problemas candentes de infra-estrutura. Angola vive 
um entusiasmo. O PIB de 20% é significativo. Angola 
é, hoje, membro da Opep e produz, por dia, dois mi-
lhões de barris de petróleo. 

Espero que essa riqueza se reverta na melhoria 
da qualidade de vida das pessoas depois desse pro-
cesso também dolorido da guerra, não só a guerra pela 
independência, mas também pela paz recente, após 
duras brigas internas de grupos no interior desse belo 
país que é Angola e sua capital, Luanda.

Sr. Presidente e Srs. Senadores, concedo um 
aparte ao Senador Heráclito Fortes, que foi, sem dú-
vida alguma, uma pessoa importante nessa viagem, 
no sentido não só de falar do Brasil para os africanos, 
mas de estreitar uma relação mais solidária entre o 
Brasil e os povos da África.

Concedo um aparte ao Senador Heráclito For-
tes.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador 
João Pedro, agradeço a V. Exª a oportunidade que me 
dá. Vou confessar-lhe: um dos grandes momentos, 
uma das grandes alegrias que tive, não só como Se-
nador, mas como parlamentar, foi essa experiência de 
visitar os sete países da África, principalmente países 
com mais identificação com o Brasil. V. Exª falou da 
presença de brasileiros em Angola, mas algo é inte-
ressante: temos a sensação, por todos os países em 
que passamos, de que existe sempre um brasileiro ao 
nosso lado, tamanha a empatia dos africanos com o 
nosso País. Acho até que questões internas, como in-
flação e outros problemas, nos distanciaram um pouco 
da África. O objetivo da missão, comandada por mim 
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como Presidente da Comissão de Relações Exterio-
res, com a honra de tê-lo como um dos participantes, 
é exatamente promover esse estreitamento por meio 
do que chamo de diplomacia parlamentar, que é uma 
facilitadora de diálogos, uma aproximadora. Sem a 
burocracia da diplomacia formal, ela ajuda, e muito, o 
encurtamento dessas distâncias. O que nós vimos foi 
exatamente país a país abrir os braços para o Brasil. 
E nós temos de aproveitar, meu caro Presidente Mar-
co Maciel, esse bom momento. A gratidão do povo de 
Angola para com os brasileiros é manifestada por onde 
se passa, desde as grandes autoridades até um cida-
dão da rua. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a 
Angola independente. Isso em 1975. O Brasil era go-
vernado por Geisel, e ele, antecipando-se às decisões 
de todos os outros países, fez esse reconhecimento 
que os angolanos têm como fundamental para aquela 
autonomia, para diminuir o sofrimento e a dor do pro-
cesso de independência. V. Exª está coberto de razões. 
Eu acho que a viagem, embora cansativa, fatigante, 
foi altamente proveitosa. Guiné-Bissau merece, não 
só do Brasil, mas do mundo, uma atenção especial, 
pela peculiaridade em que vive, pelas dificuldades e, 
acima de tudo, pelo isolamento que lhe foi imposto. 
Tive oportunidade de conversar, esta semana, com a 
nossa embaixadora na ONU, que é responsável pela 
comissão de acompanhamento de Guiné-Bissau, a 
Embaixadora Maria Luiza – Maria Luiza Viotti, me so-
corre aqui o Senador Marco Maciel – que tem gran-
des preocupações, já foi à Guiné-Bissau várias vezes. 
Mas vimos, por exemplo, meu caro Senador Pedro 
Simon, países altamente bem estruturados, embora 
pequenos, como é o caso de Cabo Verde. Não é um 
grande país, é um país pequeno, mas, agora, poderá 
ser um grande entreposto comercial e um elo do Bra-
sil com o continente africano. Já temos lá uma coisa 
fantástica, de iniciativa própria e pessoal do cidadão, 
do sentimento de integração, que é uma ponte aérea 
existente entre Fortaleza e a cidade da Praia, onde as 
rabidantes – que para nós são as sacoleiras – fazem 
aquelas viagens semanais, levando produtos brasileiros 
para a África e de lá trazendo seus produtos. Vimos, 
por exemplo, as dicotomias da Nigéria, a riqueza alia-
da às dificuldades estruturais e conjunturais. Meu caro 
Senador Pedro Simon, acho que V. Exª, sinceramente, 
me fez falta por não nos ter acompanhado. Convidei-o, 
porque tenho certeza de que V. Exª, embora não seja 
seu estilo sair, pelo seu espírito e pela solidariedade 
com os africanos, teria tido muito prazer em ver o que 
vimos. Foi uma grande experiência. Penso que temos 
de continuar nesse caminho. Essa aproximação tem 
que ser promovida da maneira mais rápida possível. 

Ainda irei falar sobre essa viagem, mas agradeço a V. 
Exª por ter aberto esse caminho. Para mim, é até mais 
cômodo; como Presidente da Comissão, sentir-me-ei 
mais confortável em falar após um dos companheiros 
de missão já tê-lo feito, e V. Exª o faz com a proprie-
dade e, acima de tudo, com a autoridade de quem 
participou de todos esses eventos. Daí por que regis-
tro aqui a alegria de tê-lo todos esses dias em minha 
companhia e na companhia do grupo que pouco teve 
tempo para outras tarefas a não ser os compromis-
sos havidos. Outra coisa que me sensibilizou muito 
foi a acolhida em todos os países, de presidentes a 
primeiros-ministros, nos Parlamentos, todos eles com 
uma demonstração de carinho e, acima de tudo, de 
querer muito bem ao Brasil. Acho, meu caro Senador 
João Pedro, que participamos de um marco para esta 
Casa. Tivemos a felicidade de fazermos uma viagem 
histórica. Muito obrigado.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Obriga-
do, Senador Heráclito Fortes, concordo com a opinião 
de V. Exª e me coloco à disposição de trabalharmos 
agora, no Brasil, nos encaminhamentos. 

(Interrupção do som.)

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Presi-
dente Mão Santa, serei rápido para finalizar. 

Quero registrar aqui o nome do Sr. Alberto Esper, 
Presidente da Associação dos Empresários que estão 
em Angola. O pleito, pelo menos dois pleitos, lembro-me 
perfeitamente – pela relação estreita, intensa que tem 
o povo angolano com o Brasil e o Brasil com Angola –, 
de diminuirmos essa burocracia na legalização para os 
dois povos no sentido de ir e vir e de trabalhar. 

Penso que precisamos trabalhar na diminuição 
dessa burocracia, desse tempo para se buscar a le-
galidade do brasileiro em Angola e do angolano no 
Brasil, e o pleito de termos uma agência do Banco do 
Brasil em Luanda.

(Interrupção do som.)

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Senador 
Mão Santa, serei rápido. Com um PIB muito impor-
tante, em torno de 20%, com a produção de petróleo 
que Angola tem, nós não podemos ficar fora desse 
grande país e de acompanhar todo esse processo de 
inserção da industrialização, da presença brasileira 
em Angola.

Por fim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não vou 
esquecer este diploma, lá no Senegal, nesta ilha, que 
é a ilha de Gorée, que tem o simbolismo duro do pon-
to de vista da história, porque nesta ilha onde fomos 
agraciados com este diploma, todos nós Senadores, 
registra-se a história triste da presença dos escravos. 
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Ali está a casa que abrigava os escravos – mulheres, 
crianças, homens – o local onde os escravos que tinham 
menos de 60 quilos ficavam presos para a engorda, 
para adquirirem mais peso e dali iriam para a América 
do Norte, ou para a América Central, ou para a Amé-
rica do Sul, mas fundamentalmente para o Brasil. Lá 
está o prédio, um prédio do horror, mas que registra o 
local onde viviam os africanos escravizados, e o local 
mais simbólico deste momento, da tristeza, da dor, o 
local do embarque: um pequeno corredor de pedra, em 
direção ao mar, e ali era a última passagem dos afri-
canos para esses destinos na costa da América. Isso 
foi na ilha de Gorée. E nós fomos agraciados. E vou 
guardar isso como um símbolo de que a humanidade 
não pode mais repetir esse gesto, de impor a escravi-
dão a seres humanos com esse povo tão massacrado 
historicamente, que é o povo africano.

Para finalizar, Sr. Presidente, a Europa, o Brasil, 
os Estados Unidos, não podem fazer ouvido de mer-
cador. Existe na costa africana ocidental muita dor, 
miséria, discriminação. E esse é o desafio da comis-
são de Senadores brasileiros que por lá passaram. 
Agora damos continuidade a esta luta para organizar 
e construir um cominho de solidariedade e integração 
e de atitudes concretas no sentido de diminuir tanta 
indiferença, tanta desigualdade.

É inconcebível um país como a Guiné-Bissau, 
como São Tomé, não ter um aparelho de hemodiáli-
se. Levarei esse pleito ao nosso governo, ao Ministro 
Temporão, que é médico, pois temos que tomar uma 
decisão no sentido de reverter tanta dor aos nossos 
irmãos africanos. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
Durante o discurso do Sr. João Pedro, o Sr. 
Papaléo Paes, Suplente de Secretário, dei-
xa a acadeira da presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Convidamos para usar da palavra, para uma comu-
nicação inadiável, o ilustre Senador da República, do 
Democratas, representante do Estado de Pernambuco, 
Marco Maciel; como orador inscrito, depois, o Senador 
Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul.

V. Exª, regimentalmente, teria cinco minutos. Mas 
V. Exª está acima de tudo, pelo respeito que o País 
deve a V. Exª como um dos homens de maior probi-
dade na história democrática deste País.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Para uma 
comunicação inadiável. Com revisão do orador.) – Muito 
obrigado, nobre Presidente Senador Mão Santa.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Sr. Senador Pe-
dro Simon, Sr. Senador João Pedro, Sr. Senador Herá-
clito Fortes,  venho, inicialmente, na forma do disposto 
no Regimento  Interno e de acordo com as tradições 
da Casa, requerer as seguintes homenagens pelo fa-
lecimento do Senador Jefferson Péres, ocorrido no 
dia 23 de maio, na cidade de Manaus, sua terra natal: 
inserção em Ata de voto de profundo pesar pelo seu 
passamento; apresentação de condolências aos seus 
familiares; ao Partido Democrata Trabalhista, instituição 
a qual pertencia o ilustre Senador desaparecido; ao 
Governo do Amazonas, seu Estado natal; à Prefeitura 
e à Câmara Municipal de Manaus, visto que exerceu 
funções relevantes na cidade; à Universidade do Ama-
zonas; e, finalmente, ao jornal A Crítica, um dos jornais 
do seu Estado, nobre Senador João Pedro.

Leio, aqui e acolá, A Crítica. Além de habitual 
editorialista, Jefferson Péres  era um grande articulista 
no referido jornal.

Sr. Presidente, não precisam muitas palavras para 
justificar este requerimento. Eu me uno ao sentimento 
da Casa e, por que não dizer, do País pelo passamento 
ocorrido de maneira tão inesperada.

Quarta-feira da semana passada, estivera com 
ele na reunião da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania; relatou projetos. À tarde, voltei a estar 
com ele aqui no plenário, já no começo da noite – de 
seis para sete horas da noite. Falamos um pouco so-
bre o problema das medidas provisórias, que, a meu 
ver, estão impedindo o Congresso de ter uma agen-
da parlamentar. E, para surpresa minha, me encon-
trava no Recife quando, sexta-feira pela manhã, logo 
cedo, tomei conhecimento do seu falecimento, que 
tanto nos entristeceu e  também desfalcou o Senado 
da República.

Diria que Jefferson Péres era um intelectual e, 
como tal, convivia com a dúvida. Por isso mesmo, 
amava o diálogo. Era uma pessoa de quem  podería-
mos divergir, mas ele sempre agregava algo de signi-
ficativo ao debate.

Ele tinha, como eu,  um “instinto de nacionalida-
de”, para usar uma expressão de Machado de Assis. 
Ou seja, torcemos sempre para o País viver da melhor 
forma possível. Mais do que isso: tentamos construir 
uma nação mais justa, menos desigual.

Ele, representando a Região Amazônica, e eu, o 
Nordeste, no Senado Federal, com freqüência discu-
tíamos problemas comuns. Essas duas regiões ainda 
são consideradas regiões-problema. O Sul, o Sudeste 
e o Centro-Oeste decolaram. Essas três macrorregiões 
já estão com seu processo de desenvolvimento bem 
avançado. O mesmo não se aplica, infelizmente, ao 
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Nordeste e ao Norte. Ainda convivemos com enormes 
disparidades de renda e desigualdades econômicas 
relevantes. Mais grave é a percepção que se tem de 
que ainda não construímos um País menos assimé-
trico, mais solidário.

Jefferson Péres tinha essa visão. A sua região 
talvez seja o maior desafio com que se defronta o País, 
porque faz limite com vários dos países da  América 
Meridional.

Gostaria de destacar em Jefferson Péres o juris-
ta, uma pessoa afeita ao Direito. Seus pareceres eram 
muito bem elaborados. Tinha grande discernimento nas 
momentosas questões. Ele possuía excelente base do 
latim, o que, a meu ver, é algo extremamente importante 
para o conhecimento das raízes do nosso Direito.

Praticamos o chamado Direito continental euro-
peu, que é diferente do common law, dos anglo-saxões. 
E a raiz desse Direito é latina, tão magistralmente 
definida por Ulpiano, quando disse: “Juris praecepta 
sunt haec: honeste vivere; alterum non laedere; suum 
cuique tribuere” Ou seja, os princípios de Direito são 
os seguintes: viver honestamente, não molestar o pró-
ximo e dar a cada um o que é seu. Esses princípios 
informam a cultura jurídica da antiguidade clássica 
e  também a cultura jurídica dos nossos tempos, que 
Jefferson Péres dominava com pleno discernimento, 
com pleno conhecimento de causa.

Sr. Presidente, era um homem público no sen-
tido – aí eu volto, é inevitável, a citar os latinos – de 
res publica, ou seja, de coisa pública. Às vezes é tão 
esquecida entre nós aquela consideração a que Cí-
cero sempre esteve atento, de preservar os valores 
republicanos, a coisa pública. Jefferson Péres atentou 
para essa questão da cidadania republicana.

Não podemos deixar de destacar tinha uma ex-
traordinária formação intelectual e, por isso mesmo, 
representava  bem  o seu Estado no Senado Federal, 
Casa que enriquecia através do talento e capacidade 
de fertilizar com idéias a solução dos problemas com 
os quais nos defrontamos.

Era um grande defensor da reforma política, que 
há muito tempo também defendo, porém, infelizmente, 
pouco andamos. Na minha compreensão, essa deveria 
haver sido, a primeira bandeira a ser desfraldada logo 
ao instalar-se a legislatura iniciada a 1º de janeiro de 
2007. Contudo não ocorreu, avançamos pouco: cor-
remos riscos até de não progredirmos nesse território 
fundamental para não somente fortalecer os partidos 
políticos, mas sobretudo para melhorar os níveis de 
governabilidade, hoje o grande desafio com o qual se 
defronta uma sociedade democrática.

Norberto Bobbio, em um dos seus livros, chamou 
atenção justamente para o aspecto de que a governa-
bilidade é a grande cobrança que a sociedade demo-
crática faz dos seus homens públicos.

Jefferson Péres era um excelente cidadão, um 
excelente pai de família. Sua esposa, D. Marlidice, é 
amiga de Anna Maria. Por coincidência, minha esposa 
é nascida no Estado do Amazonas, se bem que tenha 
ido muito cedo para o Recife. A vida de Jefferson Pé-
res foi de enorme coerência. Diz-se sempre que nada 
mais difícil na política do que a coerência, ou seja, 
como compatibilizar pensamento e ação, mas Jeffer-
son Péres dava um exemplo muito nítido de como 
era possível o exercício da atividade política através 
da coerência.

Sua morte deixa muito tristes, torna o Senado 
menor e empobrece a vida política brasileira. Porém, 
se o seu desaparecimento nos afasta do convívio com 
ele, o exemplo que nos lega continuará a inspirar a 
busca de uma sociedade atenta aos valores essen-
ciais à prática democrática.

Sr. Presidente, eu gostaria de lembrar uma fra-
se sobre a morte de Rui Barbosa, proferida há cem 
anos, nas exéquias de Machado de Assis, em 1908. 
Rui Barbosa foi escolhido orador na cerimônia. Ele co-
meça dizendo:  “Mestre e companheiro, disse eu que 
nós íamos despedir, mas disse mal”. E acrescentou 
Rui Barbosa: “A morte não extingue, transforma. Não 
aniquila, renova. Não divorcia, aproxima”.

Ao sentirmos a perda de Jefferson Péres, resta-
nos  um conforto: a certeza de que, como elucidou 
muito bem Rui Barbosa, a morte pode aproximar, na 
medida em que ela provoca uma reflexão sobre os 
nossos valores, sobre as nossas instituições e sobre a 
necessidade de servirmos cada vez melhor ao País.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Senador Marco Maciel, V. Exª continua defendendo 
aquilo que foi o sonho do nosso Jefferson Péres, a éti-
ca. Então, o povo brasileiro não pode desesperar. Aqui 
está Marco Maciel, que simboliza aquela ética, sonho 
e vida do nosso companheiro Jefferson Péres.

Senador Marco Maciel, V. Exª foi muito feliz, por-
que outro dia eu indagava a Jefferson Péres sobre a 
sua oratória concisa, rápida, sintética, e ele dizia que 
lera muito e se orientava em Machado de Assis.

Então, V. Exª, em boa hora, traduz uma cultura 
que tanto cultivou Jefferson Péres e fala da ética, que V. 
Exª também continua a garantir na política brasileira.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – A 
Presidência encaminhará o voto de pesar solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Convidamos para usar da palavra o Senador do 
Rio Grande do Sul, do meu Partido, o PMDB da ética, 
da decência: Pedro Simon.

Senador Pedro Simon, na sexta-feira – eu que 
gosto tanto de ouvi-lo –, fiquei meio desesperado por-
que ouvi a notícia da morte de Jefferson Péres. Eu 
vinha para cá e V. Exª estava transmitindo a notícia. 
Como sempre, V. Exª transpareceu aquele amor, aque-
le respeito, clamando e até, vamos dizer, dissertando 
o seu não entendimento por Deus estar chamando só 
os bons, entre eles Jefferson.

V. Exª pode usar da palavra pelo tempo que jul-
gar conveniente.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Meu 
querido Presidente e amigo Mão Santa, Srªs e Srs Se-
nadores, o Senado Federal vive hoje um clima de dia 
seguinte. A sensação é que, nesta segunda-feira, há 
um vazio ainda maior nos nossos corredores e nos ple-
nários destas Casas. É o primeiro dia sem a presença 
física e sem os ensinamentos do nosso companheiro 
Jefferson Péres.

Hoje, portanto, eu quero me dirigir, de alma e de 
coração, ao nosso amigo Jefferson Péres; ele, que tra-
tou como ninguém, desta mesma tribuna, de todas as 
questões mais importantes para a construção de um 
Brasil independente, democrático, soberano.

Não é fácil, porque, neste nosso plano de vida, eu 
estou forçado a falar hoje com os olhos voltados para 
uma cadeira vazia, para corredores e sala em silêncio. 
É por isso que, sem disfarçar a minha saudade, sem 
disfarçar a minha tristeza, mas, principalmente, para 
me dirigir aos arredores de Deus, eu quero falar para 
o meu irmão Jefferson Péres olhando para o alto.

Talvez não seja assim tão difícil, porque, para 
falar com esse nosso companheiro, amigo e irmão de 
todas as horas, era necessário olhar, normalmente, 
para cima, dada a grandeza do seu conhecimento, 
do seu espírito público, da honradez, da ética e do 
seu amor ao nosso País. É que éramos nós que nos 
sentíamos diminutos, diante desse pequeno grande 
homem, gigante nas suas qualidades.

Agora, em outro plano, continuo olhando para 
o alto, porque seres humanos como Jefferson Péres 
são acolhidos de braços abertos pelo Criador, porque 

eles O honraram na Terra, e a Sua imagem e a Sua 
semelhança eles dignificaram.

Nestes momentos, entretanto, não nego que, às 
vezes, dá vontade de falar diretamente com Deus; co-
locar em xeque os Seus desígnios; duvidar até, quem 
sabe, da Sua infalibilidade. Afinal, por que chamar o 
Jefferson para a sua companhia, exatamente quando 
nós mais precisávamos dele? Sem a sua voz, sem o 
clamar da sua portentosa voz, parece que nos resta 
um imenso deserto.

Será que Deus, ao nos levar mais uma referên-
cia humana maiúscula, chamou, na verdade, eu vos 
digo, chamou-nos todos à razão, para que parásse-
mos para pensar?

De repente, eu me dou conta. Em tão pouco tem-
po, perdemos dois companheiros desiludidos com a 
política: em 9 de maio, Arthur da Távola; agora, o Je-
fferson. Dois homens de bem e a percepção comum 
de que a política já não é mais caminho para a cole-
tividade, para a busca do bem comum e para, quem 
sabe, a busca da felicidade.

Eu fico imaginando sobre o que os dois estarão 
conversando agora no céu. O que eles estarão discu-
tindo com Ulysses, Covas, Tancredo, Teotônio e tantos 
outros? Sobre a vida vivida? Gente sofrida? Política 
falida? Também, de repente, eu, do mesmo modo, me 
dou conta de que estamos perdendo cada vez mais 
as nossas melhores referências.

Eu me consolo, dada a minha fé profunda, por-
que sei que todos eles estão agora próximos de Deus. 
Perdemos companheiros que, como eram, nos davam 
proteção terrena, mas ganhamos muito mais agora, 
com sua proteção lá no alto. Então, fiel à vontade de 
Deus, que assim seja.

Meu caro irmão, companheiro e amigo Jefferson 
Péres, eu já vivi a dor pela perda de muitos entes que-
ridos próximos de mim, inclusive um filho. São únicas, 
dores absolutas, incomparáveis, tão profundas que só 
o tempo é capaz de consolar-nos. Mas esse mesmo 
tempo que nos consola, à medida que avança, torna 
recorrente e repetitiva, cada vez mais, a dor pela per-
da do irmão, principalmente do irmão que escolhemos, 
gerado e desenvolvido no mesmo útero da ética, da 
dignidade, da solidariedade e do amor ao próximo.

Irmão, porque verdadeiramente éramos fraternos. 
Não importa a idade. Existem irmãos que parecem 
sempre ser mais velhos, não por eventuais rugas ou 
rusgas, mas pela sabedoria, pelos bons conselhos, pela 
proteção intelectual, pelos bons ensinamentos, pela 
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orientação, pelas referências. Aqueles que nós invoca-
mos sempre nos nossos momentos de incerteza.

Nessa vida passageira, meu caro Jefferson, irmão 
mais velho, não na idade, mas na sabedoria, viveste 
conosco quando a nossa estada, quando esta Casa, 
quando o Congresso Nacional estava vivendo horas 
muito difíceis. E nesta tua vida de passagem, tu te es-
forçaste, Jefferson Péres, como poucos, para ajudar as 
consciências móveis nos seus devidos lugares.

Não te deixaste cair em tentações. Livraste-nos de 
tantos males que ocupavam as prateleiras das mentes 
empoeiradas pela corrupção e pela falta de ética.

Eu nunca te vi adjetivar, quando o assunto era 
apenas substantivo. Foi assim, por exemplo, no Con-
selho de Ética, quando a pauta era a conduta do Pre-
sidente do Congresso.

Eu nunca te vi também embevecido ou hipnoti-
zado pelas tentações dos holofotes. Bastava-te, uni-
camente, Jefferson, a luz dos fatos. Preferiste guiar-
te tão-somente por ela e estendeste essa mesma luz 
sobre nós, embora, contra a tua vontade manifestada 
sem receios, a tenhamos apagado, muitas vezes, em 
votações secretas, movidas, aí sim, pela conduta me-
recedora dos piores adjetivos.

Nesse nosso time, perdemos muito com a tua par-
tida, nosso grande companheiro de defesa. Foi assim, 
por exemplo, quando fomos juntos ao Supremo Tribunal 
Federal para fazer valer o direito de instalar comissão 
parlamentar de inquérito, embora tantos fatos determi-
nados e números de assinaturas regimentais.

Quem sabe, o time inteiro tenha perdido uma es-
pécie de líbero. Sim, quem sabe, talvez o time inteiro 
tenha perdido o seu líbero, que preenchia as nossas 
lacunas quando íamos para o ataque, se pressiona-
dos pela barbárie, ou quando nos voltássemos para 
a defesa institucional, principalmente se o jogo de in-
teresses nos colocava na zona de rebaixamento da 
credibilidade popular.

Repartíamos também muitas das manifestações 
recebidas. Quantas foram as mensagens enviadas 
por cidadãos brasileiros de todos os cantos e recan-
tos deste País, que nos solicitaram dividir contigo as 
manifestações de carinho e reconhecimento! Não deu 
tempo de repassar para ti, mas, a propósito e a título 
de exemplo, porque são muitas, às vésperas da última 
viagem, recebemos mensagem em que o remetente 
versa sobre a situação atual do País, mostra-se tam-
bém desiludido com os rumores da política brasileira e 
termina dizendo: “Mas sou seu admirador tal como sou 
de Jefferson Péres e desejo a Jefferson Péres muita 

força, muita saúde na sua longa caminhada”. Quando 
recebi, Jefferson já tinha partido.

Pena que partiste tão cedo para as nossas ne-
cessidades, mas eu te rogo agora que continues a nos 
inspirar na continuidade dessa nossa caminhada.

Tu, Jefferson, não eras de muitas palavras – o 
suficiente para orientar as nossas ações. Teus apar-
tes completavam as nossas idéias e aprimoravam os 
nossos pronunciamentos.

Algumas vezes, se necessário, desmontavam 
por completo o pensamento dos que pensavam dife-
rente de ti, exatamente porque tu não eras de meias 
palavras.

Neste mesmo plenário e na Comissão de Cons-
tituição e Justiça representavas para todos nós uma 
verdadeira enciclopédia jurídica.

Em teu último discurso, Jefferson, neste plenário, 
sobre a Amazônia, quando nós manifestávamos pre-
ocupação com a cobiça internacional sobre a nossa 
mata, sobre o nosso rio, sobre a nossa biodiversida-
de, tu foste taxativo: “O meu maior temor é a cobiça 
nacional”.

O suficiente para entendermos que as seqüelas 
da sanha nacional sobre a Amazônia é que motivam 
e se transformam em motes para os interesses inter-
nacionais. Que se não fizermos a lição de casa neste 
momento da nossa história, será diferente, no futuro, 
a nossa geografia.

Sr. Presidente Mão Santa, Srªs e Srs. Senado-
res, a maior homenagem que nós podemos prestar ao 
nosso companheiro, amigo e irmão Jefferson Péres é 
seguir os seus exemplos, é não ficarmos apenas na 
lembrança formal e oficial, por maior que seja a emo-
ção que ela nos provoque. O Senador Jefferson Péres, 
para quem o conheceu tão bem como nós, não iria nos 
perdoar, não aceitaria. Não podemos permitir que sua 
passagem para um outro lado se transforme em rego-
zijo para os que se locupletam com o dinheiro público. 
O mesmo recurso que falta nas filas dos hospitais e na 
escuridão do analfabetismo, como tão bem denunciado 
por Jefferson Péres desta mesma tribuna.

Bem fará o Presidente Garibaldi, ao cumprir sua 
promessa feita lá em Manaus, na frente de sua viú-
va, de editar as idéias e os projetos de lei do Senador 
Jefferson Péres. Pelo menos para os que contarão a 
história no futuro um registro de quem a fez. E que a 
viveu intensamente. Para que as prateleiras das bi-
bliotecas deste País substituam esta tribuna, porque 
suas idéias não passarão. A defesa da ética e da de-
mocracia viverá para sempre. 
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Não sei se ele deverá ser lembrado também, com 
o seu nome, em alguma parede das nossas alas ou 
salas. Quem sabe o “túnel do tempo”, por onde ele des-
filava, diariamente, do gabinete à tribuna, entre outros 
personagens imortalizados à nossa história. 

Quem sabe pudéssemos colocar o seu nome jun-
to ao Senador Josaphat Marinho na sala da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, porque essa foi a 
trilogia que marcou a presença de ambos entre nós. 

Quem sabe ele não queira o seu nome em nenhu-
ma de nossas paredes. Em nenhuma de nossas pare-
des! Neste caso, talvez devamos invocar o seu perdão, 
para relevar a sua desilusão pela política, e reconhecer 
o seu respeito e o seu amor por esta Casa.

Quem sabe possamos, então, invocar o seu nome 
sempre que houver uma parede que, eventualmente, 
nos separe da Constituição, da justiça e da cidada-
nia.

Quem sabe possamos dar-lhe a nossa melhor 
resposta ao seu desencanto com a política, mudando 
os mesmos procedimentos que ele tanto criticou desta 
tribuna. Ainda ecoa, Sr. Presidente, entre nós, um dos 
seus mais lembrados discursos:

“O meu desalento é profundo. Deixo isso 
registrado nos Anais do Senado Federal. Infe-
lizmente, eu gostaria de estar fazendo outro 
tipo de pronunciamento, mas falo o que penso, 
perdendo ou não votos – pouco me importa. 
Aliás, eu não quero mais votos mesmo, pois 
estou encerrando a minha vida pública daqui 
a quatro anos, profundamente desencantado 
com ela”.

E continuava: 

“Há uma profunda crise do Estado brasi-
leiro, e a classe política parece não se cons-
cientizar disso. A crise do Brasil é muito grave, 
porque não é algo comum, não acontece em 
outros países mais pobres até do que nós. Se 
acontece aqui, alguma coisa está profunda-
mente errada e tem de se corrigida. 

Nós perdemos a visão de longo prazo. 
Não temos um projeto de nação, não temos 
um projeto estratégico. A classe política se di-
gladia com coisas menores, pequenas, numa 
disputa simplesmente de poder”. 

Essa foi a última lição de Jefferson Péres. Essa 
é a nossa missão. 

Neste momento, eu não gostaria de estar pro-
nunciando este discurso. Gostaria de estar discutin-

do com ele os grandes temas nacionais, aprendendo 
com ele. 

A partida do Senador Jefferson Péres, não nego, 
também nos contamina com seu desalento. Eu também 
comungo da sua avaliação de que a crise no Brasil é 
muito grave. Como ele, eu não percebo a existência de 
um projeto de nação para o Brasil, nem mesmo de um 
projeto estratégico. Como ele, eu também sinto que a 
classe política se digladia com coisas muito pequenas, 
muito vulgares, meras disputas de poder.

Não era hora de ele partir. Ele poderia, pelo me-
nos uma vez, ter perdido o trem da história. Que falta 
ele nos vai fazer! Que falta, sim, nos fará Jefferson 
Péres.

Eu estava em Porto Alegre, Sr. Presidente, para 
onde fui correndo por um problema delicado que a 
minha irmã Salem teve – graças a Deus, ela está fora 
de perigo –, chegava em casa de madrugada quando 
me telefonou a CBN.

“Senador, o senhor pode falar conosco?” “Pois 
não.” “O que o senhor acha da morte de Jefferson Pé-
res?” Levei um susto, pois não tinha nem idéia. Tinha 
assistido, na quarta-feira, do hospital, o seu pronuncia-
mento desta tribuna sobre a Amazônia, pronunciamento 
aliás excepcional, seu último pronunciamento. 

Realmente foi um choque. O Jefferson, baixinho, 
meu vizinho nesses doze anos em que ele está em 
Brasília – eu estou há 25 anos –, no mesmo edifício, 
na mesma entrada. Todas as manhãs, ele caminha-
va e, cada vez que me encontrava, me cobrava: “Ô 
Pedro, você tem de caminhar, você está errado”. Não 
fumava, não bebia, não comia carne nem de galinha, 
só peixe; magro, franzino. Era um homem que não se 
empolgava da tribuna, era sereno, tranqüilo, dizia o 
que tinha a dizer sem elevar a voz, não tinha problema 
nenhum de coração. V. Exª, que é médico, se fosse 
indicar a algum colega nosso o que fazer para não ter 
problema de coração, mandaria fazer tudo aquilo que 
o Jefferson Péres fazia. 

Destino é destino, Sr. Presidente. Meus patrí-
cios árabes dizem “Maktub”, “está escrito”. E estava 
escrito. Tranqüilo, levantou-se, fez a barba, vestiu-se 
e disse para sua senhora: “Estou me sentindo mal, 
tenho uma dor no peito”. Quando ele falou em dor no 
peito, ela saiu correndo para chamar um médico. Foi 
uma morte instantânea.

Sempre ouvi dizer, Sr. Presidente, que o enfar-
te é perigoso e fatal em jovens com mais de 40 anos. 
Quando a pessoa tem mais de 60 anos é menos fatal 
o resultado. Pois nele foi fulminante.
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Jefferson Péres é uma das figuras que temos de 
analisar com profundidade. Lembro-me daquele mo-
mento em que alguém se referiu a ele dizendo que sua 
esposa trabalhava em seu gabinete. E ele, na tribuna, 
não mais do que em dois minutos, disse: “Ora, alguém 
disse que foi feito referência a mim. Eu não entendi 
assim. Mas quero dizer que minha esposa trabalha 
no meu gabinete realmente durante um expediente, 
porque ela atende ao pessoal que vem me procurar, 
pois ela tem mais tranqüilidade, mais serenidade, mais 
simpatia do que eu. Mas ela não é minha funcionária, 
ela não ganha nem um centavo, nem de mim nem do 
Senado”. Esse era Jefferson Péres.

A última matéria dele publicada nos jornais de 
sexta-feira era uma declaração com relação ao fato de 
que íamos ter condições de nomear mais um assisten-
te com R$9.900,00 mil por mês. E ele dizia no jornal: 
“Mas para quê? Por que vamos nomear mais um as-
sistente? Já temos funcionários mais do que o normal. 
Para que mais um?” Esse era Jefferson Péres.

Interessante no seu enterro, sua esposa com 
uma capacidade de resistência emocionante. Seus 
três filhos são três pequenos Jefferson Péres: mes-
ma altura, mesma fisionomia, magrinhos e sisudos, os 
três. Que beleza ver ali; que beleza ver o outro lado, 
o pai, o Jefferson, o marido. Sua sogra, velhinha, de 
95 anos, dizia com dor: “Ele era meu filho. Eu via ele 
igual à minha filha”.

Uma coisa interessante, Sr. Presidente: eu não 
me lembro de ter visto Jefferson Péres com uma fisio-
nomia tão tranqüila, tão serena, tão calma como a que 
apresentava dentro do caixão. Parecia que ele estava 
dormindo. Era um homem que tinha ido tranqüilamente 
para o outro lado, ainda que pego de surpresa, ainda 
que não tenha podido se despedir de quem quer que 
fosse. Mas sua serenidade, sua feição era a de um 
homem de paz; a de um homem que estava tranqüilo, 
a de um homem que estava preparado para enfrentar 
a humanidade.

Depois de o arcebispo dar a bênção, o filho pe-
diu, por favor, que todos se retirassem para que eles 
pudessem, por uns cinco minutos, se abraçar em torno 
do pai. Um dos filhos recebeu a notícia lá, recém-che-
gado nos Estados Unidos, e vinha correndo. Deu para 
sentir que aquele era um lar feito na base da estatura 
moral: dele e de sua esposa.

E eu que vi o Jefferson Péres na sua dureza, na 
sua frieza, na sua forma de falar, eu me impressionei 
muito, Sr. Presidente. Andando pelas ruas de Manaus, 
vi o povo todo na rua, chorando, dando adeus e aplau-

dindo Jefferson Péres. Realmente, impressionou-me o 
carinho e o afeto que aquele povo tinha por ele.

Eu já havia falado para várias pessoas que, da-
qui a três anos, iríamos a Manaus exigir que o Péres 
fosse candidato, forçar a candidatura dele. Sincera-
mente, não sei se teríamos êxito. Personalidade forte 
e firme a de Jefferson Péres. Eu tinha muito carinho 
por ele, tinha muito respeito. Ele me impressionava 
por sua serenidade. 

Eu tinha uma inveja, uma inveja cristã - acho até 
que não era pecado: olhava para ele, e ele, em cinco 
frases, dizia tudo o que queria dizer. Eu falava uma 
hora e dizia a metade do que achava que queria dizer. 
Em cinco frases, ele dava sua determinação, e o resto 
poderia ir atrás, porque era aquilo. Isso é genialidade! 
Isso é fora do comum. 

Imagino como seria este Brasil com Cristovam 
como Presidente e Jefferson Péres como Vice-Presi-
dente. Seria realmente algo de muito importante.

Muito obrigado, Jefferson Péres, pela tua pre-
sença, pela tua palavra, pelo teu carinho, pelo teu 
afeto, pelo que tu fizeste por nós. Infelizmente, mais 
uma vez, eu tenho que dizer: parece que Deus está a 
selecionar os melhores, tirando-os do nosso convívio. 
Tu foste demais, porque tu não eras apenas o melhor, 
mas tu tinhas a capacidade de apontar caminho. Tu 
falavas, na hora exata, no momento exato, para que 
muitos te seguissem, aceitando o teu conselho, a tua 
orientação. Outros, batessem no peito e reconheces-
sem que estavam errados.

Meu querido Jefferson, obrigado por teres existido. 
Como eu me arrependo, Jefferson, de não ter convivi-
do ainda mais contigo. Homem sério, quieto, calado, 
passava sempre com seu espírito superior. Tu foste um 
grande homem, um grande espírito, um grande cidadão. 
Podemos dizer, tranqüilamente, que tu praticamente 
tinhas a perfeição: não tinhas ódio, não tinhas inveja, 
não tinhas ambição, não tinhas vaidade; tu eras o que 
eras; tu punhas tudo o que és no mínimo que fazias, 
e esse tudo era honradez, era seriedade.

Foi muito grato para mim ter convivido contigo, 
Jefferson. Tu me fizeste muito bem. E, por isso, é 
imensa a saudade que eu sinto por ti.

Muito obrigado, Srª Presidente.

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o 
Sr. Mão Santa, deixa a acadeira da presidência, 
que é ocupada pela Sra. Rosalba Ciarlini.

A SRA. PRESIDENTE (Rosalba Ciarlini. DEM – 
RN) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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A SRA. PRESIDENTE (Rosalba Ciarlini. DEM – 
RN) – A Presidência determina a inserção em Ata do 
voto de profundo pesar, bem como a apresentação de 
condolências à família e ao Estado do Amazonas.

O requerimento que acaba de ser lido, vai ao 
Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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A SRA. PRESIDENTE (Rosalba Ciarlini. DEM 

– RN) – A Presidência encaminhará o voto de pesar 

solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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A SRA. PRESIDENTE (Rosalba Ciarlini. DEM 

– 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:
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A SRA. PRESIDENTE (Rosalba Ciarlini. DEM – 
RN) – A Presidência encaminhará os votos de pesar 
solicitados.

Os requerimentos que acabam de ser lidos vão 
ao Arquivo.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, para 
me inscrever como Líder, quando puder.

A SRA. PRESIDENTE (Rosalba Ciarlini. DEM – 
RN) – Senador Agripino, o Senador Mão Santa está 
inscrito e já foi anunciado.

O Senador Mão Santa está com a palavra. 
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senadora 
Rosalba Ciarlini, que preside esta sessão de segunda-
feira, Parlamentares presentes na Casa, brasileiras e 
brasileiros aqui presentes e os que nos assistem pelo 
sistema de comunicação do Senado. 

Ô Paim, o grande Senador Cícero disse: “Nunca 
fale depois de um grande orador”. Vou falar sobre o 
mesmo assunto depois do grande orador que é Pe-
dro Simon.

Todos nós nos sentimos diminuídos com a fal-
ta de Jefferson; mas todos nós, Paim, nos sentimos 
engrandecidos pelo privilégio de ter convivido com 
Jefferson Péres. Ética: temos ouvido falar. Eu sou 
médico, e Hipócrates fez o primeiro código de ética. 
Drª Rosalba Ciarlini, o nosso juramento de Hipócrates 
são momentos de orientação de uma vida profissio-
nal ética. Sabemos que Platão escreveu, assim como 
Max Weber. Felizes somos nós que não precisamos 
buscar estudar.

Senador José Agripino, tivemos a vida. Ô Paim, 
tivemos o líder do nosso partido que está encantado no 
fundo do mar, Ulysses Guimarães, conhecido como o 
“senhor das Diretas”. Conhecemos a história de Simon 
Bolívar, el libertador. O Rui Barbosa poderia se chamar 
“senhor Justiça”. Paim, V. Exª é o nosso Martin Luther 
King. Entendo que o Jefferson ficou na história deste 
País como “senhor Ética”, José Agripino. O “senhor 
Ética” é daqui, e nós convivemos com ele.

Eu agradeço a Deus porque quando governava 
o Piauí conheci um jovem do PDT, Elias Ximenes do 
Prado, Deputado estadual, que presidiu a Companhia 
de Habitação do Estado do Piauí e tinha intimidade com 
Leonel Brizola. O PDT sempre nos apoiou, desde que 
fui Prefeito da cidade de Parnaíba.

Toda vez, Paim, que me lembro do Deputado 
Elias Ximenes do Prado, eu o sinto como Che Guevara. 
Ele era dessas pessoas iluminadas. Isso que vemos 
hoje, como a luta de V. Exª pelas cotas no ensino... 
O Deputado Elias Ximenes do Prado fez aprovar isso 
muito antes do que aqui no Congresso, Paulo Paim. E 

eu fiquei temeroso, porque a Universidade do Piauí es-
tava nascendo. A clarividência desse jovem Deputado 
Elias Ximenes do Prado... Eu lhe pedia que retardasse 
porque eu tinha medo de que a Universidade do Esta-
do do Piauí, que estava nascendo no nosso Governo 
e crescendo, sofresse. Eu pedia que ele aguardasse, 
porque isso era bonito, era belo, mas devia partir do 
âmbito nacional para o Piauí. 

Essa pessoa exigiu, no dia em que comemorá-
vamos uma das grandes datas do Piauí – segundo a 
tradição, a comenda maior é entregue pelo Governador 
a personalidades de grande valor –, que fosse incluído 
Jefferson Péres. Eu não o conhecia. O Deputado já 
morreu, eu o chamo de “Che Guevara”.

Realmente, eu tive o privilégio, quando governa-
dor do Piauí, de traduzir a admiração, o respeito que o 
Estado tinha por esse homem que simbolizava a de-
cência, a ética na política do Brasil. Esse gesto foi uma 
inspiração do Deputado Elias Ximenes do Prado, que 
morreu logo depois. Mas são coisas da vida. 

Quando aqui adentrei, Paim, que coincidência! 
Quando entrei no elevador com a minha Adalgisa, 
minha mulher, que ele conhecia porque foi homena-
geado no Piauí e participou de um almoço na casa do 
Governador, que coincidência: ele subia no mesmo 
elevador.

Agora, que vamos perder, vamos, porque nós 
recorríamos a ele. 

Devido às limitações em Direito, inúmeras vezes 
eu recorria a ele, Senador José Agripino. Freqüente-
mente eu recorria a ele para me orientar sobre cultura, 
sobre pronunciamento. 

No meu pronunciamento mais polêmico, que foi 
aquele sobre “cacarejar”, houve aparte dele, que incor-
porei ao meu discurso. Ele, com sua cultura, incorpora 
conhecimento da história política da Alemanha... 

Em outro pronunciamento polêmico – são vários e 
vou pegar todos –, ele também me aparteou. Ele sem-
pre, Senador Paulo Paim, tinha participação nos meus 
pronunciamentos, assim como eu nos dele. 

Aparteando-me certa vez, disse-me o Senador 
Jefferson Péres: 

Péres.

”Senador Mão Santa, V. Exª cita, com 
muita propriedade Graciliano Ramos. Ele não 
foi apenas um dos maiores escritores da lín-
gua portuguesa. Ele foi também um homem 
de probidade inatacável. Depois de administrar 
Palmeira dos Índios, como Prefeito, ele apre-
sentou um relatório famoso. Prestou contas 
de cada centavo gasto – não havia cartão 
corporativo naquele tempo. Há uma frase que 
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me ficou na memória – eu nunca a esqueci 
– que mostra a grandeza daquele homem. 
Como verdadeiro homem de bem, sacrificou 
até amizades. A frase é a seguinte: “Na defe-
sa do interesse público, perdi alguns amigos. 
Não me fizeram falta.”

Ele citou isso e eu disse: Incorporo todas as pa-
lavras do aparte, que encantam o  Brasil e enriquece 
o nosso pronunciamento. Também incorporei o aparte 
dele quando ele citava o livro Mein Kampf. Mas, aqui 
está o Jefferson Péres.

Paim, eu tinha compromissos no Piauí, e não 
pude ir ao enterro dele. Eu tinha compromissos agen-
dados em Teresina e, depois, em minha cidade natal. 
Mas, aí, vi, Senadora Rosalba, o valor de Jefferson 
Péres. Eu me lembro que eu saí sábado à noite, para 
jantar em um restaurante, e, quando eu vi, o dono do 
restaurante, paulista, estava no jantar, emocionado, 
sofrendo e lamentando. Quer dizer, esse Jefferson 
é....O barulho não faz bem e o bem não faz o baru-
lho. Ele se irradiou. Eu vi no Piauí todas as pessoas 
lamentando a perda. Quer dizer, a democracia  é de 
todos nós, Paulo Paim. Todos que sonham com um 
Brasil democrático melhorado sentiram-se usurpados 
com essa perda. 

Achamos – e somos otimistas – que ficou o exem-
plo. Felizes somos nós, José Agripino, que não pre-
cisaremos mais buscar exemplos no nascedouro da 
democracia, na Grécia, na Itália, na França, na Ingla-
terra e nos Estados Unidos. O exemplo de decência 
e de ética está aqui. Ética. 

E nos impressionava a oratória dele, contunden-
te, sintética, concisa e objetiva. Um dia, sentado ali, 
do lado dele, perguntava e ele dizia, Paim: 

“É porque eu li muito Machado de As-
sis”.

Os seus escritos são frases curtas e contunden-
tes”. Essa era a oratória dele.

(O Sr. Presidente faz soar a campai-
nha.)

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Deus escreve 
certo por linhas tortas. 

Eu acho – é quase uma certeza – que quem mais 
tem presidido sessões neste Senado tem sido eu. Ele 
nunca falava, José Agripino, mais de cinco minutos. 
Nunca! Na última sessão, José Agripino, eu estava aí 
e ele pediu a palavra. Daquele jeito dele, queria saber 
se ia ter vez, a que horas seria. E o nosso Presidente, 
naquela tranqüilidade, disse: “Você fala é agora.” E ele 
já exigindo, e foi. Ele falou mais do que o normal. Nós 

o acompanhamos a vida toda. Eram cinco minutos, 
sintético, Machado de Assis...

(Interrupção do som.)

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Cristo fez 
em um minuto o Pai-Nosso, como aquele discurso de 
Abraham Lincoln no cemitério dos heróis combatentes 
da Guerra da Secessão.

Ele pregava, tinha uma capacidade de síntese e 
dizia tudo que era necessário. Mas nesse dia, no últi-
mo pronunciamento, ele demorou mais. Falou sobre 
a Amazônia, sobre o que ele mais falou e amou, so-
bre o que ele mais defendeu. E eu até gostaria, mas 
não pedi um aparte, porque parece que Deus estava 
dando a ele aquele momento de se despedir. O pro-
nunciamento dele sobre a Amazônia – quero crer que 
ninguém mais tinha mais conhecimento da Amazônia, 
mais amor – foi o último, criticando a internacionaliza-
ção da Amazônia, publicada por um jornal americano, 
Senador José Agripino, dizendo os rumos, como de-
víamos proceder.

Esse é um guia, um farol, para o nosso Gover-
no e os nossos Presidentes seguirem e pacificarem a 
Amazônia, preservarem a Amazônia.

Presidente Luiz Inácio, o Senado é para isso. Vos-
sa Excelência encontra, neste momento, dificuldade 
de buscar o Ministro do Meio Ambiente. Acho que ele 
[Jefferson], deixou o caminho e a luz para melhores 
dias, a defesa e o enriquecimento da Amazônia, que 
continua sendo propriedade dos brasileiros.

Para terminar, buscaria as frases mais interes-
santes de Jefferson: “Falta ao Brasil uma elite com-
promissada com a coisa pública”.

“A classe política brasileira já apodreceu há muito 
tempo”. Meditai! Atentai bem para isso! “A classe polí-
tica brasileira já apodreceu há muito tempo.” 

Firme nas posições, duro nas palavras: “Acho que 
por trás deste Brasil sujo, escuro e ruim há um Brasil 
limpo e decente. E este Brasil precisa gritar”.

Essa é a mensagem que ele nos deixou, Paim, 
que V. Exª representa...

“O Estado não deve ser locomotiva de 
desenvolvimento, mas, sim, um navio quebra-
gelos, um removedor de obstáculos.”

“O Presidente Lula pode fazer o País 
decolar, desde que, nos acertos para a com-
posição do próximo governo,

 “Não fique prisioneiro do que há de pior 
no Congresso e não se transforme num ad-
ministrador de crises. Para mim, chega! Não 
vou mais perder o meu tempo.”[Ao anunciar 
que deixaria a vida pública.] 
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“O Brasil está precisando de um estadis-
ta, um estadista não persegue adversário, não 
protege amigos que cometem desvios.”

São essas as palavras. 
Um popular, comum, que não é Parlamentar e 

tem aptidão de poeta escreveu um artigo sobre ele 
anos atrás. Ele é daqui, policial legislativo federal do 
Senado. Ele é o povo. Quero só pedir a atenção desse 
policial legislativo federal do Senado, que está aqui e 
acompanha. É uma inspiração poética. Não somos nós, 
não. É o povo do Brasil. Ele fez essa homenagem a 
Jefferson Péres. Ele é um dos que ouve, que conhece, 
que julga, que é povo. Não somos nós, companheiros 
e colegas dele, não. É o povo que ele simboliza.

Peço só para ler esta síntese desse homem, 
policial legislativo federal do Senado, que conhece 
todos nós e conheceu os outros Senadores. Ele já 
tinha escrito isso.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Con-
cede-me um aparte?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Vou já.

(Interrupção do som.)

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Sr. Presiden-
te, apenas mais um minuto para concluir.

“Prometendo guardar a Constituição e 
as leis do Brasil...

(...)
Assim é o juramento que fizeram
Ao assumirem seus mandatos no par-

lamento.
“Que país e esse?”
Ao Presidente ele perguntou indignado! 

[Jefferson PÉres]
“O que estamos fazendo aqui neste Par-

lamento?”
O plenário [um observador aí, está aqui] 

ficou mudo neste exato momento.
“A atividade parlamentar é muito deses-

timulante.”
O silêncio fez ecoar até a mim suas pa-

lavras naquele instante.
[Aí dizia Jefferson Péres:]
“Creio que, um dia, brevemente, ele fa-

lou com arrojo,
“deixarei a política por desencanto e 

nojo”. [Um observador aqui.]
Seus opositores mesmo sabendo que 

ele estava com a razão, 
Desprezaram o juramento de defenderem 

a Carta Magna

E mais uma vez, sabe Deus por que ra-
zão, rasgaram a nossa Constituição.

Quisera, em nossos parlamentos...
Tivéssemos mais Jeffersons, 
Cumprindo com fidelidade seus juramen-

tos,
Reservas de moralidade, brasilidade e 

ilibado comportamento.
Sinceramente, da mesma forma que 

você, que queria entender, 
Entender o porquê das ideologias da 

maioria mudaram rapidamente
Esquecendo-se das suas convicções 

quando assumem o poder?
Enfaticamente ele registrou com sua cos-

tumeira convicção:
“Os Senadores da República estavam 

cometendo perjúrio, uma vez que juraram, ao 
tomar posse, defender e respeitar a Consti-
tuição.”

Naquele momento com a voz embarga-
da a todos 

Ousou perguntar:
“Vale a pena exercer a atividade parla-

mentar?”
Foi um momento de consternação quan-

do desejou
Seu mandato findar.
Sim, vale a pena, Sr. Senador, sua in-

dignação é natural, reservas de seriedade e 
moral não se vêem todos os dias no cenário 
nacional. 

Sim, vale a pena!
Sob pena de as omissões dos bons se-

rem carta branca para as ações do mal.

E isso foi no dia em que foi aprovada a Medida 
Provisória nº 207, que deu ao Presidente do Bacen 
status de Ministro. 

Quer dizer, esse é um texto desses que nos 
acompanha, que é Rubens de Araújo Lima, Policial 
Legislativo Federal do Senado. 

Tem um pedido ali de aparte. Ô Magno Malta, 
vamos ser breve, porque a paciência da Senadora...

O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Dia 18 
deste mês foi o Dia Nacional de Enfrentamento ao 
Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adoles-
centes, a que Jefferson Péres fazia coro, juntamente, 
com todos nós na defesa da criança e o adolescente. 
Está ali a Senadora Presidente Rosalba, que foi uma 
Prefeita atuante na questão da criança e que vai con-
ceder o tempo para nós, porque hoje não há votação. 
Ela está ao lado da Serys, que é também combativa. 
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Além do mais, acabamos de aprovar um projeto na 
CCJ, que criminaliza a posse de material criminoso. 
Dessa forma, qualquer posse de material criminoso 
contra a criança, agora, é crime. A legislação ante-
rior dizia o seguinte, que você pode ter, armazenar, 
e você não é criminoso, não; você só é criminoso, se 
for pego teclando. O cara que fez essa lei tinha que 
ser investigado.

A SRA. PRESIDENTE (Rosalba Ciarlini. DEM 
– RN) – Senador Magno Malta, vou conceder mais 
um minuto para que V. Exª faça o aparte ao Senador 
Mão Santa.

O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Se eu não 
conseguir, V. Exª me dá mais um minuto. 

Senador Mão Santa, é muito pouco tempo para fa-
lar do Senador Jefferson Péres. Um homem de pequena 
estatura, mas eu o chamaria de “Gigante da Amazônia”. 
A grandeza, o comportamento ético de Jefferson dei-
xam um legado extremamente significativo para todos 
nós. Jefferson Péres lutou pelo orçamento impositivo. 
Era um homem que, ideologicamente, divergia do Se-
nador Antonio Carlos, mas a discussão do orçamento 
impositivo convergia para o bem da sociedade e se 
juntou – porque essa era uma das suas bandeiras e, 
aqui, lembramos Antonio Carlos Magalhães – porque 
se juntaram para o bem da sociedade até porque o 
orçamento não pode ser uma peça de chantagem: se 
você vota, eu libero. Se você não vota, eu...

(Interrupção do som.)

A SRA. PRESIDENTE (Rosalba Ciarlini. DEM – 
RN) – Vou lhe conceder mais minuto porque, com cer-
teza, V. Exª ainda tem muito a relembrar, rememorar 
da vida de quem tanto honrou este Senado, o Senador 
Jefferson Péres, no seu pronunciamento porque está 
inscrito para falar após o Senador Paulo Paim.

O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Agradeço, 
Srª Presidente, até porque falar depois do Paim é difí-
cil demais. Jefferson Péres era o grande guerreiro das 
lutas sociais, da agenda positiva do País. Na verdade, 
não tenho tempo para discorrer sobre o que penso e o 
que sinto, mas lamento o passamento desse homem 
público que aprendi a admirar antes de ter o meu pri-
meiro mandato de Vereador e já era fã de Jefferson. 
E Deus me deu a graça de tornar-me Senador ao lado 
de Jefferson Péres, esse paredão moral, ético da polí-
tica brasileira, que o seu passamento a mim trouxe um 
sofrimento pessoal e sou parte do sofrimento coletivo, 
do sofrimento da sua família neste momento de muita 
dor. Obrigado, Senador Mão Santa.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Incorporo as 
palavras do Senador e diria, através das ondas que 

chegarão aos céus, as ondas sonoras com que falamos: 
ó meu Deus, aí chegou o Senador Jefferson Péres.

E ele pode dizer, Paim, como Paulo, seu patrono, 
o Apóstolo Paulo disse: percorri meu caminho, preguei 
a minha fé e combati o bom combate. Essa foi a vida 
do “Senhor Ética do Brasil”, Jefferson Péres.

A SRA. PRESIDENTE (Rosalba Ciarlini. DEM – 
RN) – Quero parabenizar o Senador Mão Santa pelo 
brilhante pronunciamento que fez aqui, trazendo muitos 
momentos históricos para o Senado da presença des-
se gigante da Amazônia, como bem falou o Senador 
Magno Malta, que é o Senador Jefferson Péres. Real-
mente V. Exª disse tudo: combateu o bom combate. E 
que esteja em paz com Deus. Com certeza está.

Anuncio a palavra da Senadora Serys, Senadora 
do Mato Grosso.

Em seguida, Senador José Agripino, pela Lide-
rança.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na 
sexta-feira, momentos após o falecimento do nosso 
querido Senador Jefferson Péres, estive nesta tribu-
na prestando a minha homenagem a ele; homenagem 
onde eu dizia muitas palavras – palavras que já foram 
ditas aqui hoje –, mas destaco uma frase: “Foi-se um 
ícone da política brasileira”. E quem perdeu muito, com 
certeza, foi o Senado da República, foi o seu Partido, 
Senador Cristovam; o PDT, com certeza, perdeu mui-
to, e o povo brasileiro também.

Após ouvir o pronunciamento do Senador Pedro 
Simon, que para mim também é outro ícone da polí-
tica brasileira, juntamente com outros – e vou citar o 
Senador Pedro Simon por conta de que ele fez um 
pronunciamento, sob o meu ponto de vista, de um 
ícone falando de outro, de um ícone da política brasi-
leira, Senadora Rosalba, falando de outro. Foi assim 
que ouvi o pronunciamento do Senador Pedro Simon 
há pouco.

Quero dizer ao nosso Senador Jefferson Péres, 
onde estiver, para que nos ouça, que John Donne já 
disse, Senadora Rosalba, que “nenhum homem é uma 
ilha desgarrada no continente. A morte de qualquer ho-
mem me diminui, porque faço parte da humanidade; e 
por isso, não me pergunte por quem os sinos dobram. 
Eles dobram por ti”. Saudades do Sr. Senador Jefferson 
Péres. Os sinos hoje dobram por ti, Senador.

Senadora Rosalba, Srs. Senadores, vou falar de 
um assunto sobre o qual inclusive o Senador Jefferson 
Péres, na quarta-feira, falou com muita propriedade e 
na sexta-feira, no Jornal do Senado, estava estampa-
da sua fala. Quando ele já tinha falecido, fui pegar o 
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jornal para ler, o nosso Jornal do Senado, e lá estava 
a fala do Senador Jefferson Péres, com sua foto, que 
era sobre a questão da Amazônia. Vou falar sobre 
desmatamento, mas que, obviamente, tem totalmente 
a ver com a nossa Amazônia.

Começo meu pronunciamento elogiando os tra-
balhos da Comissão Provisória de Desmatamento que 
promoveu, no dia 15 de maio, audiências públicas lá no 
meu Estado de Mato Grosso, nos Municípios de Alta 
Floresta, Sinop e também na nossa Capital, Cuiabá. 
Estive presente nessa última, mas fui informada de que 
o resultado de todas as reuniões foi positivo.

Aproveito ainda para parabenizar o idealizador 
e Presidente dessa Comissão Temporária, o Sr. Se-
nador Jayme Campos, que está atuando firmemente 
no sentido de encontrar uma boa solução para os pro-
blemas. “Temos uma missão nobre, junto com meus 
colegas da Bancada de Mato Grosso, de acompanhar 
e avaliar o ‘Risco ambiental’ em Municípios relaciona-
dos pelo Inpe”.

Os números do Inpe, infelizmente, não são fa-
voráveis e apontam para um aumento crescente de 
desmatamento na Amazônia. O Governador Blairo 
Maggi, há duas semanas, esteve no meu gabinete 
questionando os números apresentados pelo Deter – 
Detecção em Tempo Real –, que demonstrou a evo-
lução da área dos indícios de desmatamento e que, 
depois de divulgados, causaram muitos transtornos e 
dissabores a todo o Estado de Mato Grosso e outros 
Estados amazônicos.

Quero deixar aqui, Srª Presidente, muito clara a 
minha posição: estamos aqui para enfrentar um pro-
blema sério de desmatamento ilegal, que está, sim, 
ocorrendo em vários Estados brasileiros, onde, por 
um lado, nos deparamos com a dificuldade de pesso-
as sérias que vivem e sustentam suas famílias com 
a atividade madeireira; e, de outro, madeireiros que 
derrubam a floresta sem nenhuma autorização.

Penso que quem está ilegal e quer permanecer 
assim não terá chance nenhuma e será alcançado 
pela Justiça – tenho certeza. Mas quem, de boa-fé, é 
obediente à lei, quer uma floresta preservada e dela 
retirar seu sustento e o de sua família tem de ser in-
centivado. Nossos esforços deverão ser sempre nes-
se sentido.

Nesta semana, apresentei um projeto que promete 
dar um novo rumo ao controle de nossas florestas e que 
pretende rastrear e monitorar, eletronicamente – por 
meio de chips –, todas as árvores do Brasil. Minha idéia 
é, após amplo debate, implantar isso em Mato Grosso e 
estender para todo o Brasil. Minha intenção é criar um 
mecanismo para demarcar, em campo, árvores comer-

ciais remanescentes e porta-sementes, possibilitando 
assim, de forma criptografada, gravar as coordenadas 
e todas as informações, tais como: nomes científico e 
vulgar; altura, diâmetro, volumetria etc.

Após apresentar meu projeto ao Governador 
Blairo Maggi, li no jornal O Globo, de que ele gostou 
tanto da iniciativa que pretende implantá-la em Mato 
Grosso.

E vou incentivá-lo a fazer isso. Meu propósito 
é criar um mecanismo que possa impossibilitar total-
mente a manipulação dos dados colhidos em campo, 
garantindo a segurança e a fidelidade das informações, 
acabando com a geração de créditos virtuais.

Está muito claro que o meio ambiente passou 
a ser um tema importante na vida de todos nós. Isso 
não é mais um assunto restrito às organizações am-
bientalistas. Temos de estar todos juntos – Legislativo, 
Executivo, Judiciário e sociedade civil. Nesse conceito, 
estou fazendo e vou fazer minha parte.

O Brasil é um País privilegiado e bonito por natu-
reza. Temos que deixar de abaixar a cabeça e mostrar 
ao mundo que possuímos florestas em abundância e 
que vamos preservá-las. Somos detentores de um tipo 
de biocombustível que, ao que tudo indica, Srª Presi-
dente, será a solução para o problema energético, sem 
prejuízo da produção de alimentos. Não tenho nenhu-
ma dúvida disso. Hoje não vou restringir-me a esse 
discurso de que o biocombustível é a grande solução 
para o problema energético, que não trará prejuízos à 
produção de alimentos. É uma discussão para levar-
mos, com profundidade, em outro momento.

Temos fontes de água doce abundantes, uma 
agricultura moderna e com grandes avanços tecnoló-
gicos. Em meio a todas essas qualidades, estamos no 
caminho da preservação, com certeza.

Abro um parêntese para abominar – abominar – 
qualquer abuso e violência praticada por quem quer 
que seja contra quem quer que seja. É: não à violência! 
Não ao abuso! Mas entendo que a Operação Arco de 
Fogo deve ser valorizada pelos seus resultados, mas 
sem violência e sem abuso.

O Estado brasileiro deve criar condições ao nosso 
povo para que viva em paz, na legalidade, com digni-
dade, implementando políticas corretas que possibili-
tem o desenvolvimento de nossa maior vocação, que 
é produzir em abundância alimento ao mundo todo. 
Temos, portanto, que encontrar imediatamente uma 
solução para esse grave problema.

Conversarei com o Presidente Lula, com o Minis-
tro Tarso, com a Ministra Dilma, buscando apoio prin-
cipalmente ao novo Ministro, Carlos Minc, que estão 
preocupados e atentos a essas questões fundamentais 
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do País, especialmente a preservação ambiental e a 
consciência de que a população precisa preservar a 
natureza, e que o Brasil precisa buscar o seu desen-
volvimento com sustentabilidade.

O Presidente Lula já anunciou o nome do Ministro 
do Meio Ambiente, um ambientalista que é profissio-
nal experimentado e respeitado, Deputado Estadual 
pelo Rio de Janeiro por seis mandatos, que tem apoio 
e prestígio pelos conhecimentos que detém na área 
ambiental. O novo Ministro já disse que não só dará 
prosseguimento, mas que aprofundará ainda mais as 
políticas ambientais iniciadas por Marina Silva. Ele 
preza a importância de que a discussão do desen-
volvimento econômico do Brasil passe pela questão 
ambiental. E prometeu exigir participação em qualquer 
reunião que trate disso.

Como Senadora da República, vou solicitar ime-
diatamente, tão logo o Ministro tome posse, uma au-
diência para levar nossa visão sobre o meio ambiente 
e relatar os nossos problemas.

Espero que o novo Ministro tenha condições e 
recursos para continuar firme na defesa de um meio 
ambiente sustentável, mas que destrave essa buro-
cracia permanente que continua emperrando tantas 
obras, inclusive as obras do PAC.

Essa agilidade, já fui informada pela minha colega 
Marina Silva, o Carlos Minc tem e de sobra. Quem o 
conhece sabe que ele é trabalhador e rápido nas de-
cisões. Oxalá que, daqui para frente, possamos agili-
zar nossas licenças ambientais em prazos razoáveis, 
preservando é claro o meio ambiente.

Finalizo, Srs. Senadores e Srª Presidente, lem-
brando as palavras da ex-Ministra Marina Silva no seu 
discurso à Nação brasileira, justificando a sua saída. 
Palavras da nossa querida Ministra Marina Silva:

“...percebi que as pedras não estavam 
mais se movendo, e, quando as pedras não se 
movem, é preciso fazer algo para que elas se 
movam. A escolha do Ministro Minc qualifica 
o processo. Às vezes, você acumula conquis-
tas que precisam ser consolidadas. É preciso 
que se movimente o processo. É melhor o filho 
vivo no colo do outro do que jazendo no seu 
próprio colo”.

Foram as palavras da Ministra Marina Silva em 
seu discurso, justificando a sua saída: “É melhor o fi-
lho vivo no colo do outro do que jazendo no seu pró-
prio colo”.

Tenho ainda alguns minutos e não vou nem apro-
veitar todos, Senadora Rosalba, porque sei que há 
vários Senadores querendo falar.

Desejo rapidamente lembrar que, no dia 20 de 
maio, foi apresentado o Relatório Preliminar da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias perante a Comissão Mista de 
Orçamento do nosso Congresso Nacional. Dia 20, foi 
apresentado o Relatório Preliminar e foi votado graças 
a um bom entendimento com as lideranças partidárias 
e com coordenadores de bancada, sob a liderança do 
Deputado Mendes Ribeiro. No dia da apresentação do 
Relatório, houve vários destaques, mas ele foi apro-
vado, por unanimidade, perante a Comissão Mista de 
Orçamento.

Do dia 21 de maio ao dia 30 de maio é o prazo, 
inclusive nesta semana, até sexta-feira – e gostaria de 
lembrar a todos os Senadores e Senadoras, Deputa-
dos e Deputadas –, para apresentação de emendas ao 
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias do nosso 
País para o ano de 2009.

No dia 4 de junho, teremos a publicação das 
emendas aprovadas e rejeitadas; no dia 18 de junho, 
será apresentado o Relatório na Secretaria da Comis-
são Mista de Orçamento.

O dia 6 de julho é o dia determinado para discus-
são e votação do Relatório da Lei de Diretrizes Orça-
mentárias, já com as emendas.

De acordo com esse cronograma que esperamos 
seja possível cumprir, dia 11 de julho será o encaminha-
mento do Parecer à Comissão da Mesa do Congresso 
Nacional, até porque o nosso recesso, o recesso do 
Congresso Nacional, previsto para 17 de julho, só po-
derá acontecer se a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
estiver aprovada pelo Congresso.

Então, o nosso esforço nesse sentido é grande, 
e peço a todos que a gente fique atento para esses 
prazos, especialmente para o prazo de emendas, que 
é até o dia 30, sexta-feira.

Muito obrigada, Srª Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Srª Pre-

sidente, gostaria de pedir a palavra, rapidamente, pela 
Liderança do Governo.

A SRA. PRESIDENTE (Rosalba Ciarlini. DEM 
– RN) – Senador, pela Liderança, nós já temos o Se-
nador José Agripino.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Falarei 
após o Senador José Agripino, então. Peço que faça 
a minha inscrição.

A SRA. PRESIDENTE (Rosalba Ciarlini. DEM – 
RN) – Concedo a palavra ao Senador José Agripino, 
pela Liderança do Democratas.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela 
ordem, Srª Presidente.

Pela ordem, Srª Presidente.
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A SRA. PRESIDENTE (Rosalba Ciarlini. DEM – 
RN) – Senador, há um orador na tribuna.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Mas 
ele não tinha chegado lá ainda. É porque V. Exª não 
me ouviu. Obrigado, Senadora.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs 
e Srs Senadores, não vou me alongar sobre o tema 
que quero abordar inicialmente, porque quero fazê-lo 
na oportunidade própria. Tenho certeza de que este 
plenário estará cheio na sessão de homenagem que 
faremos ao nosso queridíssimo Senador Jefferson Pé-
res, ao nosso sempre Senador Jefferson Péres.

Eu não tive a oportunidade de cumprimentar, 
como desejava fazer pessoalmente, a sua viúva, Mar-
lídice Péres, e os seus três filhos, Ronald, Roger e 
Rômulo. Pretendo, Srª Presidente, nessa sessão que 
vai ocorrer, dizer a Marlídice, com quem estive – com 
ela e com Jefferson – no meu Estado, o Rio Grande 
do Norte, na casa de parentes dela que são nossos 
conterrâneos, que o marido dela vai fazer muita falta 
à política do Brasil; uma política que, como em qual-
quer regime democrático, contém figuras respeitáveis 
e figuras não tão respeitáveis. E, dentre as figuras res-
peitáveis da política brasileira, Jefferson Péres com 
certeza se inseria dentre os primeiros.

Ele vai fazer muita falta ao Senado e vai fazer 
muita falta, principalmente, ao seu Partido, o PDT, que 
vive neste momento uma circunstância desagradável 
no que diz respeito ao padrão ético de integrantes.

Jefferson Péres, com muita coragem e determi-
nação, no caso presente, como em todos os casos 
em que ele teve de se manifestar com relação ao pa-
drão ético da sua agremiação ou da política do Brasil, 
tomou posição muito clara em favor da ética, doesse 
em quem doesse.

Ele vai fazer falta ao plenário, onde ele era – 
como aqui disse Mão Santa – o “senhor bom senso”, 
um homem de palavra moderada, altiva, determinada, 
curta, mas sempre equilibrada. Não falava mais do 
que devia. Dos discursos de Jefferson, não caía uma 
palavra no chão, não se perdia nada. 

Mais do que o conteúdo de suas opiniões, mais 
do que o padrão ético que defendeu até o último dia, 
a grande marca de Jefferson, na exigüidade de seus 
pronunciamentos, eu não hesitaria em dar relevo ao 
bom senso, ao equilíbrio. Fosse ou não fosse a favor 
do Governo em tela, ele se manifestava a favor e con-
tra com equilíbrio e com bom senso. E, porque falava 
sempre com bom senso, a sua palavra era ouvida e 
respeitada, para não dizer considerada. É por essa 
razão que a política do Brasil vai sentir falta de Jeffer-

son Péres. Este Plenário vai sentir falta de Jefferson 
Péres. E o seu Partido, o PDT, agora mais do que nun-
ca, vai sentir muita falta do elemento de moderação, 
da palavra de equilíbrio e da referência moral que se 
chamava Jefferson Péres.

Eu quero, desde já, abraçar afetuosamente Mar-
lídice, abraçar fraternalmente os filhos Ronald, Roger 
e Rômulo, e dizer que me encontrarei com eles aqui, 
no plenário deste Senado, na sessão de homenagem 
que faremos para render homenagens a um dos nos-
sos melhores que se foi.

Mas, Sr. Presidente, gostaria hoje também de 
abordar o fato que a mim preocupa porque significa 
um desafio ao Legislativo. É muito ruim essa história 
de ficarmos nos digladiando – Executivo e Legislativo, 
Legislativo e Executivo, e entra pelo meio o Judiciário, 
como elemento moderador –, e as relações que têm de 
ser de harmonia ficam relações de desafio permanente. 
E nós estamos diante de mais um desafio, provocado 
pelo Poder Executivo, que está insistindo com a tese 
da reedição da CPMF.

Trata-se de uma matéria que foi decidida pelo 
Senado, foi decidida pelo Congresso, foi acatada pelo 
Supremo, tem opiniões, e o Governo agora insiste em, 
diretamente ou por portas transversas, colocar a ma-
téria em pauta. Vai nos encontrar pela frente. A vida é 
feita de desafios e, muitas vezes, de confrontos inevi-
táveis. Se o Governo quer novamente o confronto, vai 
nos encontrar pela frente. Agora, lamento muito que 
a desarmonia entre Poderes esteja sendo estimulada 
pelo Poder Executivo, que é quem tem a responsabi-
lidade de estabelecer – ele, sim – a harmonia e o res-
peito entre Poderes.

Da semana passada para cá, em função da apro-
vação da Emenda 29, que garante R$5,5 bilhões por 
ano, de 2008 a 2011, para a saúde, que é o maior pro-
blema do Brasil, o Governo vai ter de apreciar a matéria 
– que já foi votada e aprovada por unanimidade nesta 
Casa do Senado Federal – na Câmara dos Deputados, 
onde tem maioria e, para não dar desconforto à sua 
base, está querendo encontrar uma forma, ainda que 
cavilosa, de oferecer conforto à sua base para votar 
a Emenda 29.

Sr. Presidente, deixe-me fazer uma retrospecti-
va rápida do que aconteceu. A CPMF foi derrubada 
e sempre usamos o argumento de que o excesso de 
arrecadação a que o Brasil já estava assistindo ia res-
ponder pela falta da CPMF. Não deu outra: os ajustes 
foram feitos dentro do próprio orçamento e o excesso 
de arrecadação de janeiro, de fevereiro e de março já 
foi suficiente para que este assunto – falta de dinheiro 
decorrente da CPMF – não ocupasse mais as preocu-
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pações do Governo nem dos brasileiros. É tanto que o 
Governo não ousou mais falar sobre CPMF e prejuízos 
decorrentes, porque aquilo que dizíamos – excesso de 
arrecadação – já aconteceu.

Muito bem. Por iniciativa de um Senador do Par-
tido dos Trabalhadores, o Senador Tião Viana, vota-
mos aqui o texto da Emenda 29, que garante R$23 
bilhões em quatro anos de aumento de recursos para 
a saúde no Brasil, para resolver, sim, o maior problema 
que aflige a vida dos brasileiros, apontado por eles: 
saúde pública.

O Governo agora, para votar a Emenda 29, in-
venta de reeditar a CPMF. Como o Governo sabe que 
para reeditar teria ele de tomar a iniciativa, porque con-
tribuição só pode ser criada – todos nós sabemos, o 
Governo muito mais do que nós, ou tanto quanto nós 
– pelo Poder Executivo, e o instrumento para se criar é 
a proposta de emenda à Constituição (PEC), ele insiste 
– e agora criaram um artifício que será seguramente 
contestado na Justiça – em dar a oportunidade à sua 
base, a mesma base que aprovou o fim da CPMF, a 
condição legal, que não tem, de tomar essa iniciati-
va ilegal de propor a criação de uma contribuição, a 
CPMF, através de projeto de lei complementar, para 
dizer, “não, não foi o Governo quem tomou a iniciati-
va; foi a base do Governo”. A base do Governo, é cla-
ro, orientada pelo Governo. Orientada por quê? Será 
que o Brasil não tem condições reais de arcar com as 
despesas decorrentes da Emenda 29, proposta pelo 
Senador Tião Viana, do Partido dos Trabalhadores, e 
aprovada, por unanimidade, pelo Senado?

Vamos aos fatos. O Governo do Brasil, no mês 
passado, Presidente Adelmir Santana, aumentou, por 
meio de uma decisão do Copon, em meio ponto per-
centual a taxa de juros Selic para a dívida interna do 
Brasil, que anda às voltas de R$1,2 trilhão. Esse valor 
de R$1,2 trilhão, com uma taxa de juros de 0,5% adi-
cional, significa uma despesa a mais de R$6 bilhões 
por mês. O Governo, para conter a inflação, diz ele – e 
acho que tem razão –, aumentou a taxa de juros Selic 
para evitar o consumo e, evitando o consumo, segurar 
os níveis de inflação, só que produzindo, teoricamente, 
se toda a dívida interna fosse “selicável”, uma despesa 
adicional de R$6 bilhões. Vamos admitir que não seja 
de R$1,2 trilhão a dívida interna “selicável”, mas dois 
terços disso, que fosse de R$800 bilhões. Essa seria 
uma despesa que o Governo não hesitou em incorporar 
à sua despesa mensal. Seriam R$4 bilhões: 0,5% ao 
mês de R$800 bilhões são R$4 bilhões por mês.

O Governo, portanto, não hesitou, para conter a 
inflação, em incorporar às suas despesas R$4 bilhões 
por mês com o aumento da taxa Selic, mas não con-

corda, Senador Paulo Paim, Senador Magno Malta, 
Senador Romero Jucá, Senadora Rosalba, Senador 
Adelmir, Senador Carlos Valadares, em garantir R$5,5 
bilhões por ano para atender ao maior problema dos 
brasileiros. O Governo gera R$4 bilhões por mês do 
serviço da dívida para conter a inflação, é verdade, 
e quer encontrar artifícios para devolver isso ao con-
tribuinte, para provocar o Legislativo, para promover 
demandas judiciais, mas não concorda em buscar 
caminhos para encontrarmos juntos R$5,5 bilhões de 
fonte de suprimento para a Emenda nº 29. Então, R$4 
bilhões por mês de taxa Selic é possível; são R$48 bi-
lhões por ano. Mas R$5,5 bilhões por ano para a saúde 
não tem jeito? Só com aumento de imposto?

Senador Antonio Carlos Valadares, o Governo, 
inclusive, na hora em que aumentou em 0,5% a taxa 
Selic, incorporou uma despesa que agrava ainda mais 
a dívida pública interna, que é o calcanhar– de-aquiles 
do Brasil, para permanecer ou cair fora do investment 
grade. A relação dívida pública/PIB do Brasil está hoje 
em 0,47%. A dívida pública do Brasil é quase a metade 
do PIB do Brasil e aumenta ainda mais com o aumen-
to da taxa de juros de 0,5%, criando o risco real de o 
Brasil perder a condição de investment grade, gerando 
despesa de R$4 bilhões-mês, que o Brasil vai ter de 
pagar, o contribuinte vai ter de pagar. E não se con-
corda em encontrar caminho para R$5,5 bilhões por 
ano para a saúde?

Senadora Rosalba, V. Exª sabe quanto o Go-
verno anunciou, no Rio de Janeiro, há menos de um 
mês, de renúncia fiscal para facilitar a vida dos expor-
tadores? Vinte e dois bilhões de reais – parece-me – 
em três anos. São R$7 bilhões por ano. Ele tem R$7 
bilhões por ano de incentivo para a exportação e não 
tem R$5,5 bilhões para a saúde? Não cabe na minha 
cabeça. E vem a provocação do Executivo ao Legis-
lativo mais uma vez.

Então, o Governo encontra forma de criar o fundo 
soberano. Acabou de ser anunciado 0,5% do PIB, R$15 
bilhões para financiar empreendimentos do Brasil no 
exterior. Então, há dinheiro para anunciar o fundo so-
berano, para abrir mão de R$22 bilhões em impostos e 
não tem como conseguir R$5,5 bilhões para a saúde? 
Está tendo recordes sucessivos de arrecadação todo 
mês, e para dar à saúde os benefícios da Emenda nº 
29 vai ter que recriar a CPMF? Não cabe na minha ca-
beça. E não cabendo, eu quero anunciar, desde logo, 
que vão nos encontrar pela frente.

Agora, eu faço um apelo ao bom senso, até em 
nome da memória de Jefferson Péres: não vamos pre-
judicar a harmonia entre os Poderes.
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Vamos voltar, de novo, àquela corda esticada, 
à provocação permanente? Por que não se faz um 
pacto de encontrar na contenção dos gastos públicos, 
na melhoria da qualidade dos gastos públicos os ca-
minhos para que se equacione a Emenda nº 29? Por 
que não se age com bom senso e se adota, ao invés 
disso, a tática da provocação? Como é que se vai que-
rer provocar o Legislativo, propondo uma coisa que o 
Legislativo acabou de encerrar, fazendo a vontade do 
povo do Brasil? Como é que se vai criar um imposto, 
de novo, para piorar a competitividade do Brasil no 
ranking internacional das nações? É só contra-senso? 
Só contra-senso? E querer que nós nos curvemos a 
essa tentativa de intimidação? Não vão conseguir, não 
vão mesmo, eu estou anunciando desde já.

Se inventarem de criar a CPMF mais uma vez, 
vão encontrar os democratas pela frente, para mobi-
lizar a sociedade, como fizemos, para conversar com 
os segmentos da população brasileira, de norte a sul, 
de leste a oeste, para defender mais do que o interes-
se do cidadão, para defender o futuro do País, que se 
traduz por competitividade.

Um país que tem a mais alta taxa de juros do 
mundo e que tem uma das mais altas cargas tributá-
rias do mundo não se pode dar ao luxo de, em nome 
do benefício à saúde do povo, criar um imposto que o 
Congresso acabou de acabar.

Obrigado, Presidente.

Durante o discurso do Sr. José Agripi-
no, a Sra. Rosalba Ciarlini deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Adelmir 
Santana.

Durante o discurso do Sr. José Agripi-
no, o Sr. Adelmir Santana deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pela Sra. Rosal-
ba Ciarlini.

A SRA. PRESIDENTE (Rosalba Ciarlini. DEM – 
RN) – Após as palavras firmes do Senador José Agri-
pino, que falou pela Liderança, gostaria de anunciar a 
palavra do Senador Paim e, em seguida, do Senador 
Romero Jucá. O Senador Paulo Paim fala por permuta 
com o Senador Adelmir Santana, e o Senador Romero 
Jucá, pela Liderança do Governo, respeitando a alter-
nância de um orador e de um Líder do governo.

Pois não, Senador.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, gos-
taria que V. Exª me inscrevesse para falar pela Lide-
rança do PMDB.

A SRA. PRESIDENTE (Rosalba Ciarlini. DEM – 
RN) – V. Exª já está inscrito, Senador.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela 
ordem.) – Srª Presidente, V. Exª pode me informar a 
minha inscrição?

A SRA. PRESIDENTE (Rosalba Ciarlini. DEM – 
RN) – Pois não, Senador Magno Malta. V. Exª falará 
depois do Senador Valdir Raupp, pela Liderança.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – O que 
é isso? Por quê? Faz duas horas que estou esperando, 
e ele acabou de chegar.

A SRA. PRESIDENTE (Rosalba Ciarlini. DEM – 
RN) – Entendo, Senador, e estamos todos ansiosos 
pela sua palavra. V. Exª sempre vem tratar de assun-
tos importantes para o povo brasileiro!

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Eu 
sei e gosto demais dele. Posso até ceder minha vez 
para ele. Mas só estou perguntando, até porque per-
guntar não ofende.

A SRA. PRESIDENTE (Rosalba Ciarlini. DEM – 
RN) – Porque o próximo orador é o Senador Paulo Paim, 
porque é permuta com o Senador Adelmir Santana, 
que seria agora. Depois, nós temos o Líder Romero 
Jucá, porque é um direito da Liderança. Em seguida, 
o Senador Adelmir Santana, que fez a permuta com o 
Senador Paulo Paim. Depois, o Líder Valdir Raupp; e 
depois o Sr. Magno Malta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Então, 
é a ditadura do Regimento.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – É 
o Regimento, e a democracia se faz forte quando res-
peitamos as leis.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Eu 
perguntei porque perguntar não ofende. Então, foi um 
momento de fraqueza meu.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – E 
temos também inscrito o Senador Cristovam Buarque, 
que falará após o Senador Magno Malta.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, quero ser muito rápido, agradecendo ao 
Senador Adelmir Santana a permuta. Não vou nem 
usar os dez minutos, mas não poderia ir para casa sem 
falar alguma coisa sobre o nosso querido, infelizmente 
falecido, Senador Jefferson Péres.

Jefferson Péres, Srª Presidente, pertenceu, sem 
sombra de dúvida, a uma geração histórica que aprendi 
a conhecer e respeitar aqui no Congresso Nacional. 
Jefferson, símbolo da ética, da honestidade, da serie-
dade, da responsabilidade.

Lembro-me, Srª Presidente, de que, quando ba-
talhei tanto aqui para a aprovação, Senador Cristovam, 
do projeto dos aposentados e do fim do fator previ-
denciário, eu passava em frente a sua bancada e ele 
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disse: “Paim, faça um requerimento de urgência; eu 
vou ser um dos primeiros a assinar. Duvido que todos 
os líderes não assinarão. E vamos votar. O Senador 
Romero Jucá, conversei com ele, assinou também 
o 296. Vamos votar e estabelecer um diálogo sobre 
esse tema”.

Ao fazer esse registro, Srª Presidente, eu diria que 
ele era um conselheiro de todos nós. Do bom debate, 
do bom debate! Elegante, tranqüilo, sério e sempre na 
linha de dialogar com todos.

Eu tomaria a liberdade de dizer que Jefferson 
Péres demarcou o nosso tempo e a sua época. Ele é 
daqueles homens que ao longo da vida, assim como 
outros homens e outras mulheres, deu os melhores 
anos da sua caminhada pelo fim da ditadura, foi fun-
damental para a transição democrática que culminou 
com a eleição de um operário à Presidência da Repú-
blica. Jefferson Péres foi um daqueles homens que se 
tornou espelho para todos nós.

Fiz esse comentário para um jornal no fim de 
semana, e quero repetir aqui: Jefferson Péres nos 
deixa, mas vai se juntar a outros tantos homens que 
marcaram a sua geração e o seu tempo como Teo-
tônio Vilela, Leonel de Moura Brizola, Ulysses Gui-
marães, João Goulart, Mário Covas, Miguel Arraes, 
Ramez Tebet, Cristina Tavares, Florestan Fernandes 
e tantos outros.

Termino dizendo, Srª Presidente, que sou da-
queles homens que acredita que a alma não morre. 
Não acredito que a alma morre. Com certeza, nós que 
tivemos alegria de viver com esses homens e com 
essas mulheres, no futuro vamos nos encontrar com 
eles, em outra dimensão, já que acredito que a alma 
não morre.

Srª Presidente, depois dessa pequena homena-
gem que eu tinha que fazer a Jefferson Péres, nosso 
querido Senador, quero que V. Exª considere na ínte-
gra esse meu pronunciamento como lido.

Conversei com o Senador Adelmir Santana, vou 
ficar no máximo mais cinco minutos, quando faço um 
balanço sobre a caminhada das centrais sindicais e 
das confederações que vão entregar, no próximo dia 
28, aqui em Brasília, com cerca de dois milhões de as-
sinaturas, um documento sobre a redução de jornada 
de 44 horas para 40 horas semanais. Estarão numa 
audiência com o Presidente Garibaldi na quinta e tam-
bém com o Presidente da Câmara dos Deputados.

Srª Presidente, cito esse movimento nacional 
com alegria, não somente por ser o autor da PEC junto 
com o Senador Inácio Arruda, mas porque entendo e 
estou convencido mesmo que a redução de jornada 
sem redução de salário pode gerar, da forma como 

apresentamos a emenda no total, algo em torno de 
cinco milhões de novos empregos no País. Teremos 
cinco milhões de pessoas trabalhando, produzindo, 
recebendo e consumindo.

Por isso, estarei, no dia 29, numa grande ativida-
de em Porto Alegre, pela aprovação do PL nº 42, que 
trata do aposentado, do fim do fator e também pela 
redução da jornada de trabalho de 44 horas para 40 
horas semanais.

O projeto que apresentei aqui no Senado reduz, 
num primeiro momento, de 44 horas para 40 horas, 
mas, depois, reduz uma hora por ano até chegarmos 
a 36 horas. 

Então, peço a V. Exª que dentro de exatamente 
cinco minutos considere na íntegra o meu pronuncia-
mento, no qual coloco uma série de dados produzidos 
pelo Dieese, pelo Sindicato de São Bernardo, e por 
todas as centrais sindicais e confederações, e em que 
justifico a importância da aprovação da PEC que reduz 
a jornada de trabalho num primeiro momento de 44 ho-
ras para 40 horas e, num segundo momento, para 36 
horas, como uma forma de gerar emprego para toda 
a nossa gente e para todo o nosso povo.

Exatamente em 5 minutos concluo, agradecen-
do V. Exª. Peço que considere a proposta que apre-
sento, pois é importante. Mas, muito mais importante 
para mim é a pequena homenagem que fiz ao nosso 
inesquecível Senador Jefferson Péres.

Muito obrigado.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanha-
mento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs Sena-
dores, eu acredito que todos nós estamos conscientes 
da significação que o emprego tem na vida de cada 
brasileiro e brasileira. Não é preciso nem descrever as 
mazelas que a falta de emprego traz de roldão. 

Trabalhar é um direito legítimo de todo cidadão 
e apesar do crescimento que o Brasil registra e dos 
índices de desemprego que caem, nós ainda vemos  
um contingente enorme de pessoas querendo traba-
lhar, indo de lá para cá, dia após dia, em busca da dig-
nidade, da auto-estima e da esperança que parecem 
tê-las abandonado. 

Sempre na tentativa de encontrar saídas para 
esse problema angustiante, para essa dor sofrida, ve-
nho lutando para que aprovemos uma proposta viável, 
capaz de contribuir demais nesta luta. 

Trata-se de uma proposição que irá colaborar 
imensamente com a modernização das relações tra-
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balhistas e a criação de novos postos de emprego 
formais.

Ainda como Deputado Federal apresentei, em 
parceria com o então Deputado e agora Senador Inácio 
Arruda, Proposta de Emenda Constitucional visando a 
redução da jornada semanal de trabalho de 44 horas 
para 40 horas (PEC nº 231/95).

Por que reduzir a jornada de trabalho? Simples, 
porque ela irá gerar num primeiro momento, 3 milhões 
de novos empregos, isso confirmado por Estudo do 
Departamento Intersindical de Estudos Sócio Econô-
micos (Dieese). 

Em um segundo momento, com a redução de 
uma hora por ano, até chegarmos a 36 horas sema-
nais, seriam criados aproximadamente sete milhões 
de empregos.

É claro que para potencializar a criação de novos 
empregos, a redução da jornada de trabalho deve vir 
acompanhada de medidas como o fim das horas ex-
tras e do banco de horas.

A redução da jornada, sem redução salarial, irá 
gerar mais empregos, mais empregos irão gerar maior 
possibilidade de consumo, mais investimentos e au-
mento da produção. É o crescimento econômico!

E temos que considerar também que a redução 
das horas trabalhadas irá melhorar sensivelmente a 
qualidade de vida dos nossos trabalhadores.

Sr. Presidente, eu fico muito preocupado com 
as conseqüências que o desemprego traz, com as 
feridas que ele abre, as seqüelas que ele deixa na 
sociedade. 

Acho que é urgente abrir os olhos e fazer o que 
for possível para praticar mudanças. Eu acredito na 
redução da jornada de trabalho. Acredito nela tanto 
para trabalhadores quanto para empresários. Acredito 
nela como prática da justiça social.

Inclusive os estudos relativos à redução da jor-
nada de trabalho têm mostrado que ela é de interesse 
tanto dos empregadores, quanto dos empregados. No 
caso dos empregadores, ela é vista como um meio de 
reduzir custos, já que torna possível ajustar a utilização 
da mão– de-obra às necessidades de produção das 
empresas, evitando o uso de horas extras.

O empresariado brasileiro necessita de incenti-
vos para a produção e redução de custos, como, por 
exemplo, a transferência de parte dos encargos sobre 
a folha para o faturamento. Com isso toda a sociedade 
assumiria a sua responsabilidade com o social e os 
empreendedores não teriam ônus por estarem geran-
do novos empregos.

Já os empregados, que são a força viva do traba-
lho, necessitam de uma participação maior no sistema 
para ter uma vida digna.

Neste sentido entendo importante também, a 
aprovação da Convenção 158 da Organização Inter-
nacional do Trabalho que proíbe a demissão desmo-
tivada.

A existência de jornadas menores representará 
também, no caso dos trabalhadores, melhor qualidade 
de vida, colaborando inclusive para evitar problemas 
de saúde como estresse, depressão e lesão por es-
forço repetitivo. 

É bom enfatizar que com a redução da jornada 
teremos também menos acidentes de trabalho.

É importante que todos compreendam que a redu-
ção de jornada só representará uma vitória se for fruto 
do entendimento entre empregados, empregadores e 
governo, pois o país que queremos, está baseado na 
humanização das relações de trabalho, onde todos 
podem sair vencedores.

O desemprego é exclusão. A desigualdade social 
é exclusão. A concentração de renda é exclusão. 

É preciso que os ganhos de produtividade que 
hoje beneficiam quase exclusivamente as empresas, 
possam beneficiar também os trabalhadores com au-
mento de salário, com participação nos lucros, confor-
me consta do Projeto de Lei do Senado 89, que apre-
sentamos em 2007, e beneficiar a sociedade, com a 
queda dos preços. 

Por que os lucros têm que ser exorbitantes, como 
os do setor financeiro e do setor produtivo que tem 
batido recordes nos últimos anos? A que custo se dá 
isso?

A “campanha pela redução da jornada sem re-
dução de salário” foi lançada de forma unificada pelo 
movimento sindical e conta com o apoio da CNBB e 
da OAB.

O anúncio de apoio à Campanha foi feito pelo 
secretário-geral da CNBB, Dom Dimas Lara, e é muito 
significativo que os trabalhadores possam contar com 
a Confederação.

O presidente nacional da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil, Cezar Britto, também declarou apoio ao 
pleito dos trabalhadores e enfatizou que a redução da 
jornada seria “uma forma de privilegiar a dignidade do 
trabalho compartilhando o tempo dedicado ao labor 
com aquele destinado à família e ao lazer” 

São incontáveis também os e-mails e as cartas 
que tenho recebido pedindo a aprovação desse projeto. 
Essa Campanha está ganhando o Brasil todo!

A Central Única dos Trabalhadores (CUT) ce-
lebrou o dia 1º de Maio com eventos comemorativos 
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em todo o país, mas também em defesa da redução 
da jornada de trabalho sem redução de salários. Na 
Grande São Paulo, as festas de comemoração do Dia 
do Trabalho reuniram cerca de 500 mil pessoas. 

Dirigentes da central sindical discursaram e rei-
vindicaram a diminuição da jornada de trabalho de 44 
para 40 horas semanais, sem redução de salário. 

Arthur Henrique, presidente nacional da CUT 
lembrou que com a Constituição de 1988 as horas tra-
balhadas foram reduzidas de 48 para 44 na semana, 
e que 20 anos depois a principal pauta dos trabalha-
dores é por uma nova redução. 

Acho importante trazer o questionamento que ele 
fez no evento: “Falam que o problema de emprego no 
Brasil se deve à falta de qualificação dos trabalhado-
res, mas como alguém consegue estudar se trabalha 
oito horas por dia, faz três horas extras e demora duas 
horas para chegar no trabalho?” 

A CUT, que completa 25 anos de fundação em 
agosto, assim como todo movimento sindical, está lu-
tando por um pleito que só trará benefícios a todos.

Cálculos feitos pela subseção Dieese do Sindi-
cato dos Metalúrgicos do ABC, Senhoras e Senhores, 
demonstram que a redução da jornada de trabalho de 
44 horas para 40 horas semanais significaria a abertura 
de 51,8 mil empregos nas cidades da região.

O Sindicato chegou a esse número tendo como 
base o total de trabalhadores na região conforme le-
vantamento do Ministério do Trabalho. 

Segundo consta do site do PT: 
“Atualmente, das 685 mil pessoas com carteira 

assinada no ABC, 510 mil trabalham 44 horas por se-
mana, o que representa 75% dos trabalhadores, ou 
seja, só um em cada cinco trabalhadores formais tem 
jornada média de 40 horas semanais. O comércio e a 
construção civil são dois setores que exigem jornada 
de 44 horas para mais de 90% dos trabalhadores. Já 
os 36 mil companheiros nas montadoras trabalham 40 
horas semanais, assim como boa parte do setor de 
autopeças somado aos companheiros que trabalham 
entre 40 e menos de 44 horas, cerca de 70% da base 
já conquistou a redução” 

O técnico do Dieese, Osvaldo Cavignato, fez a 
seguinte ponderação: “Quem trabalha menos é exce-
ção e se beneficiou das negociações coletivas entre 
empresas e sindicatos. O impacto da redução imediata 
seria grande...

... Geraria mais empregos do que os postos aber-
tos nos últimos 22 meses na região. E seriam empre-
gos estruturais, não postos de trabalho com risco de 
desaparecer”

Sr. Presidente, acredito tanto na redução da jor-
nada sem redução de salários que apresentei em 2003 
a PEC 75 que reduz a carga horária para 36 horas 
semanais. E acredito que vamos chegar lá. O nome 
da nossa luta e da nossa esperança é  TRABALHO 
PARA TODOS!

Se o desemprego alcança uma parcela da nossa 
população, não é problema só deles é problema de to-
dos nós. A sociedade é um conjunto e não podemos 
nos sentir confortáveis só porque nós temos o nosso 
ganha pão. A falta de oportunidades que atinge o ou-
tro, deve nos afetar também.

A sociedade nos elegeu para que ouçamos os 
seus justos anseios e preocupações e com toda certeza 
ela espera de nós ações que efetivamente aplaquem 
seus sofrimentos. 

É nosso dever acabar com as desigualdades so-
ciais, como as questões que envolvem a população 
negra, por exemplo.

Os negros, além de serem os mais pobres, re-
cebem os menores salários quando empregados  e  
constituem a maioria esmagadora dos trabalhadores 
lançados na informalidade e no desemprego. 

É nosso dever impedir que a maioria da nossa 
gente seja sufocada pela pobreza enquanto uma mi-
noria se beneficia deste estrangulamento. 

É nosso dever criar igualdade de oportunida-
des.

É nosso dever criar meios de suprir as justas de-
mandas da nossa gente. 

Fico muito satisfeito em ver tanta gente se mo-
bilizando em favor da redução da jornada de trabalho 
pois sei que este é um projeto importante para que 
aconteçam mudanças e mudanças positivas!

É com essa garra que o movimento sindical, Cen-
trais, Confederações, Federações e Sindicatos, estão 
planejando as atividades que serão desenvolvidas em 
28 de maio – Dia Nacional de Luta pela Redução da 
Jornada de Trabalho de 44 para 40 horas, Sem Re-
dução de Salários.

É isso mesmo! O dia 28 será símbolo desta gran-
de luta e ele será celebrado em todos os cantos do 
nosso país com uma série de mobilizações. 

Que todas as vozes se unam para que o eco 
desta reivindicação se transforme numa grande vitória 
dos trabalhadores brasileiros!

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

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs 
Senadores, através de nota à imprensa eu já havia 
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me manifestado a respeito do falecimento do nosso 
querido amigo e Senador Jefferson Péres. 

Mas como está difícil para todos nós assimilar-
mos a sua passagem desta vida, eu farei mais alguns 
comentários.

O Senador Jefferson Péres foi sem sombra de 
dúvida de uma geração histórica. Ele foi um símbolo 
da ética que aprendemos a respeitar e admirar.

Esse fato soma-se a  outros que demarcam a 
longa caminhada de homens e mulheres que deram 
suas vidas pelo fim da ditadura e a transição democrá-
tica que culminou com a eleição de um operário para 
a presidência da República. 

Jeferson Péres foi um daqueles homens que se 
tornaram espelhos para todos nós. 

Ao nos deixar, ele foi se juntar a tantos outros íco-
nes dessa geração, tais como: Teutônio Vilela, Leonel 
de Moura Brizola, Ulisses Guimarães, João Goulart, 
Mário Covas, Miguel Arraes, Ramez Tebet, Cristina 
Tavares, Florestan Fernandes, e tantos outros.

Como acredito que a alma não morre, com certeza 
nós que tivemos a alegria de viver e conviver com eles 
nos encontraremos no futuro em outra dimensão.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. PRESIDENTE (Rosalba Ciarlini. DEM – 

RN) – Senador Paulo Paim, seu pedido será atendido 
na forma regimental.

Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá, 
pela Liderança do Governo.

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

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, também quero usar da palavra aqui como 
Líder do Governo, falar em meu nome e em nome do 
Governo, e o próprio Presidente Lula já expressou, por 
meio de nota oficial, o nosso pesar pelo falecimento 
do Senador Jefferson Péres.

Companheiro da Amazônia, homem de fibra, 
acostumado a enfrentar desafios. Todos aqui já se 
referiram a suas enormes qualidades, que, durante 
dois mandatos nesta Casa, serviram para contribuir 
com a construção da imagem positiva do que deve 
ser a política. 

E quero também me associar às condolências, 
à homenagem prestada ao Senador Jefferson Péres, 
a sua família, a sua esposa, aos seus filhos, ao Esta-
do do Amazonas. Como Senador de Roraima, vizinho 
ao Estado dele, convivia muito com todas as questões 
regionais que sempre tinha a presença muito forte do 
Senador Jefferson Péres.

Sei que teremos uma sessão de homenagem 
especial ao Senador Jefferson Péres. Lá poderei me 
manifestar mais demoradamente, mas não poderia 
deixar de, hoje à tarde, já que não estive presente 
aqui na sexta-feira, usar da palavra para prestar toda 
nossa homenagem, nosso carinho, nossa admiração, 
nosso respeito e as nossas condolências à figura que 
tanto engrandeceu este Senado.

O Senador Jefferson Péres, em todas as comis-
sões técnicas, em todos os segmentos em que atuou, 
inclusive no Conselho de Ética, sempre teve uma pos-
tura bastante condizente com o que pensava, e, por-
tanto, merece nosso respeito.

Fica aqui o nosso abraço à família, o nosso pesar 
ao País, ao Estado do Amazonas e ao Senado, que 
perde, sem dúvida nenhuma, uma grande figura.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Rosalba Ciarlini. DEM 

– RN) – Agradeço ao Senador Romero Jucá por sua 
participação, mais uma vez, relembrando o grande 
homem que foi Jefferson Péres.

E gostaria agora de anunciar a palavra do Sena-
dor Adelmir Santana, do Democratas.

O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na semana 
passada, foi exibida na TV Globo uma série de repor-
tagens, no Bom-Dia Brasil e no Jornal Nacional, sobre 
o drama que milhões de brasileiros enfrentam, todos 
os dias, para, simplesmente, irem de casa para o tra-
balho e do trabalho para casa, seja de carro, seja de 
ônibus, de metrô ou de trem.

O que está acontecendo é um terrível choque 
na qualidade de vida das pessoas. Brasileiros que 
desperdiçam três, quatro ou mais horas no trânsito. 
E o resultado dessa rotina estressante tem sido os 
incontáveis prejuízos para a economia, para o meio 
ambiente e para a saúde pública.

É necessário que os governantes estejam atentos 
para a relação distância, tempo e velocidade. Não é 
possível que a população tenha de se submeter a ta-
manho sofrimento. À medida que aumenta a distância 
das residências dos trabalhadores, tem-se que buscar 
novas alternativas para diminuir o tempo de desloca-
mento até o local do trabalho.

A situação é preocupante. As longas horas de 
engarrafamento nas grandes cidades estão impondo 
um custo altíssimo à economia do País.

Estudo recente da Fundação Getúlio Vargas mos-
tra que só em São Paulo, na capital, os prejuízos com 
o trânsito caótico chegarão a R$33,1 bilhões até o final 
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do ano. Esse valor é três vezes maior em relação ao 
que foi registrado no ano 2000, de R$11,7 bilhões.

O trânsito nas grandes cidades, além de confuso, 
tornou-se extremamente perigoso. Infelizmente, temos 
visto cada vez mais cenas de violência no trânsito, que 
muitas vezes são provocadas pelo estresse que o mo-
torista enfrenta diariamente com os engarrafamentos, 
com a longa espera para chegar ao trabalho ou em 
casa, e ainda com a poluição ambiental e sonora. Os 
ônibus circulam superlotados e em condições precárias. 
Motoristas desrespeitosos circulam, muitas vezes, sob 
o efeito do álcool ou sem estarem habilitados.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esse é o 
triste retrato do trânsito nos grandes centros urbanos 
do nosso País.

Permita-me,  Srª Presidente, voltar um pouco à 
nossa história recente. Muitos dos senhores sabem 
que quando as cidades começaram a surgir seguiam 
um plano de desenvolvimento a partir de suas vias. O 
comércio acompanhava o surgimento das cidades e 
funcionava às margens das vias. Os moradores aca-
bavam se estabelecendo perto dos seus locais de 
trabalho ou mesmo onde tivessem facilidade de des-
locamento. Portanto, as cidades se fixavam na beira 
das estradas. No entanto, as cidades começaram a 
crescer e, junto com elas, crescia o número de pes-
soas, o que é natural.

O problema é que muitas cidades, principalmen-
te nos grandes centros urbanos, tiveram seu cresci-
mento totalmente descontrolado, porque não houve 
planejamento na formação ou na construção. Quando 
o número de pessoas é controlado, é possível haver 
uma demanda certa para o transporte, o emprego, a 
moradia, a assistência médica.

O que vemos, hoje, Srª Presidente, são as gran-
des cidades e os seus moradores sofrendo as conseqü-
ências de um crescimento descontrolado. Crescimento 
que causa dificuldades para governantes poderem ga-
rantir os elementos básicos à população, que aumenta 
a cada dia. Uma dessas dificuldades afeta diretamente 
milhões de cidadãos nas maiores cidades brasileiras: 
o caos no trânsito.

Não precisamos ir muito longe. Aqui mesmo, 
no Distrito Federal, que eu tenho o imenso orgulho 
de representar aqui no Senado, o número de carros, 
esta semana, já superou a marca de um milhão. Um 
milhão de veículos, Srª Presidente. O número de car-
ro por habitante daqui só perde para o Estado de São 
Paulo. Com um detalhe: São Paulo é 43 vezes maior 
do que o Distrito Federal.

As conseqüências desse aumento do número 
de automóveis nas ruas são terríveis. As avenidas 

não comportam tantos veículos no horário de pico, o 
trânsito fica lento ou parado nas ruas mais movimen-
tadas, e o motorista ainda enfrenta a falta de vagas 
para estacionar.

Em março, a cidade de São Paulo bateu todos 
os recordes históricos de congestionamento em suas 
ruas e avenidas. Durante quatro dias, as marcas fo-
ram sendo sucessivamente quebradas até alcançar, 
no dia 13 de março, 221 quilômetros de vias totalmen-
te paradas.

A situação é alarmante. O nosso trânsito está à 
beira de um grande colapso.

Srª Presidente, Srs. Senadores, para entender 
por que o trânsito chegou a essa situação caótica, é 
importante lembrar a história do automóvel. Na primeira 
década do século XX, a Ford incorporou uma série de 
melhorias nos processos de fabricação de seus auto-
móveis e implementou a chamada linha de montagem 
móvel, um processo que diminui de forma considerá-
vel os custos de fabricação, levando à massificação 
do consumo de carro, que se tornou acessível a um 
número bem maior de consumidores. Hoje, em pleno 
século XXI, as maiores cidades do Brasil têm, além 
da violência e do desemprego, mais um problema em 
comum: o congestionamento diário. Todos esses pro-
blemas nascem e crescem na desorganização urbana, 
na falta de planejamento.

Ora, Srª Presidente e Srs. Senadores, nos úl-
timos dez anos, a frota de veículos do País passou 
de 30 milhões para 50 milhões, um salto de 66,6%. 
No mesmo período, poucas obras de infra-estrutura, 
como abertura de ruas e avenidas, aumento das fai-
xas nas pistas e investimento no transporte público, 
foram realizadas pelas Prefeituras, Estados ou pelo 
Governo Federal.

Só para dar um exemplo, imaginem os senhores 
que na última década, o número de ônibus nas nove 
maiores capitais brasileiras caiu 9%, no entanto, a 
quantidade de passageiros aumentou 25%.

Outro dado impressionante foi registrado em 
São Paulo. Na maior cidade do País, o número de 
carros novos que entram em circulação todos os dias 
já ultrapassa oitocentos veículos. Vejam os senhores 
que, a cada dia, oitocentos novos carros chegam às 
ruas de São Paulo. Esse número, por incrível que pa-
reça, é bem maior do que a quantidade de bebês que 
nascem naquela cidade a cada 24 horas: em torno de 
500 bebês.

Além de todos os transtornos que os brasileiros 
têm enfrentado por causa do trânsito caótico, uma pes-
quisa realizada pelo Citigroup revela que os problemas 
de congestionamento de automóveis devem limitar o 
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potencial de crescimento econômico do Brasil e de 
outros países latino-americanos nos próximos anos. 
A pesquisa levou em consideração o tempo que se 
gasta no deslocamento dentro das cidades e conclui 
que o trânsito gera uma perda de 5% na produtividade 
do Brasil. Esses aspectos negativos, Sr. Presidente, 
pesam inclusive quando investidores internacionais 
realizam o processo de escolha dos locais adequados 
para abertura de novos investimentos. A preferência 
é para cidades e países que possuem os melhores 
sistemas de trânsito.

Essa mesma pesquisa do Citigroup alerta para o 
fato de que, além do aumento do número de veículos, 
os problemas do transporte público também contribuem 
para as dificuldades de deslocamento da população.

(O Sr. Presidente faz soar a campai-
nha.)

O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – A pe-
quena extensão de linhas de metrôs é citada como um 
dos responsáveis para o trânsito ruim nas cidades.

Sr. Presidente, eu pediria um tempo a mais. Por 
favor que V. Exª seja magnânimo e me conceda mais 
dez minutos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
A sabedoria está no meio. A verdade está no meio.

O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – Obri-
gado, Sr. Presidente.

Vou tentar concluir em cinco minutos.
Em São Paulo, por exemplo, as linhas de metrô 

têm 41 km, para cada mil quilômetros quadrados da 
cidade. No Rio de Janeiro são 35 km para cada mil 
quilômetros quadrados da cidade.

Só para comparar, Santiago, no Chile, e Buenos 
Aires, na Argentina, estão em situação bem melhor 
nesse aspecto. Em Santiago são 174 quilômetros, e 
em Buenos Aires são 261 km de linha de metrô para 
cada mil quilômetros quadrados das duas cidades.

A cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos, 
lidera esse ranking, com 800 km de metrô para cada 
mil quilômetros quadrados da cidade.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, diante 
desta situação preocupante, os Governos Municipais, 
Estaduais e Federal têm que agir rapidamente.

Algumas medidas são urgentes. É preciso au-
mentar as faixas exclusivas para ônibus e com isso di-
minuir o tempo das viagens; aumentar os terminais de 
integração entre ônibus, metrôs e ferrovias; aumentar 
o número de ciclovias para as milhões de pessoas que 
utilizam esse meio de transporte; melhorar a educação 
do motorista com a realização de campanhas e investir 

de forma pesada e eficaz na reforma e ampliação das 
redes de metrô e ônibus.

É necessário que os diversos setores da socie-
dade sejam envolvidos na discussão desse problema 
do trânsito: as universidades, a imprensa, os pesqui-
sadores e especialistas na matéria.

São essas algumas medidas emergenciais. Po-
rém, muito mais ainda precisa ser feito. Temos bons 
exemplos no Brasil de que é possível oferecer um 
transporte público de qualidade à população e evitar 
os congestionamentos. O exemplo melhor vem de 
Curitiba, no sentido de que isso é possível. A cidade 
foi planejada assim. Há 40 anos um plano rígido de 
crescimento é seguido à risca, com o objetivo de fa-
cilitar o uso do transporte coletivo. Para garantir essa 
comodidade aos moradores, a cidade está concentrada 
ao longo dos corredores de transporte.

Aqui, o Governador José Roberto Arruda já co-
meçou a adotar medidas eficientes para resolver os 
problemas do trânsito no Distrito Federal.

Linhas de metrô estão sendo ampliadas e a im-
plementação do Programa Brasília Integrada vai mo-
dernizar todo o sistema de transportes da cidade nos 
próximos dois anos. Serão construídos corredores ex-
clusivos para os ônibus da principais vias para facilitar 
o trânsito. Além disso, o Programa Brasília Integrada 
vai possibilitar a integração entre ônibus, metrô e mi-
croônibus. O usuário vai pagar uma única passagem, 
mesmo que precise usar dois meios de transporte. Com 
isso o Governo do Distrito Federal espera ampliar o 
número de pessoas que usam o transporte coletivo e, 
com isso, diminuir o número de carros nas ruas.

Mesmo assim, é preciso dosar as ações. Várias 
obras iniciadas ao mesmo tempo aqui no Distrito Fe-
deral têm deixado o trânsito ainda pior. Não é justo que 
a população enfrente mais dificuldade. Isso poderia ter 
sido evitado com um bom planejamento e com defini-
ções de prazos e metas.

Chegou a hora de os Planos Diretores come-
çarem a ser elaborados com ampla participação da 
sociedade, para que seja definido o planejamento de 
uma melhor distribuição das áreas industriais, das 
áreas dos serviços, dos equipamentos públicos e da 
produção habitacional.

Com esse planejamento, será possível corrigir 
os erros do passado e melhorar a qualidade de vida 
dos trabalhadores brasileiros, o que significa ofere-
cer melhores empregos em regiões mais próximas 
ao seu local de moradia, aos  seus locais de estudo, 
de acesso à cultura, ao esporte, à saúde e ao lazer, 
diminuindo assim as cansativas e longas horas des-
perdiçadas no trânsito.
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É preciso que tenhamos a compreensão de que 
há necessidade de estudar a redução entre distância e 
tempo para que a vida das pessoas seja efetivamente 
de melhor qualidade.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Adelmir San-
tana, a Sra. Rosalba Ciarlini deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão 
Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Agradeço-lhe o cumprimento do tempo solicitado e 
a bela explanação sobre a melhoria dos transportes 
urbanos na Capital federal e a advertência para todo 
o Brasil, Senador Adelmir Santana.

Convidamos para usar da palavra o Senador 
Valdir Raupp, Líder do PMDB.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Mão 
Santa, Srªs e Srs. Senadores, gostaria de externar os 
nossos sentimentos, as nossas condolências à família 
do Senador Jefferson Péres.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Senador Raupp, peço-lhe permissão para prorrogar a 
sessão, que regimentalmente termina às 18h30, por 
mais uma hora.

Tenhamos em mente a oratória sintética do nosso 
saudoso Senador Jefferson Péres, e todos falarão.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Mais 
uma vez, Sr. Presidente, queremos externar os nossos 
sentimentos à família do Senador Jefferson Péres, à 
Srª Marlídice Péres, ao Ronald, Roger e Rômulo, seus 
filhos, e a todos os seus familiares e amigos.

Sr. Presidente, por mais que se saiba que a morte 
é inevitável, há situações em que ela choca e sensibi-
liza mais do que o habitual. Quando inesperada, ela, 
de certo modo, atraiçoa projetos, planos e expectati-
vas, deixando um vazio que demorará muito para ser 
superado. O falecimento de Jefferson Péres deixa-nos 
assim: surpreendidos e com a dolorosa sensação de 
orfandade. 

Não creio ser necessário repetir o que todos já 
disseram e, certamente, haverão de dizer. Não é preci-
so reiterar a retidão de caráter, a coerência no pensar 
e agir, a firmeza na defesa de princípios que fizeram 
de Jefferson Péres uma pessoa muito especial. 

Desnecessário enfatizar a coragem cívica, o des-
prendimento material e a nitidez com que expunha e 
defendia seus pontos de vista. Tudo isso era de co-
nhecimento de todos. 

O que gostaria, Sr. Presidente, de dizer em meu 
nome e no de toda a Bancada do PMDB, que tenho 
a honra de liderar nesta Casa, é que o percurso de 
Jefferson Péres pela vida pública, não tendo se nota-
bilizado pela longevidade nem pela multiplicidade de 
cargos exercidos, fincou raízes sólidas.

Duas vezes Vereador em sua Manaus e duas ve-
zes Senador da República, aqui trazido pela decisão 
livre e democrática dos amazonenses, ele se agigan-
tou na luta incessante pela ética na política. Benesses 
do poder nunca o atraíram. Ao contrário, demonstrou 
invejável altivez na censura em aceitar decisões que 
pudessem atropelar seu senso de justiça e seus princí-
pios morais. Paladino de causas justas, jamais permitiu 
que a emoção se sobrepusesse à razão. Em tempos 
marcados pelo domínio absoluto das imagens sobre as 
palavras, com a sociedade do espetáculo ditando até 
mesmo as normas conducentes da atividade política, 
Jefferson optou pelo comedimento e pela firmeza. 

Sem ter sido um orador que arrebatava multidões, 
sem fazer uso de inflamada retórica, impunha-se pela 
respeitabilidade. Afirmava-se pelo conteúdo, nunca 
pela preocupação formal.

Sério, sem a sisudez enganosa, foi grande em 
tudo o que fez. Sabia dos riscos de uma sociedade 
posta à deriva pela flexibilidade ética e moral. Devotou-
se à denúncia desse tipo de descaminho, não fazendo 
concessões ao poder estabelecido, seja ele quem fos-
se, nem às correntes da opinião pública consideradas 
majoritárias.

Jefferson Péres amou a Amazônia. Fez de seus 
mandatos também um instrumento de defesa de sua 
terra e de sua gente. Acima de tudo, porém, lutava por 
uma Amazônia plenamente integrada ao Brasil com que 
sempre sonhou: ético, justo e menos desigual.

Penso haver um único meio para homenagear 
Jefferson Péres. Mais do que reconhecer a importân-
cia e o significado de sua passagem por esta Casa, o 
que se espera de todos nós é sermos dignos de seu 
exemplo. Dignificar o legado de Jefferson Péres aca-
ba por ser a confirmação do mais elevado sentido da 
política: a ação em prol de todos, o compromisso com 
o bem comum, o gesto de amor pela sociedade.

Que sejamos, Sr. Presidente, dignos de seu exem-
plo e de suas lições!

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

– Ouvimos o brilhante pronunciamento do Líder do 
PMDB, Senador Valdir Raupp, prestando uma ho-
menagem ao Senador Jefferson Péres, e com a ca-
pacidade sintética do nosso homenageado, ele usou 
apenas cinco minutos.
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Convidamos o Senador Magno Malta a usar da 
palavra.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão.) – Sr. Pre-
sidente Mão Santa; Senador Raupp, Líder do PMDB; 
pessoas que nos ouvem pelos meios de comunicação 
do Senado da República; Senador Cristovam Buarque; 
fiz um aparte hoje, até porque, apanhado de surpresa 
– aliás,todos nós fomos assaltados pela surpresa do 
passamento de Jefferson Péres –, não tive a possibi-
lidade – fui Vereador como ele – de ir ao seu velório e 
estar com sua família, a quem abraço neste momento. 
Numa hora como esta, o silêncio é a melhor e mais 
significativa fala. Este é um momento, de fato, em que 
a família precisa chorar. E não é fácil quando se perde 
sangue do sangue, carne da carne.

A Nação está de luto, Sr. Presidente, por conta do 
passamento de um dos melhores dos seus quadros: o 
Senador Jefferson Péres. Nacionalista. Eu dizia a uma 
repórter, hoje à tarde, que Jefferson Péres era pequeno 
na estatura, mas gigante no procedimento. Pequeno 
notável, Jefferson Péres, o pequeno Jefferson Péres 
foi o verdadeiro gigante da Amazônia.

Como realizaremos uma sessão especial, Sena-
dor Cristovam, vou guardar as minhas poucas pala-
vras, até porque não tenho raciocínio tão arguto como 
o de V. Exª e o do Senador Mão Santa; vou guardar 
o pouco que tenho para poder me expressar na ses-
são de homenagem a Jefferson Péres, quando aqui 
estará a sua família.

Sr. Presidente, hoje, participei de uma sessão 
solene na Câmara até muito triste, porque, em sessão 
solene, quando o assunto é muito sério, não apare-
ce ninguém. É igual aqui. E a sessão solene era para 
tratar da adoção. Sou pai adotivo. Descobri cedo que 
coração tem útero. Descobri, educador Cristovam, 
que adoção é a única chance que o homem tem de 
dar à luz. Sou pai adotivo. Fui à Câmara e, embora o 
Regimento não permita, discursei assim mesmo. Lá, 
estava um grupo de crianças de um abrigo, a Casa 
de Ismael, todos ávidos para chamar alguém de pai 
ou de mãe. 

Sabia que há mais casais no Brasil querendo 
adotar do que criança para ser adotada? Isso signifi-
ca que os abrigos tinham de estar vazios. Mas a lei é 
ruim e mal-feita, há burocracia e ainda falta de dispo-
sição de alguns juízes e promotores pelo Brasil – há 
uma casta disponível e outra indisponível. Senador 
Cristovam, a educação é sua bandeira, é sua vida, é 
seu nome. Cristovam Buarque se chama educação.  A 
situação de um menino num abrigo é absolutamente 
pior do que a situação de um preso de Bangu I, peni-

tenciária de segurança máxima. Em Bangu I, o sujeito 
tem mais dignidade do que uma criança num abrigo. 
Por quê? Porque ele tem um advogado. Uma criança 
num abrigo não tem advogado. Está ao léu da sorte, 
à disposição do juiz, do promotor, da boa vontade de 
alguém. Ninguém o defende. E as denúncias de abu-
sos cometidos contra essas crianças? De abusos con-
tra adolescentes? E eles ficam um, dois, três, quatro, 
cinco, dez, catorze, quinze anos, saltam o muro e vão 
embora, vão delinqüir, porque não suportam mais es-
perar alguém que os ponha no colo. 

E lá fora uma fila enorme de homens e mulheres 
doidos para ter o colo cheio de xixi, para acordar com 
o lençol molhado. Eu, quando adotei minha menina, 
a minha felicidade era acordar de madrugada com 
ela dormindo ali no meio, entre minha esposa e eu, 
e levantar para trocar o lençol, porque ela tinha feito 
xixi no lençol. 

Centenas de casais querendo colocar uma crian-
ça no colo, para limpar o cocô da criança, para ouvir a 
criança chamar “meu pai”, “minha mãe”, e a legislação 
não deixa. A burocracia é terrível. Um juiz leva seis 
meses para dar uma provisória de uma criança que 
precisa de pai e de mãe. E alguns dizem: “Não, são 
quatro irmãos, são cinco irmãos que estão no abrigo, 
eles não podem se separar”. Não podem se separar 
por quê? É melhor que eles fiquem ali, humilhados, 
vivendo de cesta básica?

Há abrigos que ficam com o melhor daquilo que 
recebem, e as crianças ficam com o pior. Existem abri-
gos sérios? Existem. Mas, na sua grande maioria, é 
assim. Donos de abrigos que seguram as crianças. 
Elas não vão para adoção, porque eles precisam dos 
donativos para vender e manter a sua própria vida. 
Uma legislação ruim. 

Senador Cristovam Buarque, quando eu ado-
tei a minha filha – eu sou um Senador da República 
no meu Estado, eu sou um homem conhecido, há 29 
anos eu tiro gente da rua, a minha vida é só isso – eu 
passei mais de ano para receber a guarda definitiva 
da minha filha. 

V. Exª sabia – e já vou lhe dar o aparte – que te-
mos mais gente querendo adotar do que criança para 
ser adotada?

V. Exª tem o aparte.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Sena-

dor, fico feliz que o senhor traga este assunto, porque, 
por meio da TV, nós, o Brasil, usamos o seu discurso 
– digo nós como brasileiro – para tentar atrair mais 
atenção do Poder Público, a fim de facilitar a adoção. 
O senhor tem razão nisso. Há leis positivas para pro-
teger as crianças, evitando-se o tráfico, a exportação, 
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mas, como sempre acontece em torno das leis, cria-
se uma burocracia que passa a viver de proteger a 
própria burocracia, em vez de proteger as crianças. 
Então, a sua fala traz atenção para esse assunto. É 
preciso descobrir uma maneira de, mais rapidamente, 
poder fazer com que essas crianças sejam adotadas, 
sem se correr o risco de que elas sejam vendidas, 
despachadas, como se imagina. Mas quero chamar a 
atenção de um lado poético da sua fala, quando falou 
que a única chance de um homem dar à luz é adotar 
uma criança. De fato, eu nunca tinha imaginado como 
a gente, em geral, nunca imagina quando lê um po-
ema. Mas daí pensei outra coisa também: cada uma 
dessas crianças carrega dentro de si um pai ou uma 
mãe que não sabem quem é. Na verdade, cada criança 
dessas está grávida de um pai e de uma mãe, porque 
aquele que adota dá à luz uma criança, mas a criança 
adotada dá à luz um casal que vai adotá-la. E esse 
prazer mútuo, muitas vezes, a burocracia está impe-
dindo. E cada dia de atraso é um dia a menos na vida 
dessas crianças sob a proteção de uma casa, sob a 
proteção de um lar. Por isso, fico feliz com a sua fala. 
Queria concluir, só lembrando de um dado, saindo da 
poesia e caindo nos números. O senhor lembrou bem 
como vivem os presos, mas vou dar os números. Um 
preso está custando, pelo menos, ao Estado quaren-
ta vezes mais do que o Governo põe para proteger e 
apoiar os abrigos. Não fosse a iniciativa das pessoas, 
não fossem evangélicos, católicos, espíritas, que fa-
zem muito, muito para apoiar crianças abandonadas, 
não haveria hoje uma proteção suficiente de parte 
do Estado. O Governo gasta dezenas de vezes mais 
com um preso do que com uma criança que não tem 
um pai e uma mãe. A gente tem que corrigir isso, e a 
adoção é um caminho.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – O 
aparte de V. Exª enriquece o meu pronunciamento. 

Ouço a Senadora Rosalba Ciarlini.
A Sra. Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Senador 

Magno Malta, o senhor trata de uma questão que re-
almente é bastante preocupante. Sabemos de quan-
tas crianças que, se tivessem uma oportunidade de 
ter um lar, de serem agasalhadas, recebidas, ama-
das por uma família, com certeza, seriam grandes 
homens e grandes mulheres no futuro deste País. E 
esta oportunidade muitas famílias estão esperando: 
a oportunidade de ter a alegria de ter uma criança, 
de ter um filho do coração. Realmente, a burocracia, 
muitas vezes, dificulta a que essas famílias possam 
ter a alegria de receber uma criança e amá-la, dando-
lhe todo o carinho e atenção. Devemos pensar nisso, 
porque os abrigos estão cheios, e muito mais famílias 

estão aguardando. Então, é necessário agilizar, des-
burocratizar, facilitar. Claro que não queremos deixar 
a porta escancarada para que venha acontecer algo 
que seja criminoso, o tráfico, certos tipos de ações con-
tra a criança, mas estamos na defesa do bem para a 
criança brasileira que teve o infortúnio de perder seus 
pais ou ter sido abandonada. Há muitos que querem 
abraçá-las para fazer delas realmente grandes homens 
e grandes mulheres.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Se-
nadora Rosalba, obrigado pelo aparte. V. Exª, que foi 
prefeita e tratou da questão da criança no seu Municí-
pio, conhece bem como mãe, como avó que é, o que 
disse Jesus sobre as crianças.

É um privilégio muito grande ter um filho. E filho 
adotivo parece que tem açúcar. Quando ele passa pra 
dentro da vida da gente, essa palavra é deletada da 
cabeça da gente, porque ele entra na veia, vira sangue, 
assume as mesmas coisas. A minha filha do coração 
parece que foi gerada no útero da minha esposa. Ela 
tem os mesmos cacoetes das minhas filhas, parece 
que o sangue, de fato, é o mesmo, elas se parecem. 
Uma coisa impressionante. Eu fico olhando-a dormin-
do e falo para a minha esposa assim: o que seria de 
nós sem ela?

Durante muito tempo, a mãe falava assim: “Você 
vai dormir na sua cama, porque você vai mijar no meu 
lençol de novo”. E minha maior alegria era acordar de 
madrugada, mijado, e minha esposa trocando o len-
çol, e eu com a neguinha no colo, para ela depois dar 
banho na neguinha, e a gente se agarrar de novo os 
três. Quando ela vinha de madrugada e sabia que a 
mãe já tinha falado, ela passava, não entrava mais no 
meio, vinha pela frente e vinha do meu lado, porque ela 
sabia que eu queria. É uma coisa impressionante!

Você, que está em casa me ouvindo, adote uma 
criança! Não imagine que você vai fazer um bem para 
a criança, porque não é isso, não. Você vai fazer um 
bem a você mesmo. O bem é nosso. Nós somos quem 
ganhamos.

A Lei de Adoção que a Câmara vai votar ago-
ra, Senadora Rosalba, cria o cadastro único - já está 
criado o cadastro - e uma série de mudanças na lei. 
Esse cadastro único vai facilitar muito a vida de quem 
quer adotar. A única coisa que o juiz tem que fazer e 
o promotor é levantar a vida da pessoa, qual é o pas-
sado dela, se não é marginal, se não é traficante, se 
essa pessoa não vive fazendo tráfico de criança, se 
tem passagem na polícia. De algum modo, isso se 
faz rapidamente agora com a Internet. Só é preciso 
saber por que a pessoa quer a criança. “É por amor?” 
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“É por amor, para ser meu filho.” “É isso o que você 
quer?” “É isso.”

Agora, hoje não: vai o assistente social para a 
casa da pessoa para olhar quantos quartos tem, se 
a geladeira é grande, se é pequena, se o fogão tem 
quatro bocas, se tem oito, se tem condição de ter mais 
uma cama.

Precisa é ter coração, vontade de chamar de filho 
e trazer para dentro de casa!

Esse cuidado que V. Exª diz é preciso ter para 
saber a quem se está entregando a criança. Mas essa 
burocracia tem feito tanta criança virar marginal no 
País! Essa burocracia tem alimentado tanto pilantra 
dentro de abrigo, tanta criança abusada de pedofilia! 
Eu digo para a senhora: são dezenas e dezenas de 
denúncias de pedofilia que têm chegado a mim, que 
acontecem nos abrigos onde as crianças estão espe-
rando pela adoção.

Tenho, no meu gabinete agora, o Dr. Casé, de 
Divinópolis, um promotor que tem feito um belo traba-
lho na área de adoção; e Sandra, uma das mulheres 
de Divinópolis – lá eles têm um grupo de mulheres 
empreendedoras, que fazem um grande trabalho na 
área de adoção –, atendendo uma moça da Liderança 
do Governo, que foi no meu gabinete me perguntar o 
que ela poderia fazer para adotar uma criança. Eu fa-
lei: “Está aqui, conversa com o Casé”. E eles estão lá 
conversando com ela. Olhem que coisa bonita: “ que 
eu faço para adotar uma criança?”

Esse cadastro nacional vai facilitar a vida das 
pessoas.

E tenho aqui uma matéria do Gazeta On Line, lá 
do meu Estado:

“Espírito Santo ganha cadastro para adoção de 
crianças”. A coordenadora do Siga, Janete Pantaleão, 
juíza da Vara da Infância e Juventude da Serra [um 
Município muito populoso do meu querido amigo Sérgio 
Vidigal], afirmou que, apesar de o programa acelerar 
o processo adotivo, o principal problema para uma 
criança ser adotada continua sendo as exigências 
feitas pelas famílias.

Quando você tiver um cadastro nacional, não 
acontecerá isso, porque as famílias ficam exigindo que 
querem um menino do olho azul, que querem um me-
nino do cabelo bem lisinho, que pareça com o marido. 
E quem, de fato, tem disposição para querer adotar e 
ter um filho não fica escolhendo essas coisas.

E a Drª Janete coloca muito bem aqui, e a Drª 
Patrícia, minha grande amiga, grande juíza da Vara 
da Criança, diz o seguinte:

As famílias têm um receio, que não é infunda-
do, de que as crianças já tenham convivido com suas 

famílias naturais, que essas famílias tenham envol-
vimento com drogas, entre outras coisas ruins. Mas 
esse medo tem que acabar, essas crianças são ca-
rentes, precisam de amor e respondem muito bem a 
um convívio familiar.

É verdade, Drª Patrícia.
Essa é uma grande juíza do meu Estado. Fiz 

questão de ler a fala dela. 

A Comissão Especial de Criança, Adoles-
cente e Idoso do Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados, reunida hoje (18), na sede da 
entidade, emitiu nota pública lembrando o Dia 
Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes, instituído 
em homenagem à memória da menina Araceli 
Cabrera Crespo, assassinada nesse dia, há 35 
anos, em Vitória, um crime que chocou a opi-
nião mundial, mas ficou impune até hoje.

Nós precisamos impedir que coisas como essa 
aconteçam contra a criança. E a CPI da Pedofilia tem 
assumido essa bandeira...

(Interrupção do som.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr. 
Presidente, estamos propondo que todo e qualquer 
crime cometido contra a criança, Senadora Rosalba, 
que o indivíduo perca os privilégios da primariedade. É 
bom matar uma criança e dizer: “Eu sou réu primário”. 
Nós estamos propondo, na lei de tipificação – como 
vamos tipificar a pedofilia – que todo e qualquer crime 
cometido contra a criança, Senador Mão Santa, se o 
indivíduo tiver curso superior, perca as vantagens de 
ter curso superior. Aliás, quem tem curso superior tinha 
de ter uma agravante na pena. Quem teve oportunida-
de de estudar, teoricamente tem mais entendimento 
do que quem não teve.

Chocou-nos anteontem, Senador Mão Santa, a 
prisão de um indivíduo chamado Márcio Aurélio, de 36 
anos, em São Paulo. Ele foi preso aliciando pessoas 
na Sala de Bate-Papo do UOL. E muito me entristece, 
porque sei que é uma empresa séria. Mas, infelizmente, 
Senadora Rosalba, existe um link na Sala de Bate-Papo 
do UOL, um link escrito “Incesto”. O indivíduo clica no 
link “Incesto” – olha que barbaridade! – e lá começa a 
conviver com as mais terríveis barbaridades contra a 
criança. Os vídeos que foram presos com esse indiví-
duo! Hoje, a polícia já tem o entendimento de que há 
mais de 600 pessoas envolvidas com esse cidadão 
que foi preso anteontem em São Paulo. 

Senador Mão Santa, o material que chegou na 
minha mão! Se o material da quebra do sigilo do Goo-
gle nos fez vomitar, esse é altamente nojento. A casa 
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desse cidadão parecia uma loja de produtos infantis de 
tanto brinquedo, de tanto ursinho de pelúcia para atrair 
as crianças e de tantos instrumentos de maldade. Falo 
de vibradores, instrumentos de sadomasoquismo para 
abusar das crianças. Descaradamente, havia fotos na 
sala de bate-papos do UOL. Descaradamente, falavam 
nomes, davam telefones! Na quebra do sigilo do Orkut, 
encontramos comunidades que se falavam e tramavam 
matar o Presidente Lula. Na próxima quarta-feira, va-
mos até lá e vou mostrar as comunidades, os álbuns 
fechados Morte ao Lula. Não é o fato determinado da 
CPI, mas encontramos lá um indivíduo, por exemplo, 
ensinando a preparar um bebê, um feto, separando os 
braços, a cabeça, os pezinhos, como é que tempera 
o cérebro, como corta, como é que faz! 

Queremos ouvir o UOL. Amanhã vamos votar um 
requerimento convocando os diretores do UOL, aliás, 
convidando, porque sabemos que, educadamente, aqui 
eles virão e, certamente, colaborarão desenvolvendo 
instrumentos, ferramentas e filtros, a exemplo do Goo-
gle – nós não queremos menos do que isso. Vamos 
ouvir os diretores do MySpace, do Facebook, do Bible, 
outros sites de relacionamentos. Nós vamos ouvi-los 
aqui, porque não queremos menos do que o que está 
escrito no TAC. O Google está assinando com a jus-
tiça brasileira, com o Ministério Público, com a Polícia 
Federal, com os órgãos de repressão, de investigação 
do Brasil de crimes cometidos contra crianças. 

Encerro, Sr. Presidente, dizendo que, ainda esta 
semana, pretendemos ouvir, na CPI da Pedofilia, o ve-
reador de Niquelândia, os dois secretários e o motorista 
do prefeito e o seu chefe de gabinete, que abusaram 
de duas meninas de 13 anos de idade. 

(O Sr. Presidente fazendo soar a cam-
painha.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – En-
cerro o meu pronunciamento dizendo que esperamos 
que, na próxima quinta-feira, nós quebremos o sigilo 
telefônico dos mais de 700 pedófilos que já encontra-
mos nos álbuns fechados do Orkut. Registro que estive 
em Uberaba, Minas Gerais, e fui à penitenciária ver 
o pedófilo que abusou de 27 crianças de 10 anos de 
idade – meninos e não meninas. Estive em Uberlân-
dia para ouvir o pedófilo que, juntamente com a sua 
mulher, abusaram de uma criança de 7 anos de idade. 
Um crime que chocou o Brasil há um ano. Cinco mil 
fotos. O pedófilo de Uberaba, as fotos dele, o que foi 
tirado, na perícia, no computador dele, Senador Mão 
Santa, chocou-me porque vi algumas fotos que pare-
ciam familiares. Quando nós abrimos o notebook da 
quebra do sigilo do Orkut, eram fotos que havíamos 

encontrado quando da quebra do sigilo do Orkut. En-
tão, ele é um desses 700 pedófilos. Veja que é uma 
coisa desgraçada neste País contra a família, contra 
as crianças.

E nós precisamos nos levantar rapidamente. A 
CCJ já votou a lei criminalizando a posse, o uso, quem 
acumula, quem guarda todo tipo de material, seja fil-
me, seja fotografia contra a criança. A lei hoje dizia o 
seguinte: você pode ter, você só será criminoso se o 
pegarem teclando; do contrário, você não é criminoso. 
Agora será, porque a CCJ já votou.

É necessário que melhoremos a lei, porque as 
empresas de Internet, o Google precisa guardar esse 
material, para ficar à disposição da Justiça. Então, se 
é crime você acumular e guardar, eles serão crimi-
nosos. A Polícia precisa ter. Como é que tem posse 
disso? Então, é preciso melhorar a lei, para dizer que 
aqueles que estão investigando e os servidores podem 
manter a posse pelo tempo determinado pela Justiça 
sem serem criminalizados, para que as provas não 
desapareçam. Só falta isso na lei que foi votada, mas 
já foi um grande avanço criminalizar a posse, Sena-
dora Rosalba.

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

Cumprimento V. Exª por, num pronunciamento só, ter 
emitido o pesar pela morte do nosso Senador Jefferson 
Péres, alertado o País para diminuir a burocracia da 
adoção e falado do trabalho extraordinário que V. Exª 
tem feito neste País na CPI de combate à pedofilia, a 
maior nódoa da nossa sociedade.

Ele está anunciando aqui, de público, que está 
chamando a Promotora do Piauí Drª Leila Diniz para 
participar.

Convidamos o Senador Cristovam Buarque, Se-
nador da República pelo Distrito Federal, com quem 
tive hoje, não vou dizer o prazer, porque o assunto 
nem ele nem eu gostaríamos... Mas ele fez uma crô-
nica que tocou todos e mostrou ao País a maneira, a 
vida, a história política e o exemplo do Senador Je-
fferson Péres.

V. Exª pode usar da tribuna pelo tempo conve-
niente.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é obvio que 
também vim falar também sobre o nosso Senador Je-
fferson Péres, que foi meu companheiro como candi-
dato a Vice-Presidente, num ato de generosidade da 
parte dele em aceitar disputar uma eleição sem a me-
nor chance, mas sabendo que a gente iria prestar um 

    289ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



16472 Terça-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008

serviço ao Brasil ao botar uma bandeira fincada de que 
o Brasil precisa fazer uma revolução pela educação.

Mas vou fazer uma homenagem diferente. Não 
vou fazer uma homenagem à ética que ele simboliza 
hoje para todos nós. Eu vou fazer uma homenagem à 
outra luta dele, que era a defesa da Amazônia.

A minha homenagem, Senador Mão Santa, é di-
zer que a bandeira que ele carregou será carregada 
por muitos de nós, e a maneira de mostrar que vamos 
carregar essa bandeira é lembrar que, no mesmo dia 
– que estranha coincidência – em que Jefferson Péres 
parte deste mundo, no mesmo dia, jornais diferentes 
do mundo inteiro levantaram a hipótese da necessida-
de de internacionalizar a Amazônia. Que coincidência 
do destino!

Mais do que isso: um candidato a Presidente dos 
Estados Unidos, pelo qual muitos de nós tem a maior 
simpatia, que é o Senador Barack Obama, diz, repetin-
do o que falou Al Gore, anos atrás, que o Brasil precisa 
se preparar para a idéia de que a Amazônia não pode 
ser só nossa, tem que ser do mundo inteiro.

Um empresário inglês chegou a ponto de dizer que 
é preciso que os ricos do mundo comecem a comprar 
terra na Amazônia e que bastariam R$50 bilhões para 
comprar toda a Amazônia, como se isto aqui, Senador 
Magno, não tivesse um povo, como se os Estados Uni-
dos deixassem que ricos do mundo pudessem comprar 
um Estado americano. E não há muitos Estados cuja 
terra total valha US$50 bilhões nos Estados Unidos, 
mas eu duvido que seja permitido vender um Estado 
de forma privada aos ricos do mundo.

Não é por acaso que a gente tem, nesse momen-
to, uma campanha internacional, outra vez explícita, 
coincidindo quase no mesmo momento da morte de Je-
fferson Péres, defendendo, Senadora Rosalba, a idéia 
da internacionalização da Amazônia. E o pior, Senador 
Magno Malta, é que eles defendem isso como se fosse 
em nome do humanismo, da defesa das reservas flores-
tais, que, segundo eles, pertencem ao mundo inteiro, 
porque servem, de fato, à humanidade inteira.

Acontece que, se eles estão preocupados com 
a humanidade inteira, por que eles não defendem 
também a internacionalização de todos os pobres do 
mundo e de todas as crianças do mundo?

Hoje morrem de fome quase tantas pessoas quan-
tas árvores derrubadas. Mas ninguém fala em proteger 
as pessoas que morrem de fome; estão falando em 
proteger as árvores que são derrubadas!

Eu não estou com isso justificando que derrube-
mos as árvores das florestas do mundo inteiro. Mas 
defendo que, se queremos proteger e se, para isso, 
é preciso internacionalizar as árvores da Amazônia, 

que também internacionalizemos, nos cuidados, cada 
pessoa pobre do mundo inteiro, especialmente cada 
criança pobre.

Por que não se fala em internacionalizar as crian-
ças de Darfur, lá do Sudão, que hoje estão minguan-
do tanto quanto arvores são derrubadas? Não falam! 
Não falam em internacionalizar os pobres e as crian-
ças do mundo!

Por que não falam em internacionalizar as ogivas 
nucleares dos Estados Unidos, que ameaçam mais o 
mundo do que a própria destruição da Amazônia se fo-
rem usadas? E já as usaram no passado, em momentos 
de guerra. Não falam! Em nome do humanismo, que 
justificaria, de acordo com eles, a internacionalização 
da Amazônia, internacionalizemos também, então, as 
ogivas nucleares do mundo inteiro.

Em nome do humanismo, eles falam em interna-
cionalizar as nossas florestas. Por que não internacio-
nalizarmos os poços de petróleo, que são causas ainda 
mais dramáticas da emissão de dióxido de carbono que 
está provocando o aquecimento global?

É verdade que a queima das florestas brasileiras 
representa parte da emissão de dióxido de carbono. 
É verdade que o aquecimento global deste mundo, 
do nosso Planeta, que ameaça a vida, que ameaça a 
civilização e a humanidade, parte dessa emissão sai 
das queimadas da Amazônia. Também não só das 
queimadas: ao derrubar uma árvore, reduz-se a ca-
pacidade de absorção do dióxido de carbono que está 
na atmosfera. Mas esse dióxido de carbono chegou 
ali por causa da queima de petróleo. E quem queima 
petróleo hoje mesmo, para valer no mundo não é o 
Brasil. Quem queima petróleo hoje para valer no mun-
do são os Estados Unidos, onde estão defendendo a 
internacionalização da Amazônia.

Vou mais longe. Não só os poços de petróleo. Por 
que não internacionalizamos os automóveis que são 
fabricados no mundo? Se queremos proteger o Planeta 
do aquecimento global, reduzindo as emissões de dió-
xido de carbono, é preciso reduzir o número de carros 
usados no mundo inteiro. Hoje um bilhão de automóveis 
circulam pelo mundo. A maior parte deles, a imensa 
maioria concentra-se no Hemisfério Norte, nos Estados 
Unidos e na Europa, nos países que hoje defendem a 
internacionalização da Amazônia, mas não defendem 
reduzir o número de automóveis que usam.

Por que o humanismo só serve para justificar a 
internacionalização da Amazônia? Por que só querem 
tirar a soberania da nossa Amazônia?

O mundo hoje, de fato, ficou de tal forma integrado 
e globalizado que – não tenho dúvidas – certas sobe-
ranias têm que ser hoje submetidas a valores éticos 
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humanistas gerais. Eu estou de acordo. Devemos ter 
certos valores éticos, humanistas, que se imponham à 
política que se faz dentro de cada país, mas não só em 
cima do Brasil, não só em cima das florestas; em cima 
também do que os Estados Unidos fazem. Eles têm 
de se submeter a certas regras do humanismo, mas 
nem ao Protocolo de Kyoto eles quiseram se subme-
ter. Agora falam em submeter a nossa soberania. Que 
coincidência! No mesmo dia em que morre Jefferson 
Péres, o homem cujo último discurso deste lugar, de 
onde ele sempre falava, foi em defesa da Amazônia e 
de nossa soberania.

Por isso, a minha homenagem ao Jefferson Pé-
res, Senador Mão Santa, é dizer que a bandeira dele 
vai continuar sendo carregada por nós. Todos já fala-
ram da bandeira da ética; eu quero me concentrar na 
bandeira da soberania da nossa Amazônia, como uma 
homenagem a ele, como um compromisso de Senador 
e como uma responsabilidade de brasileiro.

Essa é uma parte da fala que quero fazer em 
homenagem ao Senador Jefferson Péres, mas, antes, 
ouço o aparte do Senador Magno Malta e da Senadora 
Rosalba, que pediu logo depois.

Senador Magno Malta, ouço V. Exª.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR - ES) – Senador 

Cristovam, brilhante a sua fala, brilhante o viés escolhi-
do por V. Exª. O tema posto, usando como referência 
a figura de Jefferson Péres, de tudo que eu ouvi – e 
me fez muito bem não ter ido embora –, é a fala de 
V. Exª a colocação inteligente, que desperta a todos 
nós que estamos fazendo essa discussão e que não 
havíamos atentado para o viés da internacionalização 
de tudo que faz mal ao mundo. Quando V. Exª citou o 
Protocolo de Kyoto, já acabou com o meu aparte. Era 
isso exatamente. Quem não quis se submeter, quem 
se esquivou, quem escorregou igual bagre ensaboado 
do Protocolo de Kyoto fala hoje em internacionalizar a 
Amazônia como se dissesse assim: “Nós aqui contri-
buímos negativamente, mas o Brasil precisa entregá-
la para que, positivamente, a Amazônia resolva aquilo 
que nós fazemos do ponto de vista negativo”. Eles não 
quiseram se submeter ao Protocolo de Kyoto...

(Interrupção do som.)

O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Eles são 
quem mais contribui para este momento negativo de 
aquecimento global, e vêm com discurso dessa natu-
reza? Algumas ONGs trazem artistas para cá, para 
grandes shows em São Paulo, no Rio, e o nosso povo, 
desavisado, faz coro com eles. Entre uma música e 
outra lá, eles dizem “A Amazônia é do mundo!”, e o 
povo grita. Mensagem subliminar. Eles vão tratando 

isso, comendo pelas beiradas, até o momento de dar 
o bote final. A fala de V. Exª é um alerta para que nós 
estejamos de prontidão, para que não haja o alerta, 
para que não haja o bote final. Parabéns pela sua fala. 
Parabéns mesmo! A bandeira de Jefferson Péres na 
Amazônia será a nossa: a Amazônia é do Brasil.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Muito bem, Senador.

Ouço a Senadora Rosalba.
A Sra. Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Senador 

Cristovam, eu gostaria também de parabenizá-lo pela 
brilhante exposição, quando faz essa ilação entre o 
Senador Jefferson Péres e esse lado importante da 
defesa da nossa soberania.

O Senador Mão Santa aqui o designou “o cida-
dão da ética”. Este também é um movimento de ética, 
a defesa da nossa soberania; fazer com que todos os 
brasileiros jamais, em tempo algum, aceitem sequer 
discutir a questão da internacionalização. A Amazônia 
é nossa, é do nosso povo, é do nosso Brasil. A Ama-
zônia serve a todo mundo, porque ela é realmente o 
pulmão, que hoje respira e leva a esperança de que 
neste mundo possamos ter um ar mais saudável. A de-
fesa do meio ambiente, as questões da defesa da Ama-
zônia, tenha certeza de que esse sentimento é cres-
cente em cada um dos brasileiros, mas jamais vamos 
permitir isso. Aqueles que hoje cobram da Amazônia 
foram os mesmos que deixaram destruir os pulmões 
que tinham nos seus países, nos seus continentes, e 
que, em nome do desenvolvimento, em nome do ca-
pitalismo, em nome do lucro, destruíram os seus e os 
dos outros. E nós não podemos, de forma nenhuma, 
permitir que sejam eles agora que queiram tirar de 
nós o que é nosso. No Brasil, nós temos competência, 
sim; temos homens e mulheres em defesa da Ama-
zônia. Nós precisamos, cada vez mais, alargar esse 
sentimento da defesa do meio ambiente e da defesa 
da nossa Amazônia. Eu queria também concluir que, 
exatamente, o que eu queria relembrar é o Protocolo 
de Kyoto, que os Estados Unidos se negaram e con-
tinuam a negar-se a assinar.

(Interrupção do som.)

A Sra. Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Quero 
também dizer que há outro fato que pode estar que-
rendo ser um lençol para encobrir outros interesses: 
a favor do combate aos biocombustíveis, às energias, 
inclusive do combate ao combustível mais limpo, estão 
querendo culpar o nosso Brasil pela falta de alimen-
to. Isso é um absurdo! Acho que tudo isso existe para 
ser lembrado e para ser reafirmada a nossa posição. 
A palavra que ficou nesta Casa e no nosso coração 
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do Senador Jefferson Péres é esta: a soberania do 
nosso Brasil.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Senador Mão Santa, eu gostaria até, em homenagem 
ao Senador Jefferson Péres, de que V. Exª me desse 
alguns minutos mais – não muitos – e não apenas al-
guns segundos, para não cortar a minha fala.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Está na Bíblia: “Pedi e dar-se-vos-á”. Quantos mi-
nutos V. Exª quer?

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Cinco minutos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Pronto.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Senador, eu vinha falando que era preciso internacio-
nalizar as ogivas nucleares, as crianças e os pobres; 
que era preciso internacionalizar os postos de petróleo, 
mas há algo mais fundamental: por que não interna-
cionalizar, antes da Amazônia, o capital financeiro que 
roda com mais violência do que as motosserras, só 
que cortando a dignidade de povos inteiros, jogados 
na desagregação social, jogados em problemas finan-
ceiros que arrastam esses países por anos inteiros? 
Por que deixar o capital financeiro nas mãos de paí-
ses e de pessoas, quando eles provocam mais fome, 
quando eles provocam mais quebra de dignidade do 
que mesmo os problemas da destruição de uma árvore 
ou de uma floresta inteira?

Se o mundo quer internacionalizar-se, tudo bem. 
Discutamos o que fazer com as florestas numa perspec-
tiva mundial. Mas, enquanto esses países tratarem o 
Brasil, o povo e as diversas outras reservas – as deles 
– nacionalmente, a nossa Amazônia será nossa e só 
nossa. Internacionalizemos o mundo ou deixem a so-
berania da Amazônia para que nós cuidemos dela.

Mas eu não seria correto na homenagem a Jeffer-
son Péres se não lembrasse outra coisa que ele falava 
da Amazônia. Aqui mesmo, desta tribuna, ele disse, 
mais de uma vez, que temia a cobiça internacional, mas 
temia também a voracidade nacional sobre as reservas 
florestais da Amazônia. Ele disse aqui que, se de fora 
vem uma ameaça à soberania, de dentro está havendo 
uma ameaça à destruição das reservas florestais. E 
nós não podemos deixar que aquelas reservas sejam 
destruídas hoje em prejuízo das gerações futuras. Se 
queremos defender essa reserva para nós brasileiros, 
precisamos deixar claro que os brasileiros não se li-
mitam à geração atual, que os brasileiros continuarão 
com nossos filhos, netos, bisnetos e todos os outros, 
que, daqui a 100, 200, 500 anos, estarão aqui neste 
País. E eles têm o mesmo direito à Amazônia.

Por isso, nosso compromisso é zelar pela sobe-
rania, mas também pela proteção da Amazônia. Se 
não fizermos isso, não vamos nem merecer a sobe-
rania, porque a soberania não é apenas de uma na-
ção para sua geração atual estragar os recursos de 
que dispõe.

A soberania é também para as gerações futu-
ras. 

Além disso, no mundo de hoje, a soberania tem 
de ser vista como uma espécie de apartamento em 
um condomínio. Você é dono daquilo que está no seu 
apartamento, mas você tem a responsabilidade de ze-
lar pelo conjunto do que acontece no edifício inteiro. 
Você não tem direito a tocar fogo nos seus móveis, 
você não tem direito a deixar sua torneira aberta à 
noite inteira.

Nós temos de zelar pela Amazônia, defender a 
soberania e zelar por ela. Por isso, em homenagem, 
mais uma vez, ao Senador Jefferson, eu queria lem-
brar alguns projetos que hoje rodam nesta Casa e que 
poderiam servir para proteção da Amazônia, a garantia 
da soberania e a proteção.

Primeiro, definir quais áreas da Amazônia serão 
reservas florestais intocáveis. Temos de fazer isso 
rapidamente. Segundo, tratar essas reservas, áreas 
protegidas, com forças militares. Terceiro, considerar 
como crime hediondo a destruição de florestas nes-
sas áreas reservadas para serem florestas. Quarto, as 
áreas que queremos manter, mas que sabemos que 
podemos usar de forma sustentável. Não precisam fi-
car as florestas protegidas, mas, sim, tratá-las com a 
capacidade de reciclagem que elas têm. Disso o nosso 
colega Capiberibe deu exemplo, quando era Governa-
dor do Amapá, para mostrar que é possível. 

A outra proposta, Senador Mão Santa – e já es-
tou concluindo –, que está rodando no Senado, é a 
criação, Senador Magno Malta, de um Dia Nacional 
da Consciência Amazônica no Pais inteiro...

(Interrupção do som.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Co-
locar, nesse dia, nossas crianças em todas as escolas 
do Brasil, pensando, refletindo, discutindo e assumin-
do o compromisso de que a Amazônia é nossa e que, 
por isso, a gente vai lutar para mantê-la, mas também 
para conservá-la. Mantê-la é dizer que ela é nossa; 
conservá-la é dizer que ela será de todas as gerações 
futuras e a serviço da humanidade inteira.

O outro ponto, que também é um projeto que está 
circulando, é a idéia do “royalty verde”, que Jefferson 
Péres e eu defendemos na campanha presidencial: 
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aumentar o royalty sobre o petróleo e esse dinheiro 
inteirinho servir para proteger as florestas do Brasil.

Veja a beleza da estética que há nessa idéia. 
Aumenta-se o royalty que se paga para extrair petróleo, 
o combustível que vai acabar. E esse dinheiro servirá 
para manter as reservas florestais.

O outro, Senador – e é o último –, é a gente 
aprovar um projeto, que está também rodando no 
Senado, de reforma na Constituição que proíbe ao 
Brasil reconhecer qualquer novo país que surja da 
divisão de um dos países já existentes. A Bolívia fala 
em dividir-se em dois países; o Brasil não pode reco-
nhecer um país novo. As Farc falavam, há um tempo, 
que podiam virar um país independente; a gente não 
pode reconhecer. 

E, ao fazer esse gesto, a gente está dizendo ao 
mundo inteiro que o Brasil não vai reconhecer novos 
países que surjam da divisão dos países latino-ame-
ricanos. Por isso, não queremos que nem se fale que 
lá fora reconheçam aqui dentro um pedaço do Brasil 
como sendo um país diferente do brasileiro.

 (Interrupção do som.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Essas são as palavras, Senador Mão Santa, que eu 
tinha para dizer aqui como homenagem ao Senador 
Jefferson Péres. Não só àquele símbolo da ética, mas 
também àquele símbolo da soberania brasileira sobre 
a Amazônia. E não só àquele símbolo da soberania, 
mas àquele símbolo da responsabilidade de usar os 
recursos amazônicos, as nossas florestas e a nossa 
água de uma forma responsável, cuidadosa, susten-
tável, para que sirva às próximas gerações e à hu-
manidade inteira, sem a hipocrisia deles que querem 
intervir aqui, dividir aqui, roubar aqui, mas mantendo 
lá fora a política civilizatória, industrial, depredadora, 
sem qualquer mudança.

Viva Jefferson Péres! E a bandeira que ele car-E a bandeira que ele car-
regou vamos carregar!

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Após o brilhante pronunciamento do Senador Cristovam 
Buarque, associamo-nos às palavras que S. Exª pro-
feriu em homenagem às bandeiras do nosso Senador 
Jefferson Péres: a ética e a defesa da Amazônia.

Quero dizer aqui que aquilo não foi em vão. A 
chapa mais importante dos últimos momentos foi a que 
conseguiu reunir educação e ética. Perder eleições 
não significa nada. Eu acho que não se pode perder 
é a vergonha e a dignidade. V. Exª, junto com o Je-
fferson, fizeram como Rui Barbosa, saíram em campa-
nhas cívicas. E graças a entusiastas como ele é que 
estamos aqui para manter a democracia. Assim foi o 

exemplo de Rui, que nos traz até hoje aqui defenden-
do a democracia. E o exemplo de V. Exª e Jefferson 
não será em vão. Foi um alerta para defendermos a 
ética e a educação. 

E um bem nunca vem só, é sempre acompanha-
do de outro bem. Hoje defendemos a Amazônia, que, 
como a Senadora Rosalba disse, é o oxigênio. Lá é 
que se garante a fotossíntese que joga oxigênio aos 
nossos pulmões.

Convidamos para usar da palavra a Senadora 
Rosalba Ciarlini, que vai se inspirar na capacidade 
sintética do nosso Senador Jefferson Péres.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr. 
Presidente, pela ordem, enquanto a Senadora se di-
rige a tribuna.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Pela ordem, Senador Magno Malta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – No meu Estado, o 
Espírito Santo, Senador Renato Casagrande, há 176 
crianças e adolescentes para serem adotados e 516 
famílias para adotar. E a burocracia não deixa.

Informo, ainda, Sr. Presidente, que, na quinta-
feira, participei da Marcha para Jesus, em São Paulo, 
onde havia 5 milhões de pessoas, e não deu tanta re-
percussão. Foram 5 milhões de pessoas que vieram 
das drogas, do crime, da prostituição, tiveram suas vi-
das mudadas, transformadas, fortalecimento da família. 
Este é o verdadeiro combate à violência. E nada!

No sábado, participei em Salvador; 1,5 milhão de 
pessoas na Marcha para Jesus. Pouca repercussão. 
E aí se alardeia a violência, se alardeia a degradação 
da sociedade, e aqueles que fazem o fortalecimento 
da família e querem mudar essa realidade nem apa-
recem nos jornais.

Engraçado, 5 milhões em São Paulo, 1,5 milhão 
na Bahia e em tantos outros Estados do Brasil. Mas 
outras notícias que não são tão importantes para a vida 
da família brasileira ganham as páginas dos jornais.

Era esse registro que queria fazer,  Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– V. Exª fala oportunamente. Bastaria revivermos Rui 
Barbosa, quando ele disse que a Pátria é a família am-
plificada, essa fortaleza que V. Exª institui, a família 
cristã, Jesus, Maria e José. Deus não abandonou seu 
filho, colocou-o numa família.

Com a palavra a Senadora Rosalba Ciarlini.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Senador Mão Santa, vou atender o seu pedido e ten-
tar ser o mais sintética possível, até porque espero ter 
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a inspiração do Senador Jefferson, que era sintético, 
objetivo e direto nas suas colocações.

Ocupo esta tribuna, Senador, porque eu também 
não poderia deixar de trazer aqui o meu sentimento de 
pesar a esta Casa, ao Brasil, à família, a todos que ti-
veram a felicidade de um dia conviver, encontrar, ouvir 
o nosso querido Senador Jefferson Péres.

Coloco-me entre essas pessoas. Cheguei a esta 
Casa e vi aquele gigante da Amazônia, porque as suas 
palavras, o seu exemplo, o seu caminhar, deixando 
marcas profundas, indeléveis, na ética, na defesa da 
democracia brasileira, na defesa da soberania da sua 
Amazônia, é exemplo para todos nós.

E não podemos deixar, de forma nenhuma, pas-
sar esse exemplo, toda essa história que construiu Je-
fferson Péres durante sua vida como professor, como 
advogado, como o vereador que saiu da Câmara Mu-
nicipal de Manaus e chegou ao Senado da República, 
mostrando, por onde passava, o seu valor, a sua ca-
pacidade e, principalmente, a defesa de uma política 
séria, feita com ética e com moralidade, do político 
para servir e não para ser servido.

Nós nos lembramos de tantos e tantos momen-
tos, ele aqui defendendo, como aqui falava o Senador 
Cristovam Buarque, a soberania da Amazônia; ele 
aqui defendendo o orçamento impositivo, aquele que 
realmente pudesse ser realizado com a participação 
de todos; ele defendendo, por tantas e tantas horas, 
a ética no Parlamento, que era para ser um exemplo 
de ética para o Brasil.

Então, desejo dizer aqui e repetir: tantos passam 
por esta vida e seus passos a poeira leva, se transfor-
mam em poeira com o mais leve dos ventos; outros 
deixam marcas profundas, as quais permitem olhar 
para trás sem virar estátuas de sal. Esse homem era, 
com certeza, entre eles, Jefferson Péres.

O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) – 
Senadora...

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Pois 
não, Senador Casagrande.

O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) – Eu 
vou pedir permissão ao Presidente para lhe fazer um 
aparte. Eu também já considero, então, minha inscrição 
atendida para que nós possamos adiantar a sessão, 
Sr. Presidente Senador Mão Santa. Se a senhora me 
desse um aparte, eu gostaria. Pode ser agora?

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Pois 
não, Senador. Pode fazer o aparte.

O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) – Eu 
estava inscrito, Senadora, para que pudesse também 
fazer minha homenagem ao Senador Jefferson Péres. 
Naturalmente, faremos novas homenagens no decor-

rer desta semana ao Senador por sua passagem, por 
sua importante passagem pela vida pública brasileira, 
por sua importante passagem pelo Senado. Senador 
Jefferson Péres, um Senador discreto, mas com um 
perfil muito bem conhecido – conhecido e respeitado. 
Muitas vezes, o político tem um perfil conhecido, mas 
não é tão respeitado. O Senador Jefferson Péres foi um 
político, um Senador com um perfil conhecido e respei-
tado. Quem olhava para Jefferson Péres, quem ouvia 
seus posicionamentos, suas posições cautelosas, mas 
sempre firmes, sempre bastantes duras, mas cautelo-
sas e ternas, sempre se lembrava de um político com 
perfil de compromisso com a ética. Acho que este é o 
perfil mais adequado do Senador Jefferson Péres: a 
de um Senador com preocupação muito grande com 
a ética. Eu que fui seu companheiro no Conselho de 
Ética, aqui no Senado, tive a oportunidade de verificar 
sua atuação em alguns episódios, ainda nesta legislatu-
ra que se iniciou no ano passado. Na outra lembrança 
do Senador Jefferson Péres estou envolvido. Falo da 
Comissão de Mudanças Climáticas. Trataram sobre 
esse assunto o Senador Cristovam Buarque, V. Exª, e 
o Senador Magno Malta. A questão da Amazônia não 
é de quem vive e mora naquela região, na Amazônia 
Legal, a questão da Amazônia é dos brasileiros. Como 
a questão da inflação, a questão da Amazônia é dos 
brasileiros. É uma situação que envolve o Senador 
Mão Santa, do Piauí, que me envolve como Senador 
do Espírito Santo, pelo patrimônio e pela riqueza que 
temos lá ainda inexplorados, tanto na biodiversidade, 
para uso em fármacos, como em relação à exploração 
sustentada e econômica de parte daquela floresta, sem  
destruição. A preservação é uma forma de manter a 
soberania do Brasil. De fato, os países que hoje estão 
realizando compras de terra, os países que estão gri-
tando pela internacionalização da Amazônia, são os 
mesmos que destruíram suas reservas, sua riqueza 
natural, suas áreas florestais. Os países da Europa 
destruíram suas riquezas florestais; os Estados Unidos 
destruíram suas riquezas florestais. São os mesmos. 
A Amazônia tem de ser preservada. Temos de contar 
com a ajuda de todo o mundo, com recursos de todo 
o mundo, mas sob a coordenação dos brasileiros. Se 
temos importância, prestando um serviço ambiental a 
uma região do planeta, ao planeta, todo o planeta deve 
ajudar a sustentar e a preservar a Amazônia, porque 
quem mora lá também tem que sobreviver. Então, o 
Senador Jefferson Péres tinha um envolvimento com 
esse tema e com essa área, pois conhecia a realidade 
do povo do Estado do Amazonas e de toda a Região 
Amazônica. Assim, aproveito o seu pronunciamento 
para parabenizá-la e fazer esse registro da atuação do 

MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL294     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 27 16477 

Senador Jefferson Péres em dois temas que eu trato 
com muito carinho: a questão da ética e a questão da 
preservação da Amazônia ligada à questão das mu-
danças climáticas. Eu atuei com ele – não tive muita 
convivência com ele – neste ano em alguns meses, 
mas já o conhecia por sua luta e por sua posição polí-
tica. Por isso presto aqui a minha homenagem ao seu 
trabalho público, ao homem público Jefferson Péres; 
presto a minha solidariedade à sua família, à sua espo-
sa e aos seus filhos. Era uma pessoa que estava sem 
nenhum problema de saúde, na semana passada, e 
ocorreu essa fatalidade. Esse é também um exemplo 
de um acontecimento que nos faz refletir que, enquan-
to estivermos aqui, precisamos cuidar bem do nosso 
mandato, daquilo que a população nos deu como dever 
de casa e com responsabilidade. Obrigado, Senadora, 
pela oportunidade do aparte.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – 
Agradeço também ao Senador Casagrande pela par-
ticipação.

E, para finalizar, Senador Mão Santa, digo que 
o Senador Jefferson Péres é unanimidade por onde 
passamos. Quando eu soube da notícia, eu estava 
participando, em Santa Catarina, de um evento fami-
liar. E todos que lá estavam faziam referências sempre 
elogiosas da passagem de Jefferson Péres na História 
do Brasil, porque, sim, ele fez história.

“Quem sabe faz a hora, não espera acontecer”.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

“Vem, vamos embora, esperar não é saber, quem sabe 
faz a hora, não espera acontecer” – Geraldo Vandré.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – 
“Quem sabe faz a hora, não espera acontecer”. Ele 
soube fazer a hora, a hora da ética, a hora do combate, 
do bom combate, a hora da defesa da sua Amazônia, 
a hora da democracia. E eu tenho certeza de que onde 
ele estiver, vai mandar muitas luzes para que todos 
não esqueçam que precisamos continuar defendendo 
nosso País, e defender o nosso País é defender a ética 
e a moral, é defender a soberania brasileira.

Jefferson Péres não partiu, ele se encantou para 
o Brasil e para todos nós!

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Eu estava atentamente ouvindo o pronunciamento 
de todos e o aparte do nosso Senador Casagrande, 
que enriqueceu o pronunciamento de V. Exª, ele que 
representa o PSB, um dos Partidos que dignifica e en-
grandece a democracia. Um partido grandioso no meu 
Piauí, o Presidente é o vice-Governador do Estado, um 
homem de muito dinamismo. 

A Rosalba Ciarlini salientou um ponto que não 
tinham notado, ele saiu da câmara de vereadores 

para o Senado da República, lá, da Câmara Munici-
pal de Manaus para Brasília, e um vôo sem dinheiro, 
sem comprar votos, sem corrupção, um vôo pela cre-
dibilidade, pelo ideal político e força livre do povo do 
Amazonas.  

É um grande ensinamento aos que vivem a de-
mocracia hoje no Brasil.

Convidamos para usar da palavra o Senador do 
Piauí Heráclito Fortes.

O Senador é o último orador inscrito.
Está escrito no livro de Deus que os últimos se-

rão os primeiros.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, lamentavelmente 
vou iniciar minhas palavras fazendo um registro, Sena-
dora Rosalba, que é a última coisa que eu gostaria de 
fazer como pai, mas, lamentavelmente, somos obriga-
dos, Senador Casagrande. A violência e a intolerância, 
aliados à irresponsabilidade no trânsito, tiraram a vida 
de mais uma jovem nas nossas estradas.

Emília Cunha Borges tinha 23 anos, fez sociologia, 
era uma artista, filha de um jornalista que freqüenta este 
Parlamento há muitos anos – trata-se da extraordinária 
figura do João Borges, da Rede Globo. Ela vinha com 
amigos da cidade de Alto Paraíso, em Goiás, quando 
o carro em que se encontrava foi fechado por uma ca-
minhonete que a jogou fora da pista, junto com outros 
jovens que tiveram apenas ferimentos leves. 

João Borges tem longo tempo de militância no 
jornalismo de Brasília. Trabalhou em vários jornais, 
como O Globo e O Estado de S. Paulo, e especiali-
zou-se na cobertura da área econômica, tendo sido 
inclusive assessor de imprensa do então Presidente 
do Banco Central Armínio Fraga. Atualmente estava 
na Globo News.

A mãe de Emília, Carmem, também é jornalista 
e trabalha na Assessoria de Imprensa do Ministério da 
Fazenda. A eles os nossos mais sinceros sentimentos 
que jamais poderão suprir, com certeza, a perda que 
agora enfrentam.

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

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Pois 
não, Senador.

O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) 
– Senador, permita-me somar-me à manifestação 
solidária feita por V. Exª à família do jornalista João 
Borges, especialmente à sua esposa. De fato, acaba-
mos de tratar aqui, de manifestar nossa solidariedade 
à família do Senador Jefferson Péres, e agora V. Exª 
traz mais uma notícia ruim que fica ainda pior quando 
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você convive com as pessoas que estão passando por 
essa situação. Então aproveito o seu pronunciamento, 
o seu registro, para manifestar a minha solidariedade 
à família do jornalista João Borges.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Agra-
deço o aparte de V. Exª.

A Sra. Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Senador, 
V. Exª me permite um aparte?

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Con-
cedo o aparte à Senadora Rosalba.

A Sra. Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Senador, 
o senhor é pai e pode imaginar – quem está sentindo 
realmente é o jornalista João Borges –, porque só na 
imaginação nós podemos avaliar essa dor que é tão 
grande da perda de uma jovem com tanto ainda para 
se construir na vida. Uma vida que se vai de forma 
violenta. Mais uma vez, um acidente que – não sa-
bemos, não podemos afirmar – deve ter ocorrido por 
uma imprudência que trouxe essa dor tão grande para 
a família. Quero levar ao jornalista, aos familiares, à 
mãe dessa jovem um abraço fraterno de pesar e de 
solidariedade, desejando que encontrem forças para 
superar este momento e dizer que realmente é uma 
dor muito grande. O senhor está expressando essa dor 
em suas palavras, no seu semblante. Isso nos faz cada 
vez mais refletir sobre a situação do trânsito, sobre as 
questões que estão ceifando vidas de jovens que ainda 
tinham muito a produzir e a fazer por este País.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Se-
nadora Rosalba, essa é uma dor que não cessa nunca 
para quem por ela passou. Eu, como pai, V. Exª como 
mãe sabemos muito bem o que é a preocupação que 
temos com os filhos. É uma tristeza ver uma figura como 
o João e a sua esposa terem de enfrentar este drama. 
João Borges é uma das figuras de melhor relaciona-
mento do jornalismo em Brasília. Correto, dedicado, 
tenho certeza de que deve estar neste momento so-
frendo, é verdade, a dor que sofre qualquer pai. Pode 
ser ele possuidor da posição social que tiver, mas é 
uma dor que não tem tamanho ou limite.

Concedo um aparte ao Senador Adelmir San-
tana.

O Sr. Adelmir Santana (DEM – DF) – Senador 
Heráclito Fortes, eu, assistindo ao pronunciamento de 
V. Exª pela TV, desloquei-me até aqui para solidarizar-
me com V. Exª e lamentar profundamente o ocorrido 
com essa família, constituída de pessoas conhecidas 
na nossa cidade, que têm militância presente no jorna-
lismo. Ambos são jornalistas. Hoje, à tarde, tivemos a 
oportunidade de expressar a nossa preocupação com 
a questão do trânsito não apenas no Distrito Federal 
ou aqui nas nossas imediações, mas no País como 
um todo. Na verdade, percebemos nitidamente que 

houve um descaso com o planejamento urbano, com 
o planejamento das vias. Já se fala em transporte de 
alta velocidade ligando as capitais, o trem de alta ve-
locidade entre Rio e São Paulo. Entretanto, não se re-
solveram ainda as questões urbanas, o transporte nos 
grandes centros. Essa é mais uma demonstração de 
que as nossa vias estão inadequadas para o volume 
de veículos que trafegam por elas. Falei aqui, hoje à 
tarde, desse volume crescente de veículos nas vias 
brasileiras e da falta de infra-estrutura nos transportes 
coletivos, nos transportes de massa e nas estradas 
brasileiras. Lamento profundamente o ocorrido com 
a Emília Borges, filha do João Borges, e associo-me 
aos votos de pesar que V. Exª externa nesta tarde. 
Lamentavelmente, isto é tão freqüente hoje, no Brasil, 
que assusta a todos nós, tanto o número de acidentes 
quanto o número de vítimas fatais do trânsito brasileiro. 
Então, eu me associo ao discurso de V. Exª, a essa dor 
que V. Exª externa aqui nesta tarde; uma dor que é de 
todos nós que sabemos o que isto significa, a perda de 
um ente querido em situação tão trágica como essa. 
Portanto, eu me associo ao discurso de V. Exª.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Pois 
eu envio daqui, Sr. Presidente, Srs. Senadores, mais 
uma vez, as minhas condolências ao João e aos seus 
familiares e, acima de tudo, aos amigos da Emília, a 
essa turma que conviveu na escola. Nós fomos jovens, 
sabemos o que é isso, e avaliamos o que eles estão 
passando neste momento. Fica aqui o registro.

Sr. Presidente, outro assunto: a repercussão foi 
menor do que a gravidade a que o fato nos remete, 
essa competente matéria assinada pelos jornalistas 
Elimar Franco e Jailton de Carvalho sobre a venda e a 
compra de terras na Amazônia. Declaração de alguém 
da Abin: A Amazônia é avaliada em US$50 bilhões. 

Veja bem, trata-se de um empresário sueco, que 
é assessor do Primeiro-Ministro britânico Gordon Bro-
wn, Sr. Johan Eliasch. Esse cidadão, há cerca de dois 
anos ou dois anos e meio – sei lá -, vem anunciando 
sucessivamente compra de terras na Amazônia, sem 
nunca dizer para que e o que delas vai fazer. O sur-
preendente nisso tudo é que, nos registros do Incra, 
nos registros oficiais, não aparece, em nenhum mo-
mento, o nome do cidadão ou da sua empresa, que é 
a Cool Earth, uma ONG.

Sr. Presidente, quando eu propus a criação de 
uma CPI para apuração de ONGs no País, não tinha, 
em nenhum momento, a intenção de politizar e de 
fazer caça às bruxas, mas de preservar o patrimônio 
público brasileiro. Eu me frustrei bastante com o boi-
cote que fizeram à primeira tentativa de apuração de 
matéria sobre ONG no Brasil na CPI sabotada, que 
foi uma de autoria do Senador Mozarildo Cavalcan-
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ti. Agora, o Senador Mozarildo – eu não o vi hoje por 
aqui, mas deve estar em Roraima – deve estar com a 
consciência tranqüila do dever cumprido, porque o que 
estamos alertando às autoridades brasileiras é exata-
mente para fatos dessa natureza, Senador Adelmir. É 
um crime contra a Pátria.

Esse cidadão trafegou pelas colunas sociais. Ele é 
conhecido. É um socialite internacional, do jet set inter-
nacional, é dono de uma fábrica de material esportivo, 
acredito que dedicada mais ao tênis; casado com uma 
brasileira. Não tenho juízo de valor sobre ele; não o 
conheço, não posso avaliar suas intenções nem sequer 
posso culpá-lo como investidor. Para julgá-lo, eu teria 
a obrigação de criticar os senhores Soros ou os que 
vêm para o Brasil especular. Nós temos que combater 
e protestar é contra os nossos governos, é contra a 
legislação frouxa, é contra a falta de fiscalização.

Como é que um cidadão se apodera de terras 
da Amazônia, que são cobiçadas pelo mundo inteiro, 
e nenhuma fiscalização é feita? Ele diz que 37.100 
acres já foram comprados. Eu, como não sou chega-
do ao campo, não é minha vocação, pedi à compe-
tente Assessoria do Senado e foi feita conversão. Os 
37 mil acres ingleses equivalem a 14.973 hectares, 
ou 149km2.

Senador, se um cidadão brasileiro, pacato, bem-
intencionado, for fazer uma compra dessa natureza, 
encontrará os empecilhos burocráticos, os Ibamas, os 
Incras, as invasões, para tirar-lhe o intento de investir 
e produzir no País. Essas ONGs, cujos objetivos não 
conhecemos nem de onde vem o dinheiro, compram, 
anunciam e, mais, vão para a imprensa européia di-
zer que a Amazônia pode ser comprada por US$50 
bilhões.

Senador Mão Santa, esse é um assunto da maior 
gravidade. Esse é um assunto que já deveria ter me-
recido do Governo e do Ministro da Justiça uma de-
claração dura e, acima de tudo, providências. Já era 
para o Governo estar hoje nessa área, verificando o 
que se faz lá, quais são os benefícios e, sobretudo, 
qual é a intenção do empresário sueco de investir na 
Amazônia brasileira.

Sabemos nós que a intenção da internaciona-
lização da Amazônia é um desejo de muitos; ela é 
cobiçada. Mas, entre isso e a consumação de fatos 
dessa natureza, há uma distância muito grande, até 
porque esse fato, tenho certeza, é apenas a ponta de 
um iceberg. Sabemos que existem ONGs explorando 
as nossas riquezas minerais e os nossos recursos hí-
dricos, tendo acesso às nossas informações, levando 
espécies da nossa flora e da nossa fauna para pes-
quisas, praticando o contrabando com produtos da 

valiosa natureza amazônica, e uma providência séria 
não foi tomada ainda.

Lembro-me de que o sempre afável e bom com-
panheiro Ministro Paulo Bernardo disse, no final do ano 
passado, que uma legislação muita dura sobre ONGs 
seria editada e até, em tom de brincadeira, informou 
que quem gostaria daquilo seria o Senador Heráclito 
Fortes. Não cheguei nem a gostar. Eles recolheram, 
não fizeram a edição, não publicaram, e agora estão 
prometendo para junho ou coisa que o valha.

Quanto a essas entidades estrangeiras, é preciso 
que o Governo responda quem e como as fiscaliza. 
A legislação brasileira, para uso do ativo, para uso 
da terra, é muito dura. E o Governo, neste caso, não 
pode dizer que foi apanhado de surpresa. Houve vá-
rias entrevistas, justiça se faça, desse cidadão sobre 
esse feito de investir na misteriosa e sempre desejada 
Amazônia brasileira.

Estou fazendo isso, neste final de noite, para 
que os brasileiros que estão nos ouvindo, Senador 
Mão Santa, analisem o perigo que são essas ONGs 
instaladas por aí, as estrangeiras e as nacionais, de 
picaretagem, na grande maioria. 

E nós temos que, a qualquer custo, salvar aque-
las que prestam serviços ao País, que ajudam o seu 
desenvolvimento, não permitindo que as de ocasião 
sejam tratadas da maneira que são tratadas, em de-
trimento dos interesses do cidadão brasileiro.

Paralelamente a isso, Senadores, existem fatos 
que todo dia são noticiário nos jornais. A imprensa 
esta semana mostra, por exemplo, a manipulação de 
ONGs a serviço de aparelhamento de partidos políti-
cos usando recursos de Ministério, numa correlação 
de forças completamente desleal e desigual com a 
política brasileira. A manipulação e o uso criminoso 
de recursos das ONGs para promover pseudocursos 
de especialização de mão– de-obra, que, na verda-
de, são verdadeiras arapucas para fortalecimento de 
partidos até então nanicos e que se fortalecem por 
meio de expedientes que, geralmente, arrombam o 
cofre da Nação.

Quero ver se aqueles que continuam fazendo 
bloqueios para que os fatos não sejam apurados na 
CPI específica que aí está instalada não se mancam 
e não vêem que não dá mais para segurar.

Todo dia é um escândalo, e a gente precisa, 
Senador Adelmir Santana, contabilizar quanto o País 
vem perdendo, ano a ano, nessa questão. O Governo, 
com sua técnica de diversionismo – e V. Exª conhece 
o que vou falar –, agora se volta contra o Sistema S, 
cheio de defeitos, concordo, mas transparente, por-
que tem arrecadação, prestação de contas, meca-
nismos, bem diferente de sistemas que funcionam aí 
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ao verdadeiro arrepio da lei. No próprio Ministério da 
Educação, as denúncias se sucederam com relação 
a essa matéria. 

Quando queremos invadir a casa dos outros, 
precisamos, primeiro, arrumar a nossa, para que não 
nos falte autoridade.

O que está sendo mostrado hoje, nessa primeira 
matéria, é estarrecedor. A pouca importância ou pouco 
caso que as autoridades do Governo estão dando a 
esse fato agride o bom senso, arrepia a sensibilidade 
dos cidadãos que amam seu País.

Portanto, na qualidade de Presidente da Comis-
são de Relações Exteriores, com apoio dos compa-
nheiros que a ela pertencem, gostaríamos de tomar 
algumas providências, convidando a Abin, o Ministro 
da Justiça, o Incra e autoridades envolvidas nesse pro-
cesso. Nós não podemos, de maneira alguma, permitir 
a repetição constante desses fatos.

Para finalizar, Senador Adelmir, quero contar 
um fato. Estamos falando das ONGs que atuam na 
área rural, no campo, mas há um fato que me impres-
sionou muito. Na campanha eleitoral, a gente recebia 
uma quantidade de e-mails, e uma senhora – de São 
Caetano, salvo engano –, numa troca de telefonemas, 
disse-me que estava muito impressionada com a de-
senvoltura financeira de um vizinho seu, até então tido 
como uma pessoa modesta.

E me contou alguns avanços: comprou um carro 
novo, comprou mais outro, deu um carro para a mulher; 
o casal tinha três filhas, todas motorizadas – isso num 
prazo de pouco mais de três anos. Comprou uma casa 
na represa de Guarapiranga, foi a Disney, reformou a 
casa, e a vizinha achando que aquilo tinha alguma coi-
sa ao arrepio da lei, como o crime de tráfico de drogas 
ou coisa que o valha. O crime era outro.

Quando começamos a falar da CPI das ONGs, ela 
deu-se por conta do fato e resolveu passar pela porta 
da casa, onde essa figura mantinha um escritório, e viu 
escrito, em letras miúdas, que se tratava de uma ONG. 
Enviou-me uma correspondência me dando detalhes 
do fato e – pasmem os senhores! – o cidadão, como a 
gente diz lá no Maranhão, o indigitado, pois não é que 
era um aloprado? Esse fato me impressionou muito. 
O Governo, providências para isso tomar? Para quê? 
Nenhuma. O vazadouro de recursos públicos, nós não 
conseguimos avaliar quanto. Temos aí uma empresa 
fantástica, modelo e exemplo no mundo inteiro, a Pe-
trobras. Seria melhor e mais respeitada se não vivesse 
financiando ONGs e derivadas para aparelhamento de 
máquina partidária e outros fins. Teria uma imagem 
melhor se não se envolvesse nessas questões e não 
permitisse que o cofre, que é do povo, do acionista, 

fosse de vez em quando dilapidado para fazer jus e 
atender o desejo de alguns de seus militantes.

Faço esse registro, Sr. Presidente, com a cons-
ciência tranqüila de que, ao pedir a instalação e apu-
ração de uma CPI para investigar ONGs e derivados 
no Brasil, eu estava, nada mais nada menos, do que 
cumprindo a minha missão nesta Casa, confiança re-
cebida do meu querido povo do Piauí. E eu não abro 
mão, meu caro Senador Mão Santa, de honrá-la.

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

– Após brilhante pronunciamento do Senador, a Pre-
sidência quer se associar ao pesar da família do jor-
nalista João Borges e Emília. 

Queríamos dizer ao Senador Heráclito Fortes que 
o Senador Pedro Simon já fez, desta tribuna, uma de-
núncia de que o nosso Presidente da República nego-
ciou, através de ONGs, 96 mil hectares. A Constituição 
do Brasil diz que, acima de 2.500 hectares, tem que 
passar pelo Senado, para se saber quem é o interes-
sado, quem vai usar e vai comprar. Então, o Senador 
Pedro Simon já se mostrou preocupadíssimo. De uma 
tacada só, foram negociados 96 mil hectares, com orien-
tação da Presidência da República, desrespeitando o 
Senado. A Constituição diz que, acima de 2.500 hec-
tares, tem que ser discutido aqui. Eu governei o Piauí 
e dei muitas terras, mas eu entendo que a terra é de 
quem nela nasce, nela trabalha e produz, mas nunca 
acima de 2.500 hectares, infringindo a lei.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – No caso de terras 
públicas.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– É da Amazônia.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – É, 
mas a limitação é para terras públicas. É preciso saber. 
Esse fato levantado aqui pelo Senador Pedro Simon é 
de gravidade. Precisamos saber a quem pertenceram 
essas terras. Se era de setor privado...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Eram da Amazônia.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Pois 
é. Mas, se pertenciam a privados, como eles recebe-
ram essas terras, se tinha algum contrato de retroven-
da, porque as terras da Amazônia que foram produto 
de reforma agrária, ao serem cedidas ao cidadão, ti-
nham fim específico. Esse é outro tema que precisa 
ser discutido.

V. Exª lembrou muito bem. O Senador Pedro Si-
mon, como sempre, é um homem atento e muito bem 
informado nessas questões e merece, por toda justiça, 
que olhemos com muita preocupação o que ele afirmou. 
Daí por que, mais uma vez, acho que está justificada a 
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minha tendência de, na próxima reunião da Comissão 
de Relações Exteriores, pedir aqui a presença das au-
toridades brasileiras envolvidas no problema.

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

– Nossos parabéns.
Queria, no final desta sessão...
Senador Adelmir Santana, ontem... Ô empresá-

rio, Senador Adelmir Santana, ontem foi o Dia da In-
dústria, não é? Então, nós queríamos manifestar aqui 
nosso entusiasmo pelos industriais brasileiros que são 
verdadeiros heróis anônimos e que enfrentam a mais 
alta carga tributária, a maior taxa de juro – quase – do 
mundo. Essas inseguranças jurídicas... E, sem dúvi-
da nenhuma, o dia 25 de maio é uma homenagem a 
Roberto Simonsen, que morreu nessa data... E o Dia 
das Indústrias que mudaram o mundo, daí a Revolu-
ção Industrial e a grandeza da Inglaterra.

Queríamos estender nossos cumprimentos ao 
Deputado Alberto Monteiro, que é o Presidente da 
Confederação das Indústrias – ele é do Nordeste, de  
Pernambuco; ao Antônio José de Morais Sousa, que 
preside a Federação do Estado do Piauí com o em-
presário Joaquim Costa.

E queremos lembrar o valor da indústria. A in-
dústria que mudou o mundo. Ela que tornou a divisão 
dos produtos utilitários a todos nós da humanidade. 
Saímos de uma capacidade artesanal para a ciência e 
o progresso. A eles nossa admiração, nosso respeito 
e a homenagem àquele que foi o maior empresário e 
industrial deste País no século XIX, Mauá, que deixou o 
comércio e teve a coragem de botar o primeiro parque 
industrial, os estaleiros, as estradas de ferro. Ele deu 
também o exemplo, porque começou a trabalhar aos 
nove anos de idade. O trabalho é que constrói.

Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Adel-
mir Santana.

O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF. Pela 
ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, é 
Armando Monteiro o Presidente da Confederação 
Nacional da Indústria. É pernambucano e Deputado 
Federal.

Associo-me à sua homenagem aos industriais 
na pessoa, também, do Presidente da Federação 
das Indústrias do Distrito Federal, o Toninho, Antô-
nio Silva.

Parabéns aos industriais, que realmente enfren-
tam grandes dificuldades para tocar seus negócios, 
levando-se em conta todos os aspectos colocados 
por V. Exª, tais como taxas de juros elevadas, carga 
tributária excessiva e burocracia extremamente grave 
e difícil. Portanto, merecem de nossa parte os cumpri-
mentos pela comemoração do Dia da Indústria.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Quero transmitir a Armando Monteiro e a todos os 
seus liderados os ensinamentos de Henry Ford. An-
dávamos de carruagem, de diligência. Ele montou a 
primeira fábrica de carros. Chegou um repórter, depois 
de montado o primeiro parque industrial, e disse-lhe:  
“Você não tem medo de que haja um incêndio e de ficar 
pobre de novo?” Ele nos deu um grande ensinamen-
to que quero transmitir a Armando Monteiro e a todos 
os seus liderados de nosso País. Calmamente, Henry 
Ford disse-lhe que não, que iria haver uma necessida-
de da comunidade, que iria fabricar, com seus princí-
pios, maior quantidade em menor tempo e com menor 
custo. Isso o faria rico de novo. Este País será rico se 
tivermos muitos empresários e industriais ricos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– 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 Decreto Legislativo nº 366, de 2007 
(nº 220/2007, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à 
Associação Comunitária Campinaverdense 
para executar serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Campina Verde, Estado 
de Minas Gerais;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 377, de 2007 
(nº 277/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio 
Mercosul Ltda. para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Três Pontas, Estado de Minas 
Gerais;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 391, de 2007 
(nº 224/2007, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Difusora Içara Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Içara, Estado de 
Santa Catarina;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 399, de 2007 
(nº 246/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação de Difusão Comunitária de Mara Rosa 
(Adicomar) para executar serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade de Mara Rosa, 
Estado de Goiás;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 402, de 2007 
(nº 250/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação Rádio Cultura Comunitária FM de São 
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Miguel do Oeste para executar serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de São Miguel 
do Oeste, Estado de Santa Catarina;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 413, de 2007 
(nº 72/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação Comunitária de Comunicação e Cultura 
de Jardim de Angicos/RN – ACCCJA/RN para 
executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Jardim de Angicos, Estado do 
Rio Grande do Norte;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 414, de 2007 
(nº 76/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação Comunitária de Comunicação e Cultu-
ra de Baía Formosa/RN – ACCCBFRN para 
executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Baía Formosa, Estado do Rio 
Grande do Norte;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 422, de 2007 
(nº 175/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Rádio 
Comunitária Águas Frias para executar servi-
ço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Águas Frias, Estado de Santa Catarina;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 432, de 2007 
(nº 231/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Orga-
nização para a Cidadania e Desenvolvimento 
de Umarizal Terezinha de Souza Fonseca – 
Ocidesf para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Umarizal, Estado do 
Rio Grande do Norte;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 439, de 2007 
(nº 284/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outor-
gada à Rádio FM do Porto Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Porto União, Estado 
de Santa Catarina;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 449, de 2007 
(nº 182/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à As-
sociação Comunitária Cultural Lagopedrense 
para executar serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Lago da Pedra, Estado 
do Maranhão;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 463, de 2007 
(nº 306/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação Desportiva, Cultural e Comunitária Ter-
ra Roxa para executar serviço de radiodifusão 

comunitária na cidade de Terra Roxa, Estado 
de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 476, de 2007 
(nº 303/2007, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à 
Associação Comunitária de Cruzeiro Vale FM 
de Radiodifusão para executar serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Cruzeiro, 
Estado de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 478, de 2007 
(nº 305/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à AMG 
Publicidade e Comunicação Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Nioaque, Estado de 
Mato Grosso do Sul;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 483, de 2007 
(nº 338/2007, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à 
Associação Comunitária de Comunicação e 
Cultura de Palmeira para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Palmei-
ra, Estado do Paraná;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 487, de 2007 
(nº 309/2007, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à 
Associação Baionense de Rádio Difusão Co-
munitária – Abarco para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Baião, 
Estado do Pará;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 4, de 2008 (nº 
332/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação de Moradores e Amigos de Serranópolis 
do Iguaçu – Amasi para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Serra-
nópolis do Iguaçu, Estado do Paraná; e

– Projeto de Decreto Legislativo nº 21, de 2008 
(nº 205/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação Cultural Rádio Comunidade São João 
FM para executar serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de São João do Polesine, 
Estado do Rio Grande do Sul.

Tendo sido aprovadas terminativamente pela Co-
missão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática, as matérias vão à promulgação.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Sobre a mesa, projetos recebidos da Câmara dos 
Deputados que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 56 a 68, 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 (Mão Santa. PMDB – PI) – So-
bre a mesa, mensagem presidencial que passo a ler.

É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– A matéria vai à Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.

Sobre a mesa, mensagem presidencial que pas-
so a ler.

É lida a seguinte:

Mensagem nº 36, de 2008-CN (nº 
307/2008, na origem), do Presidente da Repú-
blica, que encaminha ao Congresso Nacional, 
nos termos do § 2º do art. 80 da Lei nº 11.514, 

de 13 de agosto de 2007, a relação das opera-
ções de crédito incluídas na Lei Orçamentária 
de 2008, pendentes de contratação.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– A mensagem lida vai à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-
dos.

Sobre a mesa, ofício do Primeiro-Secretário da 
Câmara dos Deputados que passo a ler. 

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
O ofício que acaba de ser lido vai à publicação e será 
juntado ao processado do Projeto de Lei do Senado 
nº 69, de 1996.

Sobre a mesa, ofício do Primeiro-Secretário da 

Câmara dos Deputados que passo a ler. 

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –  O 
ofício que acaba de ser lido vai à publicação e será juntado ao 
processado do Projeto de Lei da Câmara nº 20, de 2007.

Sobre a mesa, parecer que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Com referência ao Parecer nº 473, de 2008, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o 
Requerimento nº 413, de 2008, a Presidência informa 
que a matéria figurará na Ordem do Dia da próxima 
sessão deliberativa ordinária, nos termos do art. 222, 
§ 2º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – A 
Presidência lembra às Srªs e aos Srs Senadores que o 
Senado Federal está convocado para uma sessão es-

pecial a realizar-se amanhã, às 10:00 horas, destinada 
a comemorar o Dia da Indústria Brasileira, de acordo 
com o Requerimento nº 332, de 2008, do Senador 
João Tenório e outros Senhores Senadores.

Lembra, ainda, que usarão da palavra os Líderes 
ou quem Suas Excelências indicarem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que pas-
so a ler.

São lidos os seguintes:
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(Às Comissões de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle, de Constituição, Justiça e Cidadania, ca-
bendo à última – decisão terminativa)

    429ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Os projetos que acabam de ser lidos vão às Comis-
sões competentes. 

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Será feita a substituição solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa – PMDB-PI) 
– Os Srs. Senadores Papaléo Paes, Alvaro Dias, 
Flexa Ribeiro, Mário Couto, Arthur Virgílio e Ro-
mero Jucá enviaram discursos à Mesa, que serão 
publicados na forma do disposto no art. 203 do 
Regimento Interno. 

S.Exª 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 “ELA VAI RESISTIR?”, 
publicada pela revista Época em sua edição de 31 de 
março do corrente.

A matéria destaca como a crise provocada pelo 
vazamento de informações sigilosas de gastos pes-

soais do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso 

afeta o futuro de Dilma Roussef, a candidata preferida 

de Lula em 2010.

Sr. Presidente, para que conste dos anais do 

Senado, requeiro que a matéria acima citada seja 

considerada como parte integrante deste pronun-

ciamento.

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 fazer 
o registro da matéria intitulada, “CONEXÃO ENTRE 
DOIS MUNDOS”, publicada pela revista Veja em sua 
edição de 12 de março de 2008.

A matéria destaca os 15 anos do programa Ma-
nhattan Connection, exibido pela GNT e que tem a 
frente o jornalista Lucas Mendes. 

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima 
citada seja considerada parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O  
SR SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro da matéria intitulada “Violência inibe presta-
ção de serviços”, publicada no jornal O LIBERAL em 
sua edição de 17 de abril de 2008.

A matéria destaca que a violência crescente as-
sociada a falta de segurança pública em Belém tem 
atrapalhado serviços essenciais como saúde, educa-
ção, limpeza pública, entrega de correspondência e 
até de água, esgoto e energia elétrica.

Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a re-

ferida matéria 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.)

MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL436     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 27 16619 

O SR. MARIO COUTO (PSDB – PA. Sem apanha-
mento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, ocupo a tribuna neste momento para fazer o registro 
da matéria intitulada “O misterioso consultor do PT”, pu-
blicada na revista Época de 03 de março de 2008.

A matéria destaca como a intervenção do Minis-
tério Público do Distrito Federal na Finatec, Fundação 
de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos, liga-
da a UnB, Universidade de Brasília, expôs as relações 
suspeitas entre Luiz Lima, dono da Intercorp, empresa 
de consultoria com prefeituras e governo do PT. Se-
gundo a reportagem, auditorias e investigações do MP 
demonstraram irregularidades, desvios e mau uso de 

dinheiro público. De acordo com a revista Luis Lima 
usava a Finatec como fachada para, sem licitação, fe-
char contratos com governos petistas que lhe renderam, 
entre 2001 e 2005 mais de R$ 20 milhões.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima citada 
seja considerada parte integrante deste pronunciamento, 
para que passe a constar dos Anais do Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR SENADOR MARIO COUTO EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ARTHUR VIRGILIO (PSDB – AM. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs 
Senadores, para citar apenas um dos problemas do meio 
ambiente, até aqui o Governo atual só conseguiu cumprir 
31% das metas do chamado Plano de Ação para Preven-
ção e Controle do Desmatamento na Amazônia.

O que há, em torno da Política para a área, são resis-
tências de todo tipo, além da crônica falta de recursos para 
o setor. Com isso, a Amazônia fica à mercê de um absurdo 
desmatamento, que ninguém sabe até onde vai.

O novo Ministro, sucessor de Marina Silva, vem 
com a carga toda, bem pródigo em figuras de retórica. 
Disse, por exemplo, que o desmatamento é bomba 
prestes a explodir. “O desmatamento, já vimos, está 
muito acima do previsto para este ano”.

Ele só não diz por que não prefere desativar o 
estopim dessa bomba prevista com data e hora. E 
promete – promessas não faltam – “jogar pesado para 
garantir que as operações de combate ao desmata-
mento sejam planejadas.”

Esperamos que bem planejadas! Estarei acom-
panhando, passo a passo, atentamente, com o mesmo 
empenho que, no exercício do mandato de Senador, 
sempre dediquei à causa da Amazônia.

Por isso, Sr. Presidente, peço que a matéria 
anexa, da edição de 18 de maio de 2008 do jornal O 
Globo seja anexada a este pronunciamento, a fim de 
constar dos Anais do Senado da República.

Como segundo assunto, Sr. Presidente, quero dizer 
que as populações do meu Estado ainda não se refizeram 
da tragédia com o naufrágio do Comandante Sales 200. 
E não faltam razões para o receio com que hoje convi-
vem os usuários do transporte fluvial no Amazonas: os 
desastres com barcos nos rios do Amazonas continuam! 
Na semana passada, naufragou mais um, nas  proximi-
dades do Porto da Ceasa, na Zona Sul de Manaus.

Dessa vez, foi um rebocador, da empresa, o Oli-
veira III. É mais uma vida que se vai, a do contra-mestre 
Martin Muñoz, que cuidava, no momento, do trabalho de 
atracação de uma grande balsa. E subitamente a em-
barcação que ele operava afundou, levando Muñoz.

Houve, como é natural, protestos e revolta dos 
empregados da empresa J.F.Oliveira, proprietária da 
embarcação. Eles garantem que seus barcos não pas-
sam por manutenção periódica, por sinal indispensável. 
A empresa nega, mas fica no ar a suspeita. 

No momento do acidente, cinco pessoas estavam 
na embarcação. Se há ou não manutenção pela em-
presa, isso vai ser apurado. O fato é que providências 
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mais rigorosas precisam ser adotadas pelo Governo. 
E imediatamente! A começar pela fiscalização no sis-
tema de transporte marítimo nos rios do Amazonas. A 
vida não pode esperar, muito menos correr riscos por 
desídia de empresários e do Governo.

No naufrágio anterior, o do Comandante Sales, o 
defensor público Eduardo Itauasu afirmou à imprensa 
em Manaus que o Governo da União e o do Estado 
poderão ser responsabilizados pelo afundamento da 
embarcação, que resultou na morte de 47 pessoas.

O defensor, pelo relato dos jornais, esteve em Ma-
nacapuru, para levantamento de dados e foi enfático: 
“Cabe à Capitania dos Portos fiscalizar as embarcações 
e, até onde sei, essa embarcação (o barco Comandante 
Sales 2008) não poderia estar navegando.”

Um dos donos do barco, Luís Sales da Silva, foi 
preso. Não basta. É preciso ir mais longe. Apurar rigo-
rosamente responsabilidades e cuidar da fiscalização 
dos barcos nos rios do Amazonas.

As populações ribeirinhas não podem prescindir 
do transporte fluvial. E estão, por enquanto, à mercê da 
irresponsabilidade com que operar o setor. Os dados que 
chegaram ao meu conhecimento, vou repetir, indicam 
que nos rios da região operam mais de 20 mil barcos. E, 
deles, apenas 26 estariam em condições de operar.

Até quando isso permanecer no vazio, como se 
nada de grave estivesse acontecendo. Do outro lado da 
irresponsabilidade, Srªs e Srs Senadores, há vidas, há 
cidadãos que precisam do transporte fluvial para o traba-
lho, para o lazer, para qualquer tipo de deslocamento. 

É preciso um basta nisso tudo!
Encerro, esperando que venham logo as provi-

dências que as populações do Amazonas merecem e 
a que têm direito.

E o terceiro assunto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, lamentavelmente, o Amazonas vive um momento 
de fantasia, mas, bem entendido, na área da administra-
ção estadual, em que tudo é puramente irreal ou ficcional, 
sem ligação estreita e imediata com a realidade.

É assim, por exemplo, na Saúde Pública. O Governa-
dor não explica o grave retrocesso nessa que é área vital 
para as nossas populações, infelizmente desassistidas.

Talvez por esse clima, em que se procura escapar 
do terreno da realidade, o Amazonas acaba de conquistar 
mais um título. Só falta criar alguma taça a ser entregue 
solenemente ao Governador do Estado, a quem o Amazo-
nas deve esse lamentável troféu. Só não proponho Voto 
de Aplauso a ele nem ao Estado porque o título, longe 
de representar avanços, revela descaso do Governo e 
um conseqüente caos no quadro de saúde.

Qual foi a “conquista” do Amazonas? É preciso 
que se diga e aí vai ela, em palavras duras, secas e 
nada primorosas: 

– o Amazonas foi o Estado brasileiro que teve 
o maior índice de aumento de casos de dengue nos 
quatro primeiros meses do ano.

Se não bastasse o distanciamento do Governo 
do Estado no controle da navegação fluvial no Ama-
zonas, agora é a saúde pública a chamar a atenção 
para o já rotineiro descaso oficial. Em tudo!

Faço uma pergunta:
– Aonde querem chegar o Governador e sua Se-

cretaria de Saúde, que relegam ao Deus-dará  os amazo-
nenses, agora detentores do elevadíssimo percentual de 
incidência da dengue? Está nas estatísticas. São dados 
do Ministério da Saúde: a incidência de dengue no Ama-
zonas foi  547% , maior, nesses quatro meses passados, 
em relação ao mesmo período do ano anterior.

São dados chocantes: em 2008, os casos, até abril, 
elevam-se a 230.829 indicativos de dengue, 1.060 casos 
confirmados de febre hemorrágica, com 77 mortes. 

O Amazonas, como se vê, vai mal na seguran-
ça na navegação fluvial, vai mal na Saúde Pública e 
também estamos vendo diariamente nos jornais, que 
não é nada razoável o panorama de sua infra-estrutura 
viária do Estado.

Não preciso avançar além da leitura de uma pe-
quena nota de primeira página:

(...)BR-317 volta para controle do Mi-
nistério.

O Ministério dos Transportes informou 
ontem que a BR-317, que liga Boca do Acre 
(AM) a Rio Branco (AC), voltará a ser admi-
nistrada pelo Governo Federal, porque o Go-
verno do Amazonas não realizou as obras de 
recuperação da rodovia.

Há dois dias, a estrada está interditada 
por índios Apurinã, em protesto contra a falta 
de asfalto no trecho amazonense.

O que significa isso? Simplesmente que o atu-
al Governo do Amazonas assume e não cumpre. Ao 
Estado foi entregue a BR-317, para recuperação. E o 
que houve? Nada! Simplesmente, nada! E aí vem de 
novo o Governo Federal e retoma a estrada.

Nada mais é preciso falar. 
O Amazonas, infelizmente, vai de mal a pior, pela 

desorganização de um governo desorientado e, pior 
ainda, inteiramente desvinculado da sociedade a que 
deve prestar contas.

Nada mais a falar... por ora!
As evidências são mais eloqüentes do que qual-

quer palavra. Elas estão lá, no Amazonas, muito bem 
visíveis!

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O  
SR SENADOR ARTHUR VIRGILIO 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 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, recebi, dias atrás, o Relatório 
da BM&F – a Bolsa de Mercadorias e Futuros – 
referente ao ano de 2007. E fiquei impressionado, 
Senhor Presidente. Na verdade, não apenas com 
as conquistas do ano passado, mas com tudo que 
aquela instituição vem realizando em seus pouco 
mais de vinte anos.

Criada em 1985, a BM&F cresceu e consolidou-
se num período extremamente turbulento para a 
economia mundial e, por conseqüência, para a eco-
nomia de nosso País. Seus primeiros anos, afinal, 
coincidiram com uma sucessão de eventos pouco 
animadores: a grave crise enfrentada pelo México; 
a desvalorização em 30% da moeda brasileira; a 
desilusão com o Plano Cruzado, após um período 
inicial de euforia; os resultados pouco expressi-
vos dos Planos Cruzado II e Bresser; a moratória 
na dívida externa brasileira; o crash da Bolsa de 
Nova York, em 1987; os resultados também pouco 
expressivos dos Planos Collor I e II; as crises da 
Ásia, da Rússia e da Argentina.

Ainda assim, Senhor Presidente, a BM&F foi 
ganhando musculação, foi se consolidando, até fir-
mar-se como a maior bolsa de futuros do mundo – e 
a maior da América Latina – no número de contratos 
negociados.

E se chegou a esse ponto, se foi capaz de tor-
nar-se cada vez mais sólida e competitiva, é porque 
sempre soube tomar as medidas certas, e no tempo 
oportuno.

Cito a seguir algumas dessas medidas, a título 
de exemplo.

Na década de 1990, Senhoras e Senhores Se-
nadores, a BM&F fortaleceu sua posição no mercado 
nacional por meio de acordos operacionais com a Bolsa 
de Mercadorias de São Paulo, em 1991, e com a Bolsa 
Brasileira de Futuros, em 1997. Isso permitiu que ela 
se firmasse como o principal centro de negociação de 
derivativos da América Latina.

O relacionamento com as bolsas e os órgãos re-
guladores e governamentais do exterior foi estreitado 
com a criação, em 1993, da BM&F USA, escritório de 
representação em Nova Iorque.

Em 2002, a empresa adquiriu participação ma-
joritária na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e co-
ordenou o processo de criação da Bolsa Brasileira de 
Mercadorias. No mesmo ano, concluiu importantes 
reformas decorrentes da implantação do novo Siste-
ma de Pagamentos Brasileiro, lançando a Clearing 
de Câmbio.

Em 2004, para que a instituição pudesse am-
pliar seu espaço estratégico de atuação, foram ini-
ciadas as atividades da Clearing de Ativos e do 
Banco BM&F.

De qualquer forma, mesmo admitindo-se a re-
levância de tantas conquistas anteriores, não há 
como negar que o ano de 2007 foi especialmente 
marcante.

No ano passado, Sr Presidente, a BM&F aprovou 
nova estrutura de governança corporativa e de auto-
regulação. Uma estrutura que estabelece a segregação 
entre as atividades relacionadas à administração da 
Bolsa e aquelas que dizem respeito à auto-regulação 
de seus sistemas de registro, negociação, compensa-
ção e liquidação.

Também em 2007, a BM&F iniciou um trabalho 
de desmutualização, que lhe permitiu preparar-se para 
a abertura de capital. Os direitos patrimoniais dos an-
tigos associados foram desvinculados dos direitos de 
acesso e convertidos em participações acionárias. E 
as atividades relacionadas ao Instituto Educacional, à 
Associação Profissionalizante, ao Clube de Atletismo 
e ao Espaço Cultural permaneceram sob a responsa-
bilidade da Associação BM&F.

No mês de setembro, foi celebrado contrato 
com a General Atlantic LLC, que adquiriu ações 
dos acionistas da BM&F equivalentes a 10% de 
seu capital social. Assim, os negócios passaram a 
ser conduzidos visando o benefício dos acionistas 
a longo prazo.

Finalmente, em 30 de novembro do ano passado, 
chegou-se ao coroamento desse processo: as ações 
da BM&F estrearam no Novo Mercado da Bolsa de 
Valores de São Paulo – a Bovespa –, com enorme 
sucesso. Basta dizer que mais de 250 mil investido-
res, na condição de pessoas físicas, adquiriram 28,6 
milhões de ações. E 806 investidores estrangeiros 
qualificados arremataram nada menos que 231,4 mi-
lhões de ações.

Outros números, Senhoras e Senhores Sena-
dores, também podem ilustrar quão significativo foi o 
crescimento da BM&F no exercício de 2007. Os con-
tratos negociados, por exemplo, passaram de 283,6 
milhões em 2006 para 426,3 milhões em 2007: um au-
mento de 50,4%. A receita operacional líquida subiu de 
388,2 milhões de reais para 550,6 milhões: aumentou 
41,8%. O resultado operacional deu um pulo quase ina-
creditável de 66%: passou de 176,1 milhões de reais 
a 292,4 milhões. E o lucro líquido consolidado, vejam 
só, aumentou 48,7%: foi de 197,2 milhões de reais em 
2006 a 293,3 milhões de reais em 2007.

É claro, Senhor Presidente, que esses resultados 
positivos se ancoraram no extraordinário momento vivi-
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do pelo Brasil. Afinal, o ambiente macroeconômico de 
nossos dias, que se distingue pela estabilidade, pela 
previsibilidade, permite às empresas investir com um 
grau bem mais elevado de confiança e desenvolver 
projetos de mais longo prazo.

Mas isso de nada adiantaria se a BM&F não fizes-
se, também, a sua parte. E, como vimos, ela tem feito. 
Tanto tem feito que, por exemplo, detém hoje 95% do 
mercado doméstico de derivativos. Suas três Clearin-
gs – Derivativos, Câmbio e Ativos –, que atuam como 
contraparte central dos mercados, respectivamente, 
de derivativos, de moedas e de títulos públicos fede-
rais, estão incluídas entre as cinco câmaras de com-
pensação consideradas sistemicamente importantes 
pelo Banco Central. O Banco BM&F vem exercendo 
sua função de custodiante com resultados cada vez 
mais expressivos.

E tudo isso, Senhoras e Senhores Senadores, a 
BM&F vem conseguindo sem descuidar dos chama-
dos ativos intangíveis. O apoio a entidades sociais, o 
incentivo ao esporte olímpico brasileiro, a criação de 
um Espaço Cultural e de um Instituto Educacional, a 
preocupação em valorizar seu patrimônio humano, são 
provas de que também nessa área a instituição vem 
tendo comportamento exemplar.

Portanto, neste momento, na pessoa do Presi-
dente do Conselho de Administração da BM&F, Sr. 
Manoel Felix Cintra Neto, quero cumprimentar os mais 
de quinhentos profissionais que exercem atividades na 
companhia. Seu trabalho, estejam certos, tem sido de 
essencial importância para o nosso País.

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

Nada mais havendo a tratar, está encerrada esta sessão 
de segunda-feira, 26 de maio, coordenada pela nossa 
elegante Secretária-Geral da Mesa, Cláudia Lyra, e os 
Drs. José Roberto e o João Pedro, designando para a 
ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA

1  
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 8, DE 2008  

(PROVENIENTE DA MEDIDA PROVISÓRIA  
Nº 410, DE 2007)  

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 8, de 2008, que acres-
centa artigo à Lei nº 5.889, de 8 de junho de 
1973, criando o contrato de trabalhador rural 
por pequeno prazo; estabelece normas tran-

sitórias sobre a aposentadoria do trabalhador 
rural; prorroga o prazo de contratação de finan-
ciamentos rurais de que trata o § 6º do art. 1º 
da Lei nº 11.524, de 24 de setembro de 2007; 
e altera as Leis nºs 8.171, de 17 de janeiro de 
1991; 7.102, de 20 de junho de 1993; 9.017, 
de 30 de março de 1995, 8.212 e 8.213, am-
bas de 24 de julho de 1991 (proveniente da 
Medida Provisória nº 410, de 2007). 

Relator revisor: Senador Flávio Arns (Sobrestan-
do a pauta a partir de: 22.03.2008) Prazo final (pror-
rogado): 04.06.2008 

2 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 10, DE 2008  
(PROVENIENTE DA MEDIDA PROVISÓRIA  

Nº 412, DE 2007)  
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  

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

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 10, de 2008, que dispõe 
sobre a prorrogação do Regime Tributário para 
Incentivo à Modernização e à Ampliação da 
Estrutura Portuária -Reporto, instituído pela 
Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004; 
e altera as Leis nºs 11.033, de 21 de dezem-
bro de 2004; e 9.433, de 8 de janeiro de 1997 
(proveniente da Medida Provisória nº 412, de 
2007). 

Relatora revisora: Senadora Kátia Abreu
(Sobrestando a pauta a partir de: 22.03.2008)
Prazo final (prorrogado): 04.06.2008

3  
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 11, DE 2008  
(PROVENIENTE DA MEDIDA PROVISÓRIA  

Nº 416, 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 11, de 2008, que altera a 
Lei nº 11.530, de 24 de outubro de 2007, que 
institui o Programa Nacional de Segurança Pú-
blica com Cidadania – Pronasci (proveniente 
da Medida Provisória nº 416, de 2008). 

Relator revisor: Senador Valter Pereira
(Sobrestando a pauta a partir de: 22.03.2008)
Prazo final (prorrogado): 04.06.2008
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4 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 12, DE 2008  
(PROVENIENTE DA MEDIDA PROVISÓRIA  

Nº 417, 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 12, de 2008, que altera e 
acresce dispositivos à Lei nº 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003, que dispõe sobre registro, 
posse e comercialização de armas de fogo e 
munição e sobre o Sistema Nacional de Ar-
mas – Sinarm e define crimes (proveniente da 
Medida Provisória nº 417, de 2008) 

Relator revisor: Senador Raimundo Colombo
(Sobrestando a pauta a partir de: 22.03.2008)
Prazo final (prorrogado): 04.06.2008

5  
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 14, DE 2008  
(PROVENIENTE DA MEDIDA PROVISÓRIA  

Nº 413, 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 13, de 2008, que dispõe 
sobre medidas tributárias destinadas a estimular 
os investimentos e a modernização do setor de 
turismo, a reforçar o sistema de proteção tarifária 
brasileiro, a estabelecer a incidência de forma con-
centrada da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social – Cofins na produção e comercialização 
de álcool; altera as Leis nºs 10.865, de 30 de abril 
de 2004; 11.488, de 15 de junho de 2007; 9.718, 
de 27 de novembro de 1998; 11.196, de 21 de 
novembro de 2005; 10.637, de 30 de dezembro 
de 2002; 10.833, de 29 de dezembro de 2003; 
7.689, de 15 de dezembro de 1988; 7.070, de 20 
de dezembro de 1982; 9.250, de 26 de dezem-
bro de 1995; 9.430, de 27 de dezembro de 1996; 
9.249, de 26 de dezembro de 1995; 11.051, de 29 
de dezembro de 2004; 9.393, de 19 de dezembro 
de 1996; 8.213, de 24 de julho de 1991; 7.856, de 
24 de outubro de 1989; e a Medida Provisória nº 
2.158-35, de 24 de agosto de 2001; e dá outras 
providências (proveniente da Medida Provisória 
nº 413, de 2008) 

Relator revisor: Senador César Borges 
(Sobrestando a pauta a partir de: 22.03.2008)
Prazo final (prorrogado): 04.06.2008

6  
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 414, 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 414, de 2008, que constitui fonte 
de recursos adicional para ampliação de limites 
operacionais do Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social – BNDES. 

Relatora revisora: Senadora Ideli Salvatti
(Sobrestando a pauta a partir de: 22.03.2008)
Prazo final (prorrogado): 04.06.2008

7  
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 15, DE   

(PROVENIENTE DA MEDIDA PROVISÓRIA  
Nº 418, 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 15, de 2008, que altera 
as Leis nºs 11.508, de 20 de julho de 2007, 
que dispõe sobre o regime tributário, cambial 
e administrativo das Zonas de Processamento 
de Exportação; e 8.256, de 25 de novembro 
de 1991, que cria áreas de livre comércio nos 
municípios de Boa Vista e Bonfim, no Estado de 
Roraima; e dá outras providências (proveniente 
da Medida Provisória nº 418, de 2008). 

Relator revisor: Senador José Sarney
(Sobrestando a pauta a partir de: 31.03.2008)
Prazo final (prorrogado): 13.06.2008

8 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 419, 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 419, de 2008, que altera as Leis 
nºs 10.683, de 28 de maio de 2003; e 10.678, 
de 23 de maio de 2003, transformando  o cargo 
de Secretário Especial de Políticas de Promo-
ção da Igualdade Racial em Ministro de Estado 
Chefe da Secretaria Especial de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial. 

Relator revisor:
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(Sobrestando a pauta a partir de: 05.04.2008)
Prazo final (prorrogado): 18.06.2008

9  
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 420, 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 420, de 2008, que abre crédito ex-
traordinário, em favor de Encargos Financeiros 
da União, no valor de doze bilhões e quinhentos 
milhões de reais, para o fim que especifica. 

Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 11.04.2008)
Prazo final (prorrogado): 24.06.2008

10  
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 421, DE 2008 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
 do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, da Medida Pro-
visória nº 421, de 2008, que dispõe sobre o salá-
rio mínimo a partir de 1º de março de 2008. 

Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 14.04.2008)
Prazo final (prorrogado): 27.06.2008

11

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 423, 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 423, de 2008, que abre crédito 
extraordinário, em favor dos Ministérios dos 
Transportes e da Integração Nacional, no valor 
global de seiscentos e treze milhões, setecen-
tos e cinqüenta e dois mil e cinqüenta e sete 
reais, para os fins que especifica. 

Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 19.05.2008)
Prazo final: 02.06.2008

12  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 27, DE 2008 

(Em regime de urgência, nos termos  
do art. 64, § 1º da Constituição Federal) 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, 
parágrafo único, do Regimento Interno)

Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 2008 (nº 
2.105/2007, na Casa de origem), de iniciativa do 

Presidente da República, que institui o Regime 
de Tributação Unificada – RTU na importação, 
por via terrestre, de mercadorias procedentes do 
Paraguai; e altera as Leis nºs 10.637, de 30 de 
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezem-
bro de 2003 (Projeto do Sacoleiro). 

(Sobrestando a pauta a partir de: 09.05.2008) 
(Dependendo de pareceres da Representação 

Brasileira no Parlamento do Mercosul e das Comis-
sões de Constituição, Justiça e Cidadania-CCJ, de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional-CRE e de As-
suntos Econômicos-CAE) 

13 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 11, DE 2008  
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do  

parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 11, de 2008 (apre-
sentado como conclusão do Parecer nº 84, de 
2008, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior), 
que aprova a Programação Monetária para o 
quarto trimestre de 2007. 

14 

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. 

15  
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 
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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, 
Relator: Senador Eduardo Azeredo, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece. 

16 
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 Anto-
nio Carlos Valadares, – 1º pronunciamento: 
(sobre a Proposta) favorável, nos termos da 
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece; 
-2º pronunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de 
Plenário), contrário. 

17  
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 
Plenário) Relator ad hoc: Senador Flexa Ri-
beiro, pela aprovação parcial, nos termos da 
Subemenda-CCJ (Substitutivo), que oferece. 

18  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 86, DE 2007 
(Votação nominal) 

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 Proposta), 
Relator: Senador Tasso Jereissati, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apre-
senta; – 2º pronunciamento: (sobre a Emenda nº 
2-Plen), Relator ad hoc: Senador Flexa Ribeiro, 
favorável, com Subemenda, que apresenta. 

19  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 57, DE 2005 
(Votação nominal) 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 57, de 2005, ten-
do como primeiro signatário o Senador Marco 
Maciel, que dá nova redação ao § 4º do art. 
66 da Constituição, para permitir que os vetos 
sejam apreciados separadamente no Senado 
Federal e na Câmara dos Deputados. 

Pareceres da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sob nºs 

– 779, de 2006, 1º pronunciamento (sobre a Pro-
posta): Relator: Senador Ramez Tebet, favorável; 

– 272, de 2007, 2º pronunciamento (sobre a 
Emenda nº 1-Plen): Relator: Senador Adelmir Santana, 
favorável, com a Emenda nº 2-CCJ, de redação; e 

– 100, de 2008, 3º pronunciamento (em reexame, nos 
termos do Requerimento nº 128, de 2008), Relator Senador 
Adelmir Santana, ratificando seus pareceres anteriores, 
apresentando, ainda, as Emendas nºs 3 e 4-CCJ. 

20  
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 primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
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20, de 1999, tendo como primeiro signatário o Se-
nador José Roberto Arruda, que altera o art. 228 
da Constituição Federal, reduzindo para dezes-
seis anos a idade para imputabilidade penal. 

Parecer sob nº 478, de 2007, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador 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 tramitam em conjunto, 
com votos contrários dos Senadores Sibá Macha-
do, Eduardo Suplicy, Epitácio Cafeteira, Antônio 
Carlos Valadares, Pedro Simon, Romero Jucá, e 
das Senadoras Serys Slhessarenko, Lúcia Vânia 
e, em separado, do Senador Aloizio Mercadante 
e da Senadora Patrícia Saboya. 

21  
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. 

22  
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 primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 3, 
de 2001, tendo como primeiro signatário o Sena-
dor José Roberto Arruda, que altera o artigo 228 
da Constituição Federal, reduzindo para dezesseis 
anos a idade para imputabilidade penal. 

23  
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.

24 
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. 

25  
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. 

26  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 96, DE 2003 

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 96, de 2003, tendo como primeira signatária 
a Senadora Ideli Salvatti, que acrescenta novo 
parágrafo ao artigo 73 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, para estabelecer, 
a partir de 2005, a regressividade da Desvin-
culação das Receitas da União (DRU) no cál-
culo da aplicação de recursos na manutenção 
e desenvolvimento do ensino de que trata o 
artigo 212 da Constituição Federal. 

Parecer sob nº 349, de 2008, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
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lator: Senador Jefferson Peres, favorável, com 
as emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta. 

27 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2000 

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
12, de 2000 (nº 885/95, na Casa de origem), 
que estabelece diretrizes gerais de programa 
nacional de habitação para mulheres com res-
ponsabilidade de sustento da família. 

Parecer sob nº 437, de 2007, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Gerson Camata, 
oferecendo a redação do vencido. 

28 
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 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. 

29 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 26, DE 2000 

Discussão, em turno suplementar, do Substi-
tutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 26, de 2000, 
que altera a Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, 
para tratar do comparecimento do Presidente do 
Banco Central do Brasil na Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado Federal e para extinguir 
a obrigatoriedade de apresentação da programa-
ção monetária trimestral e a vinculação legal entre 
emissão de moeda e reservas cambiais. 

Parecer sob nº 66-A, de 2008, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Flexa Ribeiro, 
oferecendo a redação do vencido. 

30 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO  

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 57, DE 2001

Discussão, em turno único, do Substitu-
tivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado 

nº 57, de 2001 (nº 5.270/2001, naquela Casa), 
que altera o art. 36 do Decreto-Lei nº 221, de 
28 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre 
a proteção e estímulos à pesca e dá outras 
providências. 

Pareceres sob nºs 1.345 e 1.346, de 
2007, das Comissões 

– de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: Se-
nador João Durval, favorável, com as adequações re-
dacionais propostas, e 

– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle, Relator ad hoc: Senador Re-
nato Casagrande, favorável. 

31 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2003

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 22, de 2003(nº 5.120/2001, 
na Casa de origem), que dispõe sobre as ati-
vidades das Agências de Turismo. 

Pareceres nºs 1.049 e 1.050, de 2007, 
das Comissões 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Tasso Jereissati, favorável ao Projeto com as 
Emendas nºs 1 a 12-CCJ, que apresenta; 

– de Desenvolvimento Regional e Turismo, 
Relator: Senador Antonio Carlos Valadares, favo-
rável ao Projeto e às Emendas nºs 1 a 4, 6 a 8, 11 
e 12-CCJ, à Emenda nº 9-CCJ, nos termos de Su-
bemenda; pela prejudicialidade das Emendas nºs 
5 e 10-CCJ; apresentando, ainda, as Emendas nºs 
13 a 18-CDR. 

32 
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, Jus-
tiça e Cidadania, Relator: Senador Demós-
tenes Torres. 
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33 
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. 

34 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 24, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 24, de 2005 (nº 4.465/2001, 
na Casa de origem), que altera a Lei nº 5.917, 
de 10 de setembro de 1973 (inclui novo trecho 
na Relação Descritiva das rodovias no Sistema 
Rodoviário Nacional). 

Parecer favorável, sob nº 1.534, de 2005, 
da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, 
Relator “ad hoc”: Senador Rodolpho Tourinho. 

35 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 67, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 67, de 2005 (nº 1.792/2003, 
na Casa de origem), que dá nova redação aos 
incisos I e III do caput do art. 5º e aos incisos I 
e III do caput do art. 8º da Lei nº 10.336, de 19 
de dezembro de 2001 (iguala a incidência da 
Cide sobre a gasolina e querosene utilizados 
na aviação, reduzindo a alíquota aplicável à 
gasolina de aviação). 

Pareceres sob nºs 856 e 857, de 2007, 
das Comissões 

– de Assuntos Econômicos (em audiência, nos 
termos do Requerimento nº 624, de 2006), Relator: 
Senador Renato Casagrande, favorável; e 

– de Serviços de Infra-Estrutura, Relator: Sena-
dor Eliseu Resende, favorável, com as Emendas nos 
1 a 3-CI, de redação, que apresenta. 

36 
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. 

37 
PROJETO  DE LEI DA CÂMARA Nº 111, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 111, de 2005 (nº 3.796/2004, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a Política 
Nacional de Orientação, Combate e Controle 
dos Efeitos Danosos da Exposição ao Sol à 
Saúde e dá providências correlatas. 

Pareceres sob nºs 603 e 604, de 2007, 
das Comissões: 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Magno Malta, favorável, com as Emendas nºs 
1 e 2-CCJ, de redação, que apresenta; e 

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador Papa-
léo Paes, favorável, nos termos da Emenda nº 3-CAS 
(Substitutivo), que oferece. 

38 
PROJETO  DE LEI DA CÂMARA Nº 118, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 118, de 2005 (nº 1.153/2003, 
na Casa de origem), que modifica o inciso II 
do caput do art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996 (dispõe sobre o aproveita-
mento de matérias cursadas em seminários 
de filosofia ou teologia). 

Parecer sob nº 924, de 2006, da Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, Relatora: 
Senadora Maria do Carmo Alves, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CE (Substituti-
vo), que oferece. 

39 
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 
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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. 

40 
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. 

41 
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 . 

42 
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. 

43 
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. 

44 
PROJETO  DE LEI DA CÂMARA Nº 43, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 43, de 2006 (nº 4.505/2004, 
na Casa de origem), que dispõe sobre o re-
conhecimento do dia 26 de outubro como Dia 
Nacional dos Trabalhadores Metroviários. 

Parecer favorável, sob nº 926, de 2006, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Paulo Paim. 

45 
PROJETO  DE LEI DA CÂMARA Nº 90, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 90, de 2006 (nº 6.248/2005, 
na Casa de origem), que acrescenta o § 3º-C 
ao art. 30 da Lei n.º 6.015, de 31 de dezembro 
de 1973, que dispõe sobre os registros públicos 
e dá outras providências (determina que car-
tórios de registros públicos afixem, em locais 
de fácil leitura e acesso, quadros contendo os 
valores das custas e emolumentos). 

Parecer favorável, sob nº 1.163, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, Relator ad hoc: Senador Valter Pe-
reira. 

46 
PROJETO  DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 12, de 2007 (nº 1.791/1999, 
na Casa de origem), que institui o Dia Nacio-
nal dos Surdos. 

Parecer favorável, sob nº 979, de 2007, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator “ad hoc”: Senador Flávio Arns. 
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47 
PROJETO  DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2007 (nº 3.986/2004, 
na Casa de origem), que institui o Dia Nacio-
nal do Vaqueiro. 

Parecer favorável sob o nº 722, de 2007, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator “ad hoc”: Senador Valter Pereira. 

48 
PROJETO  DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 107, de 2007 (nº 6.782/2006, 
na Casa de origem), que altera o art. 143 e 
acrescenta o art. 143-A à Lei nº 5.869, de 11 
de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 
e altera o art. 274 do Decreto-Lei nº 3.689, de 
3 de outubro de 1941 – Código de Processo 
Penal, a fim de instituir requisito para investi-
dura no cargo de Oficial de Justiça. 

Parecer sob nº 187, de 2008, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Osmar Dias, favorável com 
a Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apre-
senta. 

49 
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. 

50  
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. 

51  
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. 

52 
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. 
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53  
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 ofe-
rece. 

54  
PROJETO  DE RESOLUÇÃO DO SENADO  

Nº 31, DE 2007 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução do Senado nº 31, de 2007, de auto-
ria do Senador Tião Viana, que institui o Prêmio 
Senado Federal de História do Brasil. 

Pareceres favoráveis sob os nºs 1.192 e 
1.193, de 2007, das Comissões 

– de Educação, Cultura e Esporte, Relatora: Se-
nadora Maria do Carmo Alves; e 

– Diretora, Relator: Senador Efraim Morais.

55 
PROJETO  DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 53, DE 2008  
(Tramita nos termos dos arts. 142 e 143  

do Regimento Comum) 

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Decreto Legislati-
vo nº 53, de 2008, de iniciativa da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
calização, que disciplina as relações jurídicas 
decorrentes da vigência da Medida Provisória 
nº 399, de 16 de outubro de 2007, que “abre 
crédito extraordinário, em favor da Presidência 
da República e dos Ministérios das Relações 
Exteriores, dos Transportes, do Meio Ambiente 
e da Integração Nacional, no valor de quatro-
centos e cinqüenta e seis milhões e seiscen-
tos e vinte e cinco mil reais, para os fins que 
especifica”, conforme o disposto no art. 11 da 
Resolução nº 1, de 2002-CN. 

56  
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. 

57  
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). 

58 
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. 

59  
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 
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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. 

60  
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. 

61  
REQUERIMENTO Nº 1302, DE 2004

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.302, de 2004, da Senadora Serys 
Slhessarenko, solicitando a instituição, no âm-
bito do Senado Federal, da Semana de Ciên-
cia e Tecnologia, a ser celebrada anualmente 
no mês de outubro, com o objetivo de mo-
bilizar a população brasileira para questões 
científicas. 

Pareceres favoráveis, sob nºs 448 a 451, 
de 2007, das Comissões de Educação, Cul-
tura e Esporte, Relator: Senador Juvêncio da 
Fonseca; de Assuntos Sociais, Relator: Sena-
dor Cristovam Buarque; de Serviços de Infra-
Estrutura, Relator ad hoc: Senador Eduardo 
Azeredo; e de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, Relator: Senador 
Valter Pereira. 

62  
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.) 

63  
REQUERIMENTO Nº 882, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 882, de 2007, do Senador Magno Malta, 
solicitando a apresentação de voto de aplau-
so à Polícia Federal pela brilhante atuação na 
prisão do traficante internacional Juan Abadia, 
líder do cartel colombiano. 

Parecer favorável, sob nº 287, de 2008, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Geraldo 
Mesquita Júnior. 

64  
REQUERIMENTO Nº 914, DE 2007 

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 914, de 2007, do Senador Mozarildo Caval-
canti, solicitando a remessa do Projeto de Lei 
do Senado nº 312, de 2007, à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, uma vez que 
o prazo na Comissão de Assuntos Econômicos 
já se encontra esgotado. (Gestão de florestas 
públicas; institui o Serviço Florestal Brasileiro na 
estrutura do Ministério do Meio Ambiente.) 

65 
REQUERIMENTO Nº 1072, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.072, de 2007, do Senador Arthur 
Virgílio, solicitando a apresentação de voto 
de aplauso ao economista Alan Greenspan 
pelo lançamento do livro “A era da turbulência: 
aventuras em um mundo novo”. 

Parecer favorável, sob nº 288, de 2008, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduar-
do Azeredo. 

66  
REQUERIMENTO Nº 1176, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.176, de 2007, do Senador Renato 
Casagrande, solicitando a apresentação de 
voto de louvor ao ex-Vice-Presidente norte-
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americano Albert Gore Junior e ao IPCC/ Pai-
nel Intergovernamental sobre Mudanças Cli-
máticas por compartirem o Prêmio Nobel da 
Paz de 2007. 

Parecer favorável, sob nº 289, de 2008, 
da Comissão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional, Relator: Senador Cristovam 
Buarque. 

67  
REQUERIMENTO Nº 1242, DE 2007 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.242, de 2007, do Senador Arthur 
Virgílio, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 266, de 2007-Complementar, 
além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, 
a de Constituição, Justiça e Cidadania. (Local 
do recolhimento do ISS nas operações de ar-
rendamento mercantil) 

68 
REQUERIMENTO Nº 1428, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.428, de 2007, do Senador Pedro 
Simon, solicitando a apresentação de voto 
de louvor e congratulações à Senhora Cris-
tina Fernández Kirchner, por ocasião de sua 
posse como Presidenta da República da Ar-
gentina. 

Parecer sob nº 290, de 2008, da Comis-
são de Relações Exteriores e Defesa Nacio-
nal, Relator ad hoc: Senador Fernando Collor, 
favorável, com alterações que propõe. 

69  
REQUERIMENTO Nº 1494, DE 2007 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.494, de 2007, do Senador Sérgio 
Zambiasi, solicitando a tramitação conjunta do 
Projeto de Lei do Senado nº 86, de 2006, com 
o Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 2000, que 
já se encontra apensado aos Projetos de Lei 
do Senado nºs 25, 165, 182, 242, 308 e 355, 
de 2003; 352, de 2004; 370, de 2005; 151 e 
531, de 2007, por regularem a mesma matéria. 
(Propaganda de bebidas alcoólicas) 

70  
REQUERIMENTO Nº 1495, DE 2007 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.495, de 2007, do Senador Geraldo 
Mesquita Júnior, solicitando a tramitação con-
junta dos Projetos de Lei do Senado nºs 510, 
de 1999, e 505, de 2007, com o Projeto de Lei 
da Câmara nº 35, de 2000, que já se encontra 
apensado aos Projetos de Lei do Senado nºs 
25, 165, 182, 242, 308 e 355, de 2003; 352, 
de 2004; 370, de 2005; 151 e 531, de 2007, 
por regularem a mesma matéria. (Propaganda 
de bebidas alcoólicas) 

71  
REQUERIMENTO Nº 115, DE 2008 

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 115, de 2008, do Senador Cícero Luce-
na e outros Senhores Senadores, solicitando 
a criação de Comissão Temporária Externa, 
composta por cinco membros titulares e igual 
número de suplentes, para, no prazo de doze 
meses, acompanhar todos os atos, fatos re-
levantes, normas e procedimentos referentes 
às obras do Projeto de Integração do Rio São 
Francisco. 

72 
REQUERIMENTO Nº 158, DE 2008

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 158, de 2008, do Senador Flexa Ribei-
ro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 29, de 2003, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Agricultura e Refor-
ma Agrária. (Política Pesqueira Nacional) 

73 
REQUERIMENTO Nº 176, DE 2008

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 176, de 2008, do Senador Flexa Ribeiro 
solicitando a tramitação conjunta do Projeto 
de Lei do Senado nº 303, de 2005, com os 
Projetos de Lei do Senado nºs 370, de 1999; 
145, de 2000; e o Projeto de Lei da Câmara nº 
151, de 2001, que já se encontram apensados, 
por regularem a mesma matéria. (Impenhora-
bilidade dos bens de família) 
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74 
REQUERIMENTO Nº 186, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 186, de 2008, do Senador Expedito 
Júnior, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
da Senado nº 210, de 2007, além das Comis-
sões constantes do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Meio Am-
biente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle. (Isenção do Imposto de Importação 
e IPI incidentes sobre CD e DVD) 

75 
REQUERIMENTO Nº 199, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 199, de 2008, do Senador Romero 
Jucá, solicitando a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 7, de 2005 e 
17, de 2006-Complementar, com os Projetos 
de Lei do Senado nºs 129 e 183, de 2003 e 
291, de 2005, que já se encontram apensa-
dos, por regularem a mesma matéria. (Facul-
ta adesão ao SIMPLES por pessoas jurídicas 
que especifica) 

76 
REQUERIMENTO Nº 210, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 210, de 2008, do Senador Aloizio 
Mercadante, solicitando que sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 277, de 2004, que tra-
mita em conjunto com os Projetos de Lei do 
Senado nºs 187, 2002; 44, de 2004; e 113, 
de 2006; além das Comissões constantes do 
despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Assuntos Econômicos. (Planos 
de Saúde) 

77 
REQUERIMENTO Nº 256, DE 2008

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 256, de 2008, do Senador Romero Jucá, soli-
citando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei 
do Senado nºs 280, de 2004; 132, 191 e 467, de 
2007, com o Projeto de Lei do Senado nº 167, de 
2003, que já se encontra apensado aos de nºs 
210, de 2003; 75 e 323, de 2004; e 87, de 2005, 
por versarem sobre a mesma matéria. (Isenção 
de IPI em automóveis, motocicletas etc.) 

78 
REQUERIMENTO Nº 352, DE 2008

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 352, de 2008, do Senador Flávio Arns, solicitan-
do que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 46, de 
2008, além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de 
Educação, Cultura e Esporte. (Obrigatoriedade 
da neutralização das emissões de gases de efei-
to estufa decorrentes da realização da Copa do 
Mundo de Futebol no Brasil, em 2014.) 

79 
REQUERIMENTO Nº 358, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 358, de 2008, de autoria da Sena-
dora Patrícia Saboya, solicitando que, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 24, de 2008, 
além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a 
de Assuntos Sociais. (Ajudas técnicas na uti-
lização de caixas eletrônicos por portadores 
de deficiência visual.) 

80 
REQUERIMENTO Nº 368, DE 2008 

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 368, de 2008, do Senador Wellington Salgado, 
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 257 e 315, de 2005, por 
regularem a mesma matéria (liberdade de mani-
festação do pensamento e de informação). 

81  
REQUERIMENTO Nº 385, DE 2008 

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 385, de 2008, do Senador Flexa Ribei-
ro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 59, de 2003, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática.(Regio-
nalização da programação de rádio e TV) 

82  
REQUERIMENTO Nº 413, DE 2008 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 413, de 2008, do Senador Arthur Virgílio, 
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solicitando voto de aplauso ao Ministro Hum-
berto Gomes de Barros, por ter tomado posse, 
no dia 7 de abril de 2008, no cargo de Presi-
dente do Superior Tribunal de Justiça. 

Parecer favorável, sob nº 473, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira. 

83  
REQUERIMENTO Nº 417, DE 2008 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 417, de 2008, de iniciativa da Comissão 
de Diretos Humanos e Legislação Participa-
tiva, solicitando a criação de um Dia Mundial 
de Solidariedade Parlamentar pela vida da 
ex-Senadora Ingrid Betancourt. 

84 
REQUERIMENTO Nº 418, DE 2008 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 418, de 2008, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
solicitando a criação de um Dia Mundial de 
Solidariedade Parlamentar pela vida da ex-
Senadora Ingrid Betancourt. 

85  
REQUERIMENTO Nº 423, DE 2008 

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 423, de 2008, do Senador Jarbas Vascon-
celos, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 607, de 2007, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. (Regulamentação do exercício 
da profissão de Analista de Sistemas e suas 
correlatas, criação do Conselho Federal e os 
Conselhos Regionais de Informática). 

86  
REQUERIMENTO Nº 474, DE 2008 

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 474, de 2008, da Senadora Ideli Salvatti, so-
licitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 51, de 2008, além das Comissões constantes 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Serviços de Infra-Estrutura (Po-
lítica Nacional de Abastecimento). 

87  
REQUERIMENTO Nº 475, DE 2008 

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 475, de 2008, da Senadora Ideli Salvatti, so-
licitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 51, de 2008, além das Comissões constantes 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Agricultura e Reforma Agrária 
(Política Nacional de Abastecimento). 

88 
REQUERIMENTO Nº 494, DE 2008 

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 494, de 2008, do Senador Romero Jucá, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 142, de 2007, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (retribuição por serviços ambientais 
decorrentes de boas práticas rurais). 

89  
REQUERIMENTO Nº 506, DE 2008 

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 506, de 2008, do Senador Expedito Júnior, so-
licitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 260, de 2007, além da Comissão constante 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvi-
da, também, a de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle. (Política 
Nacional de Integração Lavoura-Pecuária) 

90  
REQUERIMENTO Nº 599, DE 2008 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 599, de 2008, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
solicitando voto de louvor e congratulações ao 
Corpo de Fuzileiros Navais, na pessoa de seu 
Comandante-Geral, o Almirante– de-Esquadra 
Alvaro Augusto Dias Monteiro, pela passagem 
dos 200 anos dos Fuzileiros Navais. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 14 
minutos.)
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(Inicia-se a sessão às 10 horas e encerra-
se às 13 horas e 15 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Há número regimental, declaro aberta a sessão.

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

A presente sessão especial do Senado Federal, 
em atendimento ao Requerimento nº 332, de 2008, 
do Senador João Tenório e de outros Srs. Senadores, 
destina-se a comemorar o Dia da Indústria Brasileira.

Convido para compor a Mesa o Deputado Arman-
do Monteiro, Presidente da Confederação Nacional das 
Indústrias. (Palmas.)

Convido para compor a Mesa o Senador João Te-
nório, primeiro subscritor do requerimento. (Palmas.)

Convido o Ministro Guilherme Palmeira para com-
por a Mesa. (Palmas.)

Com grata satisfação, também convido o Sr. Car-
los Ermírio de Moraes, Presidente do Conselho da 
Votorantim Participações. (Palmas.)

Convido ainda para compor a mesa o Senador 
Adelmir Santana. (Palmas.)

Concedo a palavra ao nobre Senador João Te-
nório, primeiro subscritor do requerimento.

O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, nosso querido Ministro 
Guilherme Palmeira, nosso Presidente da Confedera-
ção Nacional da Indústria, Deputado Armando Monteiro 
Neto, Dr. Carlos Ermírio de Moraes, que aqui repre-
senta o grupo e a família de um dos homenageados 
hoje, José Ermírio de Moraes, senhoras e senhores 
convidados, minhas senhoras e meus senhores, esta 
sessão deveria ser plena de alegria, de satisfação e de 
reflexões. Reflexões sobre a situação atual da indústria 
brasileira, sobretudo as expectativas futuras dentro de 
um cenário que envolve a economia como um todo, 
particularmente essa atividade econômica no País.

Entretanto, temos de dividir essa alegria com um 
sentimento de perda, que foi a ida, eu diria, prematura, 
do nosso querido Senador Jefferson Péres. Deixou-nos 
o Senador José Jefferson Carpinteiro Péres, o manaua-
ra que honrou não apenas o Estado do Amazonas, mas 
todo o Brasil com sua conduta exemplar. Perdemos a 

companhia de um símbolo da ética e da prática política 
movida por sentimentos superiores.

A ele e a seu legado, nossos sentimentos de ad-
miração e saudade.

Senhoras e senhores, Sr. Presidente, como sa-
bemos, o Dia da Indústria foi definido como tal, 25 de 
maio, como tributo a uma das mais expressivas refe-
rências da industrialização brasileira: Roberto Simon-
sen. Nome que é sinônimo de empreendedorismo, de 
cidadania e de intelectualidade.

Roberto Simonsen morreu em plena ação, no 
dia 25 de maio de 1948, enquanto proferia discurso na 
Academia Brasileira de Letras saudando o Primeiro-
Ministro da Bélgica, Paul van Zeeland, quando da sua 
visita oficial ao Brasil. Em 1957, o Presidente Juscelino 
Kubitschek instituiu a data como Dia da Indústria.

São passados 60 anos da morte de Roberto Si-
monsen e 51 anos da oficialização dessa data. E mais: 
são decorridos 200 anos da suspensão do alvará régio 
que proibia a existência de fábricas no Brasil.

Aqui, portanto, festejamos duplamente o Dia da 
Indústria e os 200 anos da industrialização no Brasil – 
e, até como simbologia e como referência, neste ano 
também o Grupo Votorantim completa 90 anos das suas 
atividades. É, pois, uma feliz composição de eventos e 
de aniversários que gostaríamos de comemorar, todos 
juntos, neste momento.

No tocante às comemorações pelos 200 anos, 
gostaria de lembrar o esforço que, desde a terceira 
década depois do descobrimento, ou seja, há 492 
anos, foi levado adiante pelas gerações de homens e 
de mulheres que não permitiram decair a fogo morto 
a atividade produtiva dos engenhos de açúcar.

Imaginem, senhoras e senhores presentes, as 
imensas dificuldades vencidas pelos responsáveis pela 
produção de açúcar no Brasil a partir de 1516. Como 
resolveriam problemas cotidianos? Como substituiriam 
peças metálicas quebradas? Como consertariam for-
nalhas e caldeiras? Como teriam sanado todo tipo de 
imprevisto industrial sem contar com nenhuma unidade 
manufatureira de apoio?

Pois foram essas fábricas embrenhadas nas ma-
tas, os engenhos, no ranger das almanjarras, que colo-

Ata da 86ª Sessão Especial, em 27 de maio de 2008

2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. Tião Viana, João Tenório e Pedro Simon
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caram o Brasil, então colônia portuguesa, na liderança 
mundial da produção industrial de açúcar – isso quando 
não existia aqui sequer a idéia de indústria.

Mesmo nos tempos imediatamente subseqüentes 
à assinatura do alvará libertador, vamos assim chamar, 
nos idos de 1808, não sobreveio uma explosão de cres-
cimento da indústria. Apenas nas duas últimas décadas 
do século XIX (por volta de 1880) é que a indústria na-
cional começa a tomar fôlego digno de nota. O grande 
astro naquele horizonte foi o gaúcho Irineu Evangelista 
de Sousa, Barão, depois Visconde, de Mauá.

Desde antes desse surto do final do século XIX, 
a partir de 1846, as múltiplas e ousadas investidas em-
preendedoras de Irineu trouxeram o sopro revigorante 
da modernidade para o Brasil através das ferrovias, 
de suas várias fábricas e das iniciativas bancárias de 
fôlego. Extrapolou as fronteiras nacionais e até hoje é 
uma referência de espírito construtor e de visão glo-
balizada. Um titã de nossa história.

Nos primórdios do século XX, podemos destacar 
a intrepidez de Delmiro Gouveia, cearense que fez for-
tuna em Pernambuco e que transformou, entre 1912 e 
1917, o que era antes uma erma vila no sertão alago-
ano numa pujante cidade industrial. Delmiro foi o pio-
neiro, no Nordeste, no uso fabril da eletricidade, tendo 
concebido a hidrelétrica de Angiquinho, antecessora e 
inspiradora da hidrelétrica de Paulo Afonso.

Entre os nomes que marcaram os últimos 60 anos 
da indústria brasileira, destaco Roberto Simonsen e 
José Ermírio de Moraes – para citar apenas os que já 
não estão fisicamente entre nós. Dois, entre uma legião 
de gigantes nesse verdadeiro trabalho de Hércules: a 
construção da indústria do Brasil.

De crise em crise, a criatividade, o dinamismo e 
a capacidade de superação do nosso empresariado 
moldaram o setor industrial brasileiro. Nessa cami-
nhada, é digna de nota a fundação da Confederação 
Nacional da Indústria, em 1938.

Registro aqui a presença do nosso prezado Pre-
sidente, Deputado Armando Monteiro Neto, que, com 
competência e capacidade de liderança, junta o Brasil 
todo em torno dos ideais da indústria brasileira. O De-
putado e Presidente conseguiu restabelecer a liderança 
da CNI, envolvendo as indústrias do País. Até pouco 
tempo atrás, tínhamos dificuldade em identificar uma 
entidade nacional que pudesse ter essa representa-
tividade. Hoje, com o trabalho de V. Exª, Presidente, 
temos a CNI representando, de fato, aquilo que é uma 
das coisas mais importantes na economia brasileira, 
qual seja, sua atividade industrial.

Nesses 70 anos de história, a CNI tem desem-
penhado um papel fundamental na defesa dos interes-
ses da indústria e na promoção do desenvolvimento 

econômico e social do País. Desenvolvimento que 
teve impulso marcante a partir da eclosão da Segun-
da Guerra Mundial, quando sobressaem iniciativas 
para se construir uma indústria de bens de capital 
e de infra-estrutura com importante e indispensável 
participação estatal durante o período Vargas. Essas 
mudanças criaram condições favoráveis para o grande 
salto desenvolvimentista operado durante o Governo 
Juscelino Kubitscheck.

Depois da euforia provocada pelo chamado mi-
lagre econômico, nos anos 70, no auge do regime mi-
litar, a indústria mergulharia noutro duro período de 
recessão, que perduraria até a redemocratização. Daí 
resulta um ambiente pouco propício ao investimento 
na produção e, estigmatizado pela hiperinflação crôni-
ca, só se altera substancialmente com a implantação 
do Plano Real.

Por outro lado, foi deflagrado, desde o início de 
1990, por meio do Governo de Fernando Collor de 
Mello, processo de abertura da economia que, inserin-
do o Brasil no amplo processo de globalização, impõe 
novos desafios ao setor industrial, especialmente no 
que se refere ao aumento de competitividade e inova-
ção tecnológica.

Mostrando sua capacidade de crescimento, mes-
mo nos mais graves momentos de crise, o setor in-
dustrial permanece como um dos mais importantes 
geradores de emprego e de renda para nosso País, 
responsável, em nossos dias, por cerca de 30% do 
Produto Interno Bruto, além de dinamizar e possibilitar 
diversas outras atividades econômicas.

As conquistas obtidas pela indústria brasileira 
devem-se, em grande parte, ao arrojo empreendedor, 
à largueza de visão e ao desassombro do nosso em-
presariado, em cuja história sobressaem-se persona-
lidades ímpares e imprescindíveis, como as citadas no 
início deste pronunciamento.

Especialmente, entre esses nomes brilhantes da 
história da indústria nacional, na condição de Senador, 
busquei na vida e na obra de José Ermírio de Moraes 
as referências necessárias para qualificar um diploma 
específico que será conferido pelo Senado Federal.

Esse diploma será conferido, anualmente, aos 
empresários, às empresárias ou às empresas que se 
tenham destacado, ao longo de sua trajetória de rea-
lizações, no cenário industrial do nosso País.

Sobre José Ermírio de Moraes economizarei pa-
lavras, em função de o nosso ilustre colega, o Senador 
Marco Maciel, já ter preparado um pronunciamento 
sobre o mesmo, fala essa a qual não tenho condições 
de ombrear. Assim, reconhecendo os méritos na tribu-
na e os vastos conhecimentos de Marco Maciel, con-
terrâneo de José Ermírio, recolho-me ao meu devido 
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lugar e já antecipo os aplausos pelo trabalho de que 
teremos conhecimento a seguir.

Apenas destaco a insofismável prova da rara ca-
pacidade empresarial desse pernambucano universal, 
a longevidade e sempre crescente capacidade de am-
pliação do Grupo Votorantim, sua grande realização, 
hoje brilhantemente dirigido por seus descendentes 
diretos.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhoras 
e senhores convidados, estamos diante de séculos de 
muito trabalho, obstáculos vencidos e grandes con-
quistas registradas. Todavia, se a história da indústria 
nacional merece ser contada e homenageada em um 
evento dessa magnitude, não podemos ignorar ou 
menosprezar desafios contemporâneos, sob pena de 
não sermos herdeiros dignos dessa trajetória de tra-
balho e realização.

Todos no Congresso Nacional e, sobretudo, o Go-
verno Federal devemos estar muito atentos às principais 
demandas do setor industrial, pois sua capacidade de 
gerar renda, emprego, desenvolvimento tecnológico e 
social segue sendo inestimável.

Nesta fala, eu não poderia deixar de mencionar 
a nova política industrial do Governo Luiz Inácio Lula 
da Silva.

O anúncio de uma desoneração fiscal superior a 
R$20 bilhões até 2011, somado às ações de incentivo 
ao investimento através do BNDES, representam, cer-
tamente, um necessário e justo alívio financeiro para 
o setor industrial brasileiro.

Enxergo, entretanto, a chamada “nova política in-
dustrial” como demasiadamente tímida, sobretudo por 
a desoneração tributária apenas contemplar setores 
específicos, ao contrário do que seria correto: apostar 
numa reforma profunda, capaz de simplificar e reduzir, 
efetivamente, a exacerbada carga de tributos que, his-
toricamente, freia o desenvolvimento brasileiro.

No universo tributário brasileiro, a não-desone-
ração pode ser até compreensível, na hipótese de 
não ser precedida por uma competente reforma do 
Estado, tornando-o mais adequado ao tamanho da 
economia nacional.

Enquanto tivermos um leão no quintal, este tem 
de ser alimentado como o voraz predador que é. Para 
alimentarmos um felino com ração para gatos, o bicho 
tem de ser verdadeiramente um gato e não um leão, 
nem mesmo uma onça.

É utópico pensar em reduzir impostos sem, pre-
viamente, redimensionar o tamanho do Estado, pois 
o seu funcionamento é imperativo e o preço de não 
fazê-lo é o desarranjo fiscal.

Ainda em relação à política industrial, saliento 
a questão cambial. Quando adequadamente baixo, o 

câmbio induz à busca constante de ganhos de produ-
tividade no processo produtivo como forma de garan-
tir a competitividade final. Entretanto, um câmbio ex-
cessivamente baixo, como parece ser o nosso caso, 
subverte a competitividade, prejudicando a economia 
como um todo, seja a parcela destinada à exportação 
ou ao mercado interno, que passa a ser presa fácil 
para a concorrência predatória. A correta utilização de 
ferramentas de política econômica que induzam uma 
adequada calibração do câmbio é condição indispen-
sável à saúde das empresas e remédio para evitar a 
desindustrialização.

Ainda, outros entraves que infernizam a vida 
das indústrias brasileiras: a degradação da nossa in-
fra-estrutura, principalmente nos quesitos transporte 
rodoviário e atividade portuária, e a nossa combalida 
segurança jurídica, muito evidente nas recorrentes 
mudanças de entendimento jurisprudencial, como 
também a inexistência de consistência nos nossos 
marcos regulatórios.

Por fim, como representante da região mais pobre 
do País, lamento verificar que a política industrial, a 
exemplo do que vem ocorrendo com outras iniciativas, 
tais como reforma tributária, não tem proporcionado 
a contribuição mínima necessária para a redução das 
desigualdades regionais – no caso específico, a des-
centralização da produção industrial brasileira.

Descentralizar a indústria não é apenas apostar 
em novos pólos de investimento e “incentivar o desen-
volvimento regional”. Essa ousadia necessária tem de 
se expandir para o enfrentamento dos desequilíbrios 
urbanos e ambientais criados (e alimentados até hoje) 
pelo explosivo crescimento dos desproporcionais cen-
tros industriais do País.

Descentralizar o desenvolvimento e a indústria, 
portanto, não é via de mão única, levando fábricas da 
região A para a região B, mas estimular o reequilíbrio 
econômico, ambiental, cultural, social e político entre 
as regiões A e B, num processo de fluxo de valores nos 
dois sentidos, onde todas as regiões têm de ganhar. 
Tudo isso é imperioso para a consolidação de uma Na-
ção forte e justa, anseio que pretendemos realizar.

Vale lembrar que o fim da chamada guerra fiscal, 
previsto pelo projeto de reforma tributária (em discus-
são no Congresso), na verdade destrói o único instru-
mento de atração das atividades econômicas até então 
disponível para as regiões mais carentes.

Sejamos honestos: a paz anunciada na chamada 
guerra fiscal está sendo construída pelo desarmamento 
da parte mais fraca, fazendo assomar no horizonte do 
campo de batalha uma paz de cemitério – a não ser 
que sejam adotadas, concomitantemente, ao “fim da 
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guerra fiscal”, novas políticas para o setor industrial que 
estimulem a descentralização da nossa indústria.

Concluindo, saúdo e parabenizo a indústria brasi-
leira, tão bem representada na história de dedicação de 
notáveis brasileiros como Irineu Evangelista de Sousa, 
Roberto Simonsen e José Ermírio de Moraes, em cujos 
nomes resumo e homenageio todos os que honraram, 
e continuam honrando, essa atividade que reputo das 
mais importantes da vida econômica nacional.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Presidente, pela paciência e 

compreensão. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Concedo a palavra ao Senador Adelmir Santana.
Antes, porém, Senador Adelmir Santana, a Presi-

dência, com grata satisfação, registra as presenças do 
Sr. Ivan Ramalho, Secretário-Executivo do Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e 
do Sr. Paulo Tarciso Okamotto, Presidente Nacional 
do Sebrae.

Sejam muito bem-vindos! (Palmas)
Tem a palavra V. Exª.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Tião Viana, Deputado Armando 
Monteiro Neto, Presidente da Confederação Nacional 
da Indústria, Senador João Tenório, autor desta inicia-
tiva, Sr. Carlos Ermírio de Moraes, Diretor do Grupo 
Votorantim, Ministro Guilherme Palmeira, Srªs e Srs. 
Senadores, senhoras e senhores convidados, presiden-
tes de federações das indústrias, Sr. Paulo Okamotto, 
Presidente do Sebrae, que vem acompanhado dos 
diretores Luiz Carlos Barbosa e Carlos Alberto, meus 
senhores e minhas senhoras, o Senador João Tenório 
traçou, claramente, o histórico da indústria brasileira 
e homenageou Roberto Simonsen, José Ermírio de 
Moraes, do Grupo Votorantim, e os antecessores do 
Deputado Armando Monteiro na direção da CNI. Não 
podíamos nos esquecer do nome de Evaldo Lotti, en-
tre tantos fundadores dessa instituição.

O Brasil, certamente, há 60 anos, não produzia 
nem mesmo abridores de lata. Há 200 anos, então, o 
que dizer, quando se comemorava, aqui, a abertura 
dos portos e o início da industrialização brasileira! Há 
90 anos, o Grupo Votorantim, homenageado nesta 
manhã, como bem destacou o Senador João Tenório, 
certamente deu os passos iniciais da industrialização 
brasileira.

Como egresso do setor produtivo, mas não da 
indústria, eu não estava nem mesmo preparado para 
o uso da palavra nesta manhã. Contudo, não poderia 
deixar de prestar a minha homenagem aos industriais 
brasileiros, em especial ao Presidente da CNI, Armando 

Monteiro Neto, com quem tenho tido o prazer da con-
vivência, tanto no Parlamento, e, antes disso, quando 
ele dirigia o Conselho Nacional do Sebrae.

A indústria tem passagens marcantes no cenário 
brasileiro. A indústria tem presença também marcan-
te por meio de suas instituições, apenas para citar o 
Sesi, o Senai e o Instituto Evaldo Lotti. A indústria tem 
passagens marcantes quando estabelece agendas 
positivas, inclusive agendas legislativas. Temos tido a 
oportunidade de observar a atuação da indústria ao 
estabelecer essas agendas e cenários econômicos e 
políticos, que definem muitas vezes os nossos cami-
nhos nesta Casa.

Quero, portanto, associar-me às homenagens 
prestadas pelo transcurso desta data comemorativa, 
na certeza de que dias melhores haverão de vir para 
o segmento industrial brasileiro.

Não vou, aqui, repetir todas as colocações feitas 
pelo Senador João Tenório com relação às dificuldades 
burocráticas, tributárias e aquelas relativas aos mar-
cos regulatórios, apenas quero associar-me a todos os 
industriais brasileiros, aos dirigentes das Federações 
das Indústrias, em especial ao Toninho, nosso presi-
dente da Federação da Indústria do Distrito Federal, e 
do IEL, no Distrito Federal, e dizer da minha satisfação 
em fazer parte desta comemoração.

Sr. Presidente, desde já, peço escusas por não 
mais continuar na Mesa. Como esta Casa têm muitas 
atribuições e muitas atividades durante todo o dia e 
por ser eu um dos principais artífices da questão dos 
cartões de crédito no Brasil, peço licença para me 
ausentar, por que, agora, está marcada uma audiên-
cia pública com vários atores do setor para discutir a 
matéria.

Solidarizo-me com todos os industriais brasileiros, 
na pessoa do Senador Flexa Ribeiro, que também é 
um atuante Senador em defesa desse segmento aqui 
no Congresso, e dizer da minha alegria de estar junto 
aos senhores nesta manhã.

Parabéns a todos! Parabéns ao Grupo Votorantim! 
Parabéns à indústria! Parabéns a Armando Monteiro 
por dirigir essa importante instituição, que é a CNI. 
Parabéns a todos! (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra ao nobre Senador Francisco Dor-
nelles, Líder do Partido Progressista nesta Casa.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP 
– RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, ilustre Senador Tião Viana; 
Sr. Presidente da Confederação Nacional da Indús-
tria, Deputado Armando Monteiro; meu querido amigo 
Senador João Tenório; Ministro Guilherme Palmeira; 
Sr. Carlos Ermírio de Moraes; senhoras e senhores, 
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dedicamos o dia de hoje para homenagear um dos 
principais vetores do desenvolvimento nacional: a in-
dústria brasileira. Sua história não foi fácil e durou 
séculos para ser construída. Começou a enfrentar di-
ficuldades desde o Brasil Colônia, quando o reino de 
Portugal impedia o florescimento de uma Nação auto-
suficiente e pujante. 

Naquela época, a atividade industrial era proi-
bida e havia apenas pequenos estabelecimentos de 
consumo para satisfazer a sociedade local. Tudo im-
portávamos da metrópole portuguesa. Mas tínhamos 
vocação para ser grandes. Demos um grande passo 
quando D. João VI, ao trazer sua família para o Brasil, 
abriu, há 200 anos, os portos nacionais ao comércio 
exterior. Foram os primórdios da internacionalização 
da economia brasileira o início da globalização. As di-
ficuldades eram enormes, já que a incipiente indústria 
nacional concorria com os produtos ingleses. Ainda 
demoraria alguns anos para que tivéssemos uma in-
dústria competitiva. 

O declínio do escravismo deu novo impulso ao 
processo de industrialização, e foi o começo da trans-
formação econômica que se materializaria no século 
XX. O mundo se industrializava e não podíamos ficar 
para trás.

A mão-de-obra imigrante começou a formar final-
mente um mercado consumidor. A Guerra da Secessão 
nos Estados Unidos favoreceu a indústria têxtil brasi-
leira, sob o crescimento da cultura do algodão. Aquele 
foi o primeiro surto industrial do País – de duzentos 
estabelecimentos industriais registrados em 1880, em 
1889 saltamos para seiscentos. 

Foi naqueles tempos que surgiram os primeiros 
grandes empreendedores industriais. Irineu Evange-
lista de Souza, o Visconde de Mauá, lutou contra o 
arcaísmo e sonhou com um Brasil industrializado e 
moderno, mas enfrentou muitas resistências. O Brasil 
ainda privilegiava a monocultura agrícola exportadora, 
herdeira do açúcar, do café e da borracha. Não havia 
infra-estrutura, à qual viria muitas décadas depois, nas 
mãos de Getúlio Vargas.

Getúlio Vargas rompeu com um século de um 
Brasil subserviente e colonizado. Ao destronar as oli-
garquias, na década de 30, inaugurou um Brasil que 
muitos não acreditavam. Ele tinha a convicção de que 
o caminho para o futuro seria desenvolver um parque 
industrial, como as grandes nações do mundo. 

Aquele projeto de País se mostrou correto. Ge-
túlio sabia que era necessário começar pela indústria 
de base. Acreditava que o Brasil tinha, sim, petróleo, 
quando criou o Conselho Nacional do Petróleo, em 
1941. Hoje, o sucesso da cidade de Volta Redonda 
em que, 50 anos depois, se inaugura o principal pólo 

petroquímico da América do Sul, começou naquela 
época, em 1946, quando o Presidente Getúlio Vargas 
inaugurou o primeiro alto-forno da Companhia Side-
rúrgica Nacional (CSN). 

Estavam sendo fincadas, então, as bases para 
que o Brasil se tornasse uma grande potência industrial. 
A Companhia Vale do Rio Doce, atualmente perto de 
se tornar a maior mineradora do mundo, foi criada em 
1943. A Petrobrás veio dez anos depois, e detinha o 
monopólio de pesquisa, extração e refino de petróleo. O 
petróleo seria nosso, e o desenvolvimento também.

Entre 1930 e 1945, a indústria brasileira cresceu 
125% ao ano, contra apenas 20% do setor agrícola. 
Foi um dinamismo de dar inveja aos chineses de hoje. 
Em meados da década de 50, a indústria já superava, 
pela primeira vez, a agricultura no Produto Interno Bru-
to nacional. O Brasil havia se tornado urbano, mudado 
do campo par a cidade. Rio e São Paulo se tornaram 
metrópoles. O Brasil tinha uma nova cara.

Anos depois, foi a vez de Juscelino Kubitscheck 
continuar o processo de industrialização da econo-
mia brasileira. Seu Plano de Metas é referência como 
projeto de desenvolvimento até hoje. Dois terços dos 
recursos públicos se transformaram em investimen-
to, em infra-estrutura e, principalmente, em energia e 
transporte. Trouxemos o capital estrangeiro para iniciar 
uma indústria de bens de consumo duráveis, como 
eletrodomésticos e automóveis. Juscelino abriu estra-
das, instalou usinas hidrelétricas. Sob seu comando, 
o Brasil fazia cinqüenta anos em cinco. 

A indústria brasileira se diversificava. Na déca-
da de 70, o milagre econômico transformou o Brasil 
numa das grandes potências emergentes do mundo. 
Combinou-se a estratégia de substituição de importa-
ções com o esforço exportador. O PIB crescia 12% ao 
ano, puxado pela indústria, que cresceu 18% ao ano. 
Era a segunda maior vitalidade econômica do globo, 
atrás apenas do Japão.

Nos anos seguintes, a crise do petróleo e dos 
juros internacionais freou o crescimento econômico 
e desacelerou a expansão industrial. A estagnação 
duraria vinte anos, até que o Plano Real e a estabili-
dade monetária dessem condições de o Brasil voltar 
a crescer. Nesse período, os lampejos de crescimento 
não passaram de surtos, asfixiados pela dependência 
externa.

Dos anos 90 em diante, a indústria nacional ama-
dureceu e passou a competir de igual para igual com as 
potências industriais. O protecionismo da substituição 
de importação deu lugar à abertura da economia. As 
privatizações e a concorrência fizeram a produtividade 
da mão-de-obra crescer extraordinariamente: aumen-
tou 118% na década de 90, num avanço de 8,4% ao 
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ano. Até a agricultura se industrializou: avanços no pro-
cesso de produção permitiram ao Brasil dobrar a safra 
colhida em poucos anos, na mesma área plantada. Na 
OMC ganhamos projeção internacional.

Se podemos concorrer com eles aqui dentro, por 
que não lá fora? Passamos a enfrentar outro desafio: 
aumentar a nossa participação no comércio interna-
cional. Mesmo após a adoção do câmbio flutuante, 
ainda respondemos apenas por 1,14% do comércio 
internacional. É pouco diante da dimensão e das po-
tencialidades da nossa economia.

O desafio da economia é o desafio da indústria 
brasileira. O Brasil não somente exporta commodities 
primárias. Agrega valor a suas vendas externas. O 
câmbio depreciado tem diminuído a participação dos 
produtos manufaturados nas vendas para o exterior, 
mas eles ainda respondem por mais da metade do que 
o Brasil deve exportar este ano.

Podemos ser cada vez mais auto-suficientes. A 
história de sucesso do nosso petróleo deve servir de 
modelo: hoje, somos exportadores líquidos do produto. 
Temos mão-de-obra mais qualificada que a de muitos 
países emergentes, e até mesmo que a de alguns 
países ricos. Precisamos aproveitar o empreendedo-
rismo nato do brasileiro para conquistar mercados no 
exterior. Só assim não teremos restrições externas, 
que sempre abortaram nosso crescimento.

O desafio não é somente da indústria, mas de 
todos nós. A classe política tem sua tarefa nesse pro-
cesso. O chamado Custo Brasil é elevado: estamos mal 
posicionados no ranking dos lugares mais favoráveis a 
novos negócios, segundo o Banco Mundial. A burocra-
cia no Brasil é campeã do mundo. Um dos passos para 
reduzi-la é aprovar a Reforma Tributária, que parece 
ter condições de sair do plano das idéias.

Ao finalizar, mais uma vez, faço a saudação a 
todos os industriais do País e faço votos de que a in-
dústria nacional continue a ser esse exemplo de per-
severança, de determinação e de trabalho, que tem 
sido ao longo de nossa história.

Sr. Presidente, Armando Monteiro, eu queria fa-
zer a V. Exª uma saudação toda especial, reiterando 
meu respeito e minha admiração. Na sua pessoa, faço 
a saudação a todos industriais brasileiros. 

Eu tenho acompanhado o trabalho de V. Exª na 
presidência da CNI, do Senai, do Sesi e quero reiterar 
o meu compromisso com o fortalecimento da indústria 
nacional, com o fortalecimento de todos os estudos 
comandados pela indústria.

Eu tenho uma ligação afetiva com a indústria. O 
meu primeiro estágio como estudante foi feito no De-
partamento Econômico da Confederação Nacional da 

Indústria, naquele tempo dirigida pelo industrial Lídio 
Lunardi, de Minas Gerais.

Desde então, eu tenho acompanhado todos os 
grandes desafios do setor e quero dizer a V. Exª e a 
todo setor industrial, que, aqui no Senado, V. Exª e todo 
setor pode contar com minha presença, com minha 
pessoa, como também de todos os Senadores para 
lutar, em todos os sentidos, para o fortalecimento da 
indústria nacional e de todas as instituições e entida-
des que ela representa. 

Muito obrigado. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Francisco Dor-
nelles, o Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. João Tenório.

O SR. PRESIDENTE (João Tenório. PSDB – AL) 
– Passo a palavra ao Senador Flexa Ribeiro, próximo 
inscrito. Esclareço que S. Exª, na verdade, não subscre-
veu formalmente o requerimento porque, por questão 
regimental, ele já havia sido aprovado. Apesar de não 
tê-lo assinado de fato, assinou de espírito e de alma. 
Tenho certeza disso.

Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obri-
gado, Presidente, Senador João Tenório, autor do re-
querimento desta Sessão Especial para homenagear 
os duzentos anos da Indústria Brasileira e os setenta 
anos da CNI. E é, Senador João Tenório, com satisfa-
ção que V. Exª preside nesse instante esta sessão que 
transcorre em função do seu requerimento, porque V. 
Exª é um grande representante da indústria brasileira, 
um grande industrial tanto na sua terra quanto em vá-
rios Estados e no meu querido Estado do Pará, onde 
possui a maior plantação contínua de coco do mundo. 
É importante que isso seja registrado.

Em relação à pecuária, diz-se que, do boi, se 
perde só o mugido. O Senador João Tenório fez o coco 
não perder nada, porque ele industrializa a polpa, in-
dustrializa a água, industrializa a fibra e industrializa 
a casca, ou seja, é melhor ainda do que a pecuária, 
porque, como o coco não muge, não se perde nem o 
mugido, aproveita-se tudo. Parabéns, Senador João 
Tenório.

Meu caro amigo Deputado Federal Armando 
Monteiro, V. Exª, que tão bem dirige a Confederação 
Nacional da Indústria, representa os interesses do se-
tor industrial brasileiro e, mais do que isso, à frente da 
CNI, defende os interesses da Nação brasileira. A CNI 
tem a missão corporativa de defender a indústria, mas 
também a missão de responsabilidade social, de lutar 
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pelo crescimento e pelo desenvolvimento econômico 
e social do nosso País.

Exmo Ministro, nosso amigo, Guilherme Palmeira, 
Ministro do Tribunal de Contas da União; Dr. Carlos Er-
mírio de Moraes, Presidente do Conselho da Votoran-
tim Participações, quero, através de V. Sª, deixar aqui 
as minhas homenagens a José Ermírio de Moraes e 
Antonio Ermírio de Moraes, ícones da indústria brasi-
leira. Eu tive a honra de, juntamente com o Senador 
João Tenório, subscrever o projeto de resolução que 
institui o Diploma José Ermírio de Moraes, destinado 
a agraciar personalidades de destaque no setor in-
dustrial que tenham oferecido contribuição relevante 
à economia nacional, ao desenvolvimento sustentável 
e ao progresso do País. Leve ao nosso amigo Anto-
nio Ermírio de Moraes os nossos cumprimentos e a 
nossa homenagem. Exmo Sr. Secretário Executivo do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, 
Dr. Ivan Ramalho; Dr. Paulo Okamotto, Presidente 
Nacional do Sebrae, quero saudar a todos os meus 
companheiros. 

Esta sessão, Presidente Armando Monteiro, é 
mais do que uma sessão especial do Senado. Sinto-me 
em casa, falando para os meus amigos e meus com-
panheiros de décadas de luta pelo desenvolvimento 
da indústria brasileira.

E saúdo, em seu nome, companheiro Armando 
Monteiro Neto, todos os industriais do País. Lembro, 
também, os companheiros que, nas duas últimas dé-
cadas, presidiram a CNI, como o nosso ex-Senador e 
hoje Deputado Albano Franco, nosso ex-Senador Fer-
nando Bezerra, nosso querido Mário Amato, mesmo que 
interinamente, nosso querido Carlos Eduardo Moreira 
Ferreira, e hoje S. Exª, Armando Monteiro Neto. Em 
nome de todos, saúdo aqueles que fazem a indústria 
brasileira. Em nome do meu companheiro José Con-
rado Santos, Presidente da Federação das Indústrias 
do Estado do Pará, saúdo a todos os Presidentes de 
todas as Federações de todos os Estados do Brasil.

Sr. Presidente João Tenório, sei do trabalho, do 
esforço que esses abnegados industriais realizam em 
cada um de seus Estados, assim como a CNI, no senti-
do de desenvolver o setor que representam, juntamen-
te com os governos e com a sociedade, lutando pela 
melhoria da qualidade de vida e pelo desenvolvimento 
econômico de cada uma das unidades da Federação 
brasileira. Em seu nome, Conrado, quero homenage-
ar a todos os Presidentes de todas as Federações de 
Indústrias do Brasil. Dessa forma, homenageio tam-
bém, apesar de não estar aqui, o trabalhador, pois não 
haveria indústria se não houvesse o industriário, não 
haveria indústria se não houvesse o trabalhador. Em 
nome do Presidente da Federação dos Trabalhadores 

na Indústria do meu Estado, o Estado do Pará, o ami-
go José Jacy Ribeiro Aires, neste dia em que home-
nageamos a indústria brasileira, também presto uma 
homenagem àqueles que fazem as máquinas produ-
zirem, àqueles que ajudam a desenvolver o País, que 
são os trabalhadores na indústria.

Finalmente, saúdo, em nome do amigo e compa-
nheiro Flávio Castelo Branco, que é colaborador da CNI, 
todos os colaboradores da Confederação Nacional da 
Indústria e das Federações das Indústrias de todos os 
Estados brasileiros, não apenas os das Federações e 
da CNI, como também dos órgãos a elas vinculados: 
Sesi, Senai e IEL.

Presidente Armando, face à grandeza dos pro-
nunciamentos dos oradores que me antecederam e 
que fizeram um histórico da evolução da indústria ao 
longo desses duzentos anos, vou falar mais da CNI. 
Vou falar rapidamente da evolução da indústria, mas 
vou abordar o trabalho que a CNI desenvolve pelo Bra-
sil ao longo de seus setenta anos de vida.

O Grupo Votorantim completa noventa anos. Bem 
antes da CNI, ele já existia. Essa é uma prova da robus-
tez do Grupo e também da necessidade da criação da 
CNI, para que defendesse, de forma conjunta, os inte-
resses de pequenas, médias e grandes indústrias.

No dia 25 de maio próximo passado, comemorou-
se o Dia da Indústria. 

Hoje, percebe-se uma certa banalização das 
datas comemorativas, tal a profusão delas e o fato de 
existirem muitas que são pouco representativas. Mas 
esta, o Dia da Indústria, é uma das que merecem um 
destaque especial. O fato é que não se pode negar a 
importância da indústria na economia de qualquer país, 
além do papel preponderante na geração de emprego 
e renda para os profissionais.

A atividade industrial é o motor para o desenvol-
vimento de qualquer nação que queira figurar entre as 
mais modernas do mundo. 

No caso brasileiro, sem sombra de dúvida, ela é 
a responsável direta pela inserção do País no conjunto 
dos principais atores do mercado internacional.

Neste ano de 2008, comemoramos os duzentos 
anos do efetivo início da industrialização nacional. Nos 
países hoje conhecidos como mais desenvolvidos, a 
indústria começou a surgir no século XVIII, com a Re-
volução Industrial. Porém, no Brasil, ela só se tornou 
representativa efetivamente no Governo de Getúlio 
Vargas. É nesse Governo que vimos florescer uma 
política industrial de peso, ainda que muito depen-
dente do Estado. 

Foram feitos investimentos consideráveis na in-
dústria de base e em energia. Surgiram nessa época: 
o Conselho Nacional de Petróleo (1938); a Companhia 
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Siderúrgica Nacional (1941); a Companhia Vale do 
Rio Doce (1943); e a Companhia Hidrelétrica do São 
Francisco (1945). A essa altura dos acontecimentos, 
já tinha lugar um grande êxodo rural, e o aumento da 
população urbana refletiu significativamente no mer-
cado consumidor. 

Além disso, a II Guerra Mundial alterou profunda-
mente o mercado a nosso favor, pois as dificuldades 
apresentadas no comércio internacional favoreceram 
a implantação de indústrias no País, devido à falta de 
concorrência estrangeira.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Srªs e Srs. 
Deputados Federais, é nesse cenário que nasce a maior 
entidade representativa do setor produtivo. A CNI (Con-
federação Nacional da Indústria), que completa, em 
2008, setenta anos de fundação, é a principal voz da 
indústria brasileira. E também, por tabela, por incrível 
que possa parecer, é a voz do trabalhador brasileiro, 
que tem nela sua principal entidade que privilegia o 
desenvolvimento do setor produtivo, a competitividade 
dos produtos brasileiros no mercado nacional e inter-
nacional e a qualificação e geração de empregos para 
a população. Hoje, a CNI e a indústria brasileira lutam 
e atuam em favor não apenas do crescimento econô-
mico, mas, sim, do desenvolvimento como um todo, 
com melhores índices de educação, saúde, qualidade 
de vida e investimentos em infra-estrutura, energia e 
na proteção do meio ambiente.

Em 12 de agosto de 1938, surgia a CNI, a partir 
da criação da Confederação Industrial do Brasil, datada 
de 1933. Era uma iniciativa de quatro federações de 
indústrias que já contavam com um considerável par-
que industrial: São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande 
do Sul e Rio de Janeiro.

No cenário de expansão, percebeu-se um entrave, 
até hoje um dos grandes desafios do setor produtivo: 
formar e qualificar mão-de-obra.

A industrialização, puxada principalmente pelas 
indústrias de base, era o cenário favorável para a enti-
dade lançar, em 1942, o Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Social (Senai), e o Serviço Social da Indústria 
(Sesi), em 1946. Em 1969, somaria a essas entidades 
o Instituto Euvaldo Lodi (IEL). 

O nome do Instituto é uma homenagem ao homem 
que, ao lado de outro visionário e desenvolvimentista, 
Roberto Simonsen, criou as bases para o Senai, ins-
pirado na experiência bem-sucedida do Centro Ferro-
viário de Ensino e Seleção Profissional, instalado em 
São Paulo.

Na época, Euvaldo Lodi era Presidente da CNI, e 
Simonsen, da Federação das Indústrias de São Paulo. 
Ambos idealizaram, então, uma solução para o parque 
industrial brasileiro, baseados no bem-sucedido exem-

plo paulista. Afinal, naquele tempo e também hoje, não 
se pode pensar em desenvolvimento industrial sem 
educação e ensino profissionalizante. 

Essa idéia que ali germinou espalhou-se pelo 
País e provou ser fundamental. Hoje, o Senai repre-
senta o maior complexo de educação profissional da 
América Latina. Os números falam por si só: são mais 
de dois milhões de trabalhadores brasileiros qualifica-
dos a cada ano. São 707 unidades operacionais distri-
buídas por todo o País, onde são oferecidos mais de 
1.800 programas. 

Apenas no Pará, o meu querido Estado, onde 
é grande a carência por educação profissionalizante 
e a demanda é enorme devido aos grandes projetos 
de mineração que estão instalados no Estado, são 
formados mais de 25 mil profissionais por ano. Até 
hoje, 397.430 profissionais possuem o certificado do 
Senai. E a instituição está aumentando e expandindo 
as ações. O Senai-Pará está aumentando o número 
de unidades, e, até o final de 2009, serão 17 unidades 
em 14 Municípios.

Vale ressaltar que a entidade também apóia em-
presas por meio da formação de recursos humanos e 
da prestação de serviços de assistência ao setor pro-
dutivo, através de laboratórios avançados, pesquisas 
aplicadas e informações tecnológicas.

No ano passado, por exemplo, a instituição foi 
contratada para formar profissionais que vão traba-
lhar na duplicação do canal do Panamá. É a indústria 
brasileira conquistando espaço e mostrando seu valor, 
com tecnologia e qualidade.

Outra entidade de fundamental importância e 
participação efetiva na vida do trabalhador é o Servi-
ço Social da Indústria, o conhecido Sesi. Ele é o ges-
tor das políticas de responsabilidade social do setor e 
promove a qualidade de vida. É o Sesi o responsável 
por oferecer programas que abrangem educação, pro-
moção da saúde e segurança no trabalho e no meio 
ambiente, além da valorização de talentos nas áreas 
de esporte, lazer e cultura.

Na educação, o Sesi possui papel de extrema 
importância. São 829 escolas e 10.685 salas de aula 
distribuídas em todo o território nacional. Para ser exato, 
o Sesi está presente em 2.063 Municípios, dos quase 
5.600 Municípios brasileiros.

O investimento do Sesi começa pela base, da 
educação infantil ao ensino fundamental. Para os adul-
tos que, por conta das necessidades da vida, tiveram 
que abandonar os estudos, o Sesi dá uma nova chance 
de alfabetização e educação básica com modernas e 
eficientes práticas pedagógicas.

E as ações do Sesi englobam ainda a saúde, 
com atendimento médico e odontológico. A entidade 
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também apóia grupos de produção artística, esporti-
va e de lazer social, sempre tendo como foco e meta 
promover a qualidade de vida aos colaboradores da 
indústria.

Afinal, hoje, a indústria brasileira é responsável 
por cerca de seis milhões de empregos, que garan-
tem renda para 30 milhões de brasileiros, em vagas 
distribuídas por mais de 250 mil estabelecimentos em 
todo o País.

É um número muito significativo, principalmente 
quando se tem em mente que o cenário econômico 
aponta para um crescimento maior do setor de servi-
ços e que o avanço tecnológico diminui a necessidade 
de mão-de-obra na produção de bens.

Srªs e Srs. Senadores, senhoras e senhores in-
dustriais, ainda com relação a CNI, posso dizer que tive 
a satisfação de coordenar, vinculado a essa prestigiosa 
instituição, o movimento Ação Pró-Amazônia. É, na prá-
tica, a união entre as federações da Amazônia Legal, 
que pleiteiam juntas ações, verbas e que trabalham 
pelo desenvolvimento da região como um todo.

Certamente, a Ação Pró-Amazônia é um exem-
plo a ser seguido. 

Fica aqui uma sugestão, Senador João Tenório, 
Senador Tasso Jereissati, que nos honra com sua pre-
sença à Mesa, que preside esta sessão solene e que 
também é orgulho para todos nós, como representante 
do Estado do Ceará e como industrial brasileiro, que 
V. Exª é. Com relação à Ação Pró-Amazônia, Senador 
Tasso, Senador João Tenório, Srªs e Srs. Senadores 
que representam o Nordeste, como tenho a honra de 
representar a Amazônia e o Estado do Pará no Se-
nado Federal, quero deixar uma sugestão, para que 
possamos juntos reunir as bancadas dessas regiões, 
as bancadas da Amazônia, do Nordeste, do Centro-
Oeste, das regiões ainda ditas periféricas em nosso 
País, para que, a exemplo do que ocorre com a Ação 
Pró-Amazônia na CNI, possamos também fazer aqui 
um bloco pela Amazônia, pelo Nordeste, pelo Centro-
Oeste, um bloco pelas regiões ainda necessitadas de 
atendimento especial, de uma política de diminuição 
de desigualdades, algo que lamentavelmente não se 
consegue, ao longo de inúmeros Governos, imple-
mentar. 

Que possamos fazer esse bloco independente-
mente de coloração partidária, de ideologia política, 
mas que defendamos o desenvolvimento das nossas 
regiões. Que possamos trabalhar unidos no Senado, 
na Câmara Federal, ou seja, no Congresso Nacional.

Quero, ao encerrar, deixar aqui o meu respeito 
e a minha homenagem a todos aqueles que fazem do 
seu dia-a-dia o setor industrial brasileiro, a que sou li-
gado, na área empresarial e representativa, pois tive 

a honra de presidir a Federação do Estado do Pará na 
década de 90 e participo da diretoria da CNI. 

Sei do trabalho que é desenvolvido por todos os 
meus companheiros, que, como disse, de forma abne-
gada, dão o esforço seu de cada dia para que o Brasil 
avance e tenha, a cada tempo, uma condição melhor, 
econômica e social e para que melhor qualidade de 
vida tenham todos os brasileiros.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Flexa Ribeiro, 
o Sr. João Tenório, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Tião Viana, 1º 
Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra ao Deputado Armando Monteiro, 
Presidente da Confederação Nacional da Indústria. 
(Pausa.)

Há um entendimento de que ele falará após os 
Srs. Senadores.

Assim, a Presidência concede a palavra ao Se-
nador César Borges, pela Liderança do PR.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Exmº Sr. Presidente, Prezado Senador Tião Viana; 
Exmº Deputado Armando Monteiro, Presidente da 
Confederação Nacional da Indústria; Exmº Sr. Minis-
tro Guilherme Palmeira, ex-Senador que honrou esta 
Casa, quando aqui deu sua parcela de contribuição a 
este País, agora no Tribunal de Contas; Senador João 
Tenório, industrial importante do Nordeste brasileiro; 
Sr. Carlos Ermírio de Moraes; senhores presidentes de 
federações da indústria de diversos Estados; senhores 
industriais; todos aqueles admiradores do trabalho da 
indústria em nosso País, para mim é uma honra par-
ticipar desta sessão especial, tão concorrida, em que 
estamos comemorando o Dia da Indústria, transcorrido 
no dia 25 de maio último, especialmente, porque, ao 
enaltecer o papel que teve a industrialização para o 
desenvolvimento do País, também é uma oportunida-
de para que possamos refletir sobre a necessidade de 
fortalecer e incentivar a nossa indústria, se queremos 
ter um futuro de prosperidade.

Vejam que o Brasil foi um dos três países do 
mundo que mais cresceram no século XX, superando 
várias nações européias, para alcançar o grupo das 
oito maiores economias do mundo. Perdemos, lamen-
tavelmente, posição nos últimos vinte anos, graças a 
uma crise interminável da dívida e também ao choque 
do petróleo, mas o Brasil não deixou de ser uma Nação 
respeitada no concerto das nações.

Tanto assim que bastou voltarmos a crescer em 
níveis razoáveis e o País já é novamente cotado para 
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participar do G8, esse grupo que reúne as nações 
mais industrializadas do mundo, como reiterou este 
mês, por exemplo, o candidato a presidente dos Esta-
dos Unidos pelo Partido Republicano, John McCain. 
E me parece que o John McCain está sendo sincero. 
A sua sinceridade é grande. Ele não tem necessidade 
de conquistar votos de brasileiros, mas reconhece a 
importância do País.

Lembremos também que foi a indústria que re-
novou e modernizou as relações sociais e trabalhistas 
do Brasil, superando as marcas arcaicas das relações 
escravistas e da hegemonia do latifúndio, que durante 
tanto tempo dificultaram o crescimento nacional. 

Esse processo é muito bem descrito por Caio Pra-
do Júnior, nosso historiador nacionalista que passou a 
estudar por onde caminhava aquele Brasil dos anos 20 
e 30 do século passado. Foi naquele momento que ele 
enxergou um país que superava seu passado colonial, 
de produtor de commodities agrícolas para o exterior, 
transformando-se num País soberano, capaz de incluir 
as massas nacionais na democracia de consumo, crian-
do um mercado interno até então inexistente.

Na leitura de Caio Prado Júnior, é a industriali-
zação que desbrava as estruturas coloniais do nosso 
País, marcadamente àquela época agroexportador e 
importador industrial. É a industrialização que quebra 
as marcas antigas mas também se acomoda a outras, 
criando um desenvolvimento industrial à brasileira.

Mas foi a indústria e as relações que ela institui 
na sociedade, e ninguém pode negar isso, que deram 
ao Brasil, através da política de substituição de impor-
tações, que marcou boa parte do século passado, a 
chance de o Brasil se tornar um País menos injusto e 
menos desigual.

Minhas senhoras e meus senhores, as come-
morações do Dia da Indústria deste ano, a meu ver, 
possuem um significado especial, pois marcam 200 
anos da indústria no Brasil e os 70 anos de fundação 
da Confederação Nacional da Indústria (CNI), entidade 
representativa do setor, tão bem presidida pelo Depu-
tado Armando Monteiro Neto.

Em 70 anos de história, a CNI sempre primou 
pela defesa dos interesses da indústria, que, diga-se 
de passagem, se confundem com os interesses na-
cionais. Sendo assim, a entidade trabalhou, e continua 
trabalhando, para viabilizar o aumento da produtividade 
industrial, a consolidação do parque industrial brasilei-
ro, a diversificação dos produtos e a melhor inserção 
da indústria no mercado internacional.

A história da indústria no Brasil é uma história 
vitoriosa. Nesses 200 anos, o País implantou e con-
solidou o maior parque industrial da América Latina, 
cuja pujança foi responsável pela geração de R$630 

bilhões em riquezas no ano passado, um crescimento 
de quase 5% em relação ao ano anterior.

Além das riquezas e dos empregos gerados, é 
preciso lembrar o incessante trabalho social da indús-
tria brasileira, desenvolvido pela CNI por intermédio 
do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Se-
nai) e do Serviço Social da Indústria (Sesi). O Senai, 
fundado em 1942, atua na formação de mão-de-obra 
para a indústria. O Sesi, fundado em 1946, atua na 
promoção da qualidade de vida dos industriários e de 
seus dependentes.

Dentro do brilhante desenvolvimento industrial 
brasileiro durante o século XX – que, reiteramos, foi 
um dos três maiores do século passado – temos um 
capítulo especial reservado à indústria automobilísti-
ca, que se inicia pelos braços do visionário e vitorioso 
Presidente Juscelino Kubitschek.

Ancorada na vendagem cada vez maior de veí-
culos em nosso País, fruto do progresso econômico de 
nossa sociedade, e agora, mais recentemente, com o 
crédito que permite às classes menos abastadas terem 
acesso ao consumo de bens duráveis, a indústria au-
tomobilística não pára de crescer, gerando empregos 
e renda para uma importante parcela de brasileiros, 
bem como divisas oriundas das exportações crescen-
tes. Refiro-me à indústria automobilística, inclusive, 
porque, para mim, é motivo de grande satisfação po-
der afirmar que parte dessa pujança da indústria au-
tomobilística beneficia o meu querido Estado, a Bahia, 
que, desde quando fui governador, e lá estive à frente 
do governo, temos a oportunidade de sediar a única 
empresa automobilística de todo o Norte e Nordeste 
do País; quebrando um paradigma de décadas: con-
seguimos levar a fábrica da Ford Motor Company do 
Brasil para a Bahia.

Foram negociações difíceis aquelas, mas que 
valeram a pena pelos reflexos positivos na economia 
do nosso Estado.

Hoje, essa unidade que está lá no Nordeste bra-
sileiro, em Camaçari, já superou a marca de um mi-
lhão de veículos produzidos – oportunidade em que o 
Presidente Lula lá esteve comemorando o milionésimo 
veículo produzido – marca que foi alcançada em outu-
bro do ano passado. A unidade da Ford de Camaçari 
possibilita a geração de 9 mil empregos diretos e 50 
mil indiretos, trazendo renda e prosperidade, não só 
para o povo da Bahia, mas para todo o Nordeste, com 
reflexos positivos.

Hoje, a Bahia produz 10% dos veículos do País. 
Naquela época, foi uma aposta de risco do governo 
do Estado, do Governo Federal e da Ford, que estava 
decrescendo sua participação no mercado brasileiro, 
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mas que viu no projeto a possibilidade de retomar uma 
participação cada vez maior neste mercado.

Recordo-me de que o mercado automobilístico – 
e por isso alta a sua aposta – tinha sua produção em 
decadência, produzindo menos de um milhão e meio 
de veículos, produção que, em 1997, chegou a quase 
dois milhões de veículos.

Felizmente – e temos que comemorar –, o País 
voltou a crescer, a indústria automobilística também, 
e, a partir dessa retomada do crescimento econômico, 
a indústria automotiva está batendo recordes atrás de 
recordes, superando aquela marca de produção que 
resistia desde 1997, chegando agora a aproximada-
mente três milhões de veículos.

Destaco esse fato porque a Ford foi um pontapé 
inicial na instalação do pólo automotivo na Bahia e um 
importante passo na vitoriosa trajetória da industriali-
zação do Estado, iniciada com a implantação do Pólo 
Petroquímico de Camaçari na década de 70 – ou seja, 
esse centro industrial está completando 30 anos. Aqui 
está o Dr. José de Freitas Mascarenhas, que coman-
dou esse processo no Estado. S. Sª, que é Presidente 
da Federação da Indústria do Estado da Bahia e, hoje, 
Vice-Presidente da CNI, conhece todo esse processo 
que será objeto de um discurso que farei nesta se-
mana, quando reafirmarei que precisamos olhar com 
carinho para o Pólo Petroquímico de Camaçari, a fim 
de que ele continue trazendo benefícios importantes 
para toda região Nordeste.

Minhas senhoras e meus senhores, eu gostaria, 
neste momento, de realçar que o Nordeste do Brasil 
não abre mão de uma permanente industrialização. A 
industrialização do País é uma vitória, mas temos, ne-
cessariamente, de lutar – como aqui disseram alguns 
Senadores que me antecederam, a exemplo do Se-
nador Flexa Ribeiro – contra essa concentração, ain-
da muito grande. Em apenas dez cidades brasileiras, 
concentra-se 25% do PIB industrial do País.

Eu, como nordestino, parabenizo todos os que 
fazem a indústria brasileira e reafirmo que estaremos 
atentos para que possamos cobrar incentivos, incen-
tivos que não sejam taxados simplesmente de “guerra 
fiscal”, mas incentivos reais para desenvolver a região 
Nordeste brasileira; incentivos articulados pelo Gover-
no Federal e os governos estaduais, que atendam aos 
empresários, para que possam investir na descentra-
lização da indústria e levem empregos, renda e pros-
peridade a uma fatia cada vez maior de brasileiros e 
de brasileiras. Com certeza, nenhuma região brasileira 
merece ficar fora desse novo período de crescimento 
que nós queremos para o País.

Parabéns à indústria brasileira!
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Concedo a palavra ao Senador Cristovam Bu-
arque. (Pausa.)

S. Exª não está no momento.
Concedo a palavra ao Senador Valdir Raupp, Lí-

der do PMDB no Senado Federal.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Tião Viana, Vice-Presidente do 
Senado Federal que preside esta sessão; Sr. Deputa-
do Federal e Presidente da CNI, Armando Monteiro; 
Sr. Senador João Tenório, que presidia até há pouco 
esta sessão; Sr. Carlos Ermírio de Moraes, Presidente 
do Grupo Votorantim; Sr. Ministro Guilherme Palmeira; 
Senador Adelmir Santana; Senador Pedro Simon; Sena-
dor Renan Calheiros; Senador Marco Maciel; Senador 
César Borges, que me antecedeu nesta tribuna; Srªs 
e Srs. Parlamentares; demais autoridades presentes, 
se existe um setor produtivo capaz de alçar o Brasil à 
posição que merece entre as nações desenvolvidas, 
este é certamente a indústria nacional. Portanto, nesta 
sessão solene especial em homenagem aos 200 anos 
da indústria no Brasil e também comemoração ao Dia 
da Indústria e aos 70 anos de criação da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), muito bem presidida pelo 
nobre Deputado Armando Monteiro, desejo fazer um 
rápido balanço das recentes conquistas obtidas pelo 
setor em nosso País, além de uma sucinta projeção 
dos desafios mais relevantes que impedem o perfeito 
desenvolvimento de suas possibilidades produtivas.

De início, cabe destacar o momento positivo por 
que passa a indústria brasileira. Os indicadores de-
monstram que o primeiro trimestre de 2008 foi o pe-
ríodo de maior crescimento nos últimos cinco anos. 
O faturamento real do setor cresceu 7,6%, de janeiro 
a março deste ano, se comparado aos três primeiros 
meses de 2007. O nível de utilização da capacidade 
instalada não sofreu acréscimo significativo, variando 
de 83% para 83,1%, o que permite depreender que 
houve ampliação da capacidade produtiva.

As decorrências positivas não cessam por aí, pois 
cresceu o emprego na faixa de 5%, com elevação de 
6,8% da massa salarial.

Apesar da forte carga tributária ainda vigente e 
da recente alta na taxa de juros, são auspiciosas as 
medidas anunciadas pelo Governo Lula por ocasião 
do lançamento da nova política industrial. Trata-se, Sr. 
Presidente, de uma injeção de recursos, da ordem de 
R$266 bilhões até 2010, um investimento como há 
muito não se via.

Porém, ainda mais importante do que os valores 
mencionados, a decisão política de investir, o fino pla-
nejamento estratégico, as metas e os objetivos clara-
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mente estabelecidos pelo Estado são parte significativa 
da chamada “Política de Desenvolvimento Produtivo”, 
anunciada pelo Governo Federal, que será implemen-
tada por meio de alterações na legislação, o que nos 
remete à análise da agenda legislativa da indústria.

A agenda legislativa é extensa, e alguns projetos 
são verdadeiramente essenciais. A reforma tributária, 
por exemplo, é uma medida inadiável e assume papel 
ainda mais importante no contexto da nova política in-
dustrial. Contudo, sabemos da complexidade do tema 
e das inúmeras resistências políticas que ela desperta. 
Felizmente, vai se consolidando a percepção da prio-
ridade que esse debate deve ter.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhoras 
e senhores, público presente, gostaria de destacar 
que a pauta mínima da indústria constitui, ao cabo, o 
interesse maior do conjunto da sociedade brasileira. 
São projetos que tratam da correção da tabela do Im-
posto de Renda da Pessoa Jurídica, de compensação 
ambiental, política de resíduos sólidos, cadastro positi-
vo, Lei de Licitação, marco regulatório do gás natural, 
agências reguladoras e o PL que trata da defesa da 
concorrência, entre outros.

Mas, Sr. Presidente, nosso papel será decisivo 
nesse processo, tanto no que se refere à ampliação 
do escopo dos projetos quanto a melhorias em seus 
conteúdos e, é claro, a agilidade na tramitação legisla-
tiva. Tem sido essa a cobrança do Presidente da CNI, 
bem como das demais entidades do setor, qual seja, 
a agilidade do Congresso Nacional, da Câmara e do 
Senado, na agenda legislativa.

O Brasil ficou por três décadas sem uma políti-
ca industrial que fizesse jus ao nome, mas agora é o 
momento de deslanchar. Todavia, Sr. Presidente, não 
é possível esquecer alguns pontos fundamentais. Em 
primeiro lugar, o grande obstáculo à expansão indus-
trial e ao crescimento econômico ainda é a política 
macroeconômica, usada como instrumento único de 
combate à inflação e que inibe os investimentos, eleva 
a dívida pública e afeta a nossa competitividade. Em 
segundo lugar, existem os gargalos infra-estruturais, 
sobretudo no que se refere ao sistema de transporte 
e logística e ao problema energético.

Quanto a esse último, Sr. Presidente, estamos 
praticamente fora de perigo. O apagão, tão propagado 
nos últimos meses, já é coisa do passado. As chuvas 
vieram. É claro que tivemos de contar com a ajuda da 
natureza, mas esse risco, no momento, não existe mais, 
mas não podemos descuidar. Precisamos acelerar os 
projetos de construção de novas usinas hidrelétricas, 
enfim, para que esse risco de apagão não volte ao País 

como aconteceu no passado, trazendo sérios prejuízos 
à industria nacional.

O momento, porém, é de confiança. Com traba-
lho, determinação e competência, a indústria brasileira 
já demonstrou a sua grande capacidade, mesmo em 
cenários difíceis, como é o do meu Estado, o Estado 
de Rondônia. Encontra-se aqui o Presidente da Fe-
deração das Indústrias do Estado de Rondônia, Dr. 
Euzébio Guareschi, em nome de quem quero cumpri-
mentar todos os presentes.

Meu Estado, Sr. Presidente, senhoras e senho-
res, vive hoje um ciclo de desenvolvimento nunca visto 
em sua história.Tenho certeza de que não é só Ron-
dônia, não é só meu Estado; todo o Brasil vive agora 
um momento de euforia. No meu Estado, para se ter 
uma idéia, serão construídas simultaneamente duas 
grandes usinas hidroelétricas: a Usina de Santo Antô-
nio, já leiloada, e a Usina de Jirau, também já leiloada, 
mas com um pequeno problema jurídico que deve ser 
contornado.

Construção de shopping centers, construção 
da fábrica de cimento da Votorantim, que inicia neste 
momento a construção de uma planta industrial em 
nosso Estado, e tantas outras indústrias que lá estão 
chegando, gerando emprego e renda para a nossa 
população.

Então, devemos aproveitar. Acho que o Congresso 
Nacional não pode, neste momento, faltar – nunca fal-
tou – com a sua contribuição para aprovar os projetos 
necessários a aliviar os gargalos que ainda afetam a 
nossa economia. Tenho certeza de que o Brasil ago-
ra, com o chamado grau de investimento, investment 
grade, vai deslanchar ainda mais e vai atrair mais in-
vestimentos. A industria nacional vai crescer ainda 
mais e gerar mais renda e mais emprego para nossa 
população.

Parabéns à CNI, parabéns a todas as entidades 
que comemoram, hoje, essa data tão importante!

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 

AC) – Concedo a palavra ao nobre Senador Tasso 
Jereissati. 

A Presidência anuncia que os Senadores Pedro 
Simon, Renan Calheiros, Marco Maciel e outros Se-
nadores prestam justa homenagem nesta sessão pelo 
Dia Nacional da Indústria. 

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr. 
Presidente Tião Viana; Deputado Armando Monteiro, 
Presidente da Confederação Nacional da Indústria; 
Senador João Tenório; Sr. Carlos Ermírio de Moraes, 
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Presidente do Grupo Votorantim, quero fazer uma sau-
dação especial ao Presidente da Federação das Indús-
trias do Estado do Ceará, o industrial Roberto Macêdo, 
um dos maiores empresários, pertencentes a uma fa-
mília de industriais do Nordeste brasileiro, o que, por 
si só, demonstra o seu valor, porque ser empresário e 
industrial no Nordeste brasileiro não é fácil.

Senhoras e senhores, vou falar rapidamente, 
um pouco fora do script, apenas para aquilo que julgo 
ser minha obrigação: fazer uma saudação à indústria 
brasileira e ao industrial brasileiro.

A indústria brasileira, ao longo dos últimos anos, 
dos últimos setenta e poucos anos principalmente, 
quando houve a sua afirmação durante a Revolução 
de 30, foi a grande responsável pelo crescimento do 
PIB nacional, da economia brasileira, e responsável 
também pela grande geração de empregos e pela ur-
banização que veio modernizar nosso País.

Sem a indústria, não haveria a urbanização; sem 
a urbanização, não haveria a modernização deste País, 
modernização que levou ao momento que vivemos hoje, 
de serviços sofisticados, o que eleva a produtividade 
da economia brasileira.

Não é fácil fazer indústria no Brasil, não foi fácil 
fazer indústria no Brasil ao longo de todos esses anos 
de sua afirmação. 

Estamos entre os países que têm a maior buro-
cracia do planeta, o que dificulta o dia-a-dia de cada 
uma das indústrias. Além disso, o Brasil está entre os 
países com maior carga tributária, o que traz um in-
findável emaranhado de contas a fazer e de pessoas 
a contratar para ajudar a entender um sistema extre-
mamente complicado. Convivemos, num momento de 
competitividade, com cargas tributárias e cargas de 
impostos muito mais elevadas do que em outros pa-
íses. Junte-se a isso o fato de convivermos também, 
durante dezenas de anos, não dois ou três anos, com 
uma das cargas de juros mais elevadas do planeta. 
Com tudo isso, fazer indústria neste País tem sido um 
ato de coragem que, em alguns momentos, é premiado, 
mas isso não ocorre em todos os momentos.

Eu falo isso porque normalmente se pensa no 
industrial e na indústria como elementos privilegiados 
da sociedade brasileira. Claro que, do ponto de vista 
puramente material, de nível de renda, é um setor pri-
vilegiado, uma área privilegiada da sociedade brasi-
leira, mas é preciso ter muita coragem, é preciso ter 
muita iniciativa e disposição de trabalho para se fazer 
indústria no País. 

E aí eu falo do industrial brasileiro – eu falei na in-
dústria brasileira e agora eu falo no industrial brasileiro. 

A indústria brasileira é toda aquela que se instala neste 
País, é essa a nossa visão, é essa a nossa mentalida-
de. Venha de onde vier o capital, se a indústria gera 
empregos aqui, se gera riquezas, se gera produção, 
se aumenta a produtividade, esse capital é bem-vindo. 
Mas o industrial brasileiro, esse tem especialmente um 
papel muito mais importante e muito mais corajoso do 
que a indústria como um todo. 

Isso eu falo principalmente porque a indústria 
brasileira de capital estrangeiro normalmente já chega 
aqui grande, já chega com grande aparato técnico, lo-
gístico e tributário para lhe dar toda a sustentação ne-
cessária, com capital de giro e condições para enfrentar 
as dificuldades que aqui vai encontrar. Já o industrial 
brasileiro normalmente começa pequeno, e começa 
pequeno sem capital de giro, começa pequeno sem 
acesso ao crédito, começa pequeno sem saber como 
lidar com a questão tributária, com as questões legais, 
com o enorme cipoal da burocracia brasileira. 

O seu dia-a-dia é de verdadeira luta. Para ser in-
dustrial no Brasil, principalmente nos momentos iniciais 
e mesmo nos momentos intermediários, é preciso matar 
um leão por dia. A cada dia é necessário matar um leão 
para ser caçador, porque não se resolve o problema 
de uma vez por todas. Todos os dias aparecem dificul-
dades. O homem que vence e transforma-se de médio 
em grande industrial brasileiro realmente é um homem 
que merece ser olhado não como um privilegiado que 
ganhou dinheiro, que enriqueceu, mas principalmente 
como um homem que trabalhou muito na vida, enfren-
tou muitas dificuldades, passou por muitos problemas 
e teve muita coragem para vencer todos eles.

Quero homenagear o industrial brasileiro, nes-
te momento em que o grupo Votorantim faz noventa 
anos, homenageando esse grupo que simboliza espe-
cialmente o industrial brasileiro, grupo que hoje é uma 
potência internacional, respeitada no mundo inteiro, 
mas que teve seus dias de problemas, teve seus dias 
de dificuldades – tem hoje ainda com certeza –, grupo 
que, quando estava em seu processo de crescimento, 
de afirmação, passou por isso tudo, passou por dificul-
dades gigantescas.

Uma vez eu ouvi o Antônio Ermírio de Moraes 
dizer numa palestra que o industrial que um dia não 
teve de sair correndo para um cartório para pagar uma 
duplicata atrasada não é um industrial brasileiro de 
verdade, porque não sabe o que passa em seu dia-a-
dia o industrial brasileiro.

Portanto, quero homenagear, com o Grupo Vo-
torantim, o industrial brasileiro, a indústria brasileira. 
Parabéns a esse grupo de homens que fizeram deste 
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País o que ele é hoje e que nos trazem, realmente, a 
perspectiva de que o Brasil virá a ser não só um país 
mais rico, mas um país mais justo, com geração de 
empregos e de oportunidades para todos.

Muito obrigado, Senador Tião Viana, pela opor-
tunidade. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O Sr. Senador Renan Calheiros envia à Mesa pro-
nunciamento em homenagem ao Dia da Indústria do 
Brasil, que pede seja dado como lido para que conste 
dos Anais da Casa.

Concedo a palavra ao Senador Cristovam Buar-
que e, a seguir, ao Senador Mão Santa, pela Liderança 
do Bloco da Minoria.

O Senador Cristovam Buarque tem a palavra.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre-

sidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Senador Pedro Simon, V. Exª tem a palavra.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pela ordem.) 

– Sr. Presidente, apenas para salientar que também 
estou fazendo chegar à Mesa o meu pronunciamento, 
já que não há possibilidade de falar agora, para que 
ele faça parte dos Anais do Senado.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– O Senador Pedro Simon também presta sua homena-
gem em pronunciamento que será considerado como 
lido e que constará dos Anais da Casa.

Com a palavra o Senador Cristovam Buarque e, 
a seguir, o Senador Mão Santa.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Senador Tião Viana; Deputado Arman-
do Monteiro, meu conterrâneo, presidente de diversas 
instituições industriais; Senador João Tenório, a quem 
se deve a convocação desta sessão; Sr. Carlos Ermí-
rio de Moraes; Ministro Guilherme Palmeira; Senador 
Aldemir Santana, eu os cumprimento, mesmo aqueles 
que tiveram que sair.

Neste momento está reunida a Comissão de 
Educação, da qual sou Presidente, debatendo diver-
sos projetos. Quase não me deixaram sair, mas acho 
que eu não teria o direito de não estar presente aqui. 
Primeiro, para dizer, como brasileiro, do orgulho que 
tenho daquele que é o maior feito do povo brasileiro: o 
salto industrial que demos em período tão curto, entre 
os anos 30 e 70, ou 80 no máximo.

Claro que já havia uma indústria desde antes, até 
porque um dos nomes que vou citar é anterior a essa 
época. Mas o grande salto que nós demos talvez ne-

nhum outro país tenha dado, num processo tão rápido, 
salvo obviamente a industrialização forçada em países 
do Leste europeu. Salvo ali, nenhum outro país conse-
guiu dar um salto tão rápido. A China começou mais ou 
menos nesse período e, agora, está conseguindo dar 
esse salto. Talvez, obviamente, por diversas condições, 
pode nos superar, mas demorou mais.

Depois das copas do mundo de futebol, o maior 
orgulho que este País pode ter, como povo, é a velo-
cidade com que saiu de um país rural, agrícola, para 
um país industrial e urbano.

Claro que por trás disso estão milhões e milhões 
de trabalhadores pequenos que, como operários, aju-
daram a colocar cada parafuso da indústria brasileira. 
Mas, como sempre, alguns nomes centralizam esse 
progresso. O primeiro, claro, é Getúlio Vargas; o segun-
do é Juscelino Kubitschek, no lado da política. Mas, no 
lado empresarial, todos nós sabemos – e já se falou 
aqui –, é Roberto Simonsen. E faço questão de falar 
de uma figura que eu conheci, que ponho entre meus 
orgulhos: cheguei a conviver com o Sr. Ermírio de Mo-
raes, mas falo do “velho”.

Quando Senador em Pernambuco, ele, industrial 
com 70 anos, dava atenção a diversos estudantes jo-
vens, não apenas a mim. Conversávamos, discutíamos, 
recebíamos dele sugestões. Juntos, botamos a assina-
tura fundando o MDB na luta pela redemocratização e 
pelo progresso brasileiro.

Ermírio de Moraes e Roberto Simonsen: eu co-
locaria esses dois como símbolos, ainda que sejam 
dezenas e dezenas de outros empresários brasileiros 
que foram capazes de dar o salto para a nossa indus-
trialização.

Creio que, nesse período, adquirimos plenamente 
o conhecimento da indústria, e o Brasil, hoje, é um País 
que sabe industrializar, que sabe como fazer com que 
a economia tenha a indústria como carro-chefe.

Mas a gente tem de olhar o futuro, e o futuro – é 
isto que quero aqui trazer como recado – não está no 
conhecimento da indústria, mas na indústria do conhe-
cimento. Daqui para frente, o que vai dar valor aos pro-
dutos será a quantidade de conhecimento que existe 
dentro dele; não vai ser mais a quantidade de capital 
investido nem mesmo a quantidade de matéria-prima 
utilizada, nem a quantidade de mão-de-obra que o pro-
duziu, como a teoria nos ensinou ao longo do tempo. 
Daqui para frente, o valor das coisas virá da quantida-
de de conhecimento que exista dentro das máquinas 
inteligentes que quase dispensam trabalhadores e 
também da quantidade de conhecimento no produto 
que vai ser vendido. Cada produto vai ter determinado 
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o seu preço pela quantidade de conhecimento, pela 
quantidade de ciência e tecnologia, pela quantidade 
de pesquisa que tem atrás dele.

E se o Brasil não der esse salto do conhecimento 
da indústria que temos para a indústria do conhecimen-
to, onde precisamos chegar, ficará para trás no século 
XXI. O esforço de homens como Roberto Simonsen, 
como Ermírio de Moraes e tantos outros – até o Mauá, 
lá bem atrás – não será perdido, mas será insuficiente 
para o grande salto que a gente precisa dar.

E não há como ser uma economia do conheci-
mento, ter a indústria do conhecimento, sem termos 
o povo inteiro bem educado, para que possamos es-
colher os grandes craques do conhecimento: os cien-
tistas, os tecnólogos, os inventores da nova realidade 
da economia do século XXI.

Educar um pouquinho de gente bem vai ser mui-
to pouco, porque se a gente dispensa muitos, esses 
poucos bons foram escolhidos sem aproveitar os me-
lhores ainda que ficaram para trás.

No Brasil, de cada dez crianças, apenas quatro 
terminam o segundo grau. Seis nós deixamos fora do 
processo da economia do conhecimento. Por isso, não 
temos nenhum Prêmio Nobel ainda. Ele morreu an-
tes de aprender a ler ou antes de aprender as quatro 
operações. E também porque aqueles que nós temos 
como bons não tiveram que concorrer com todos, con-
correram apenas com uma pequena minoria da qual 
fazem parte.

Se nós utilizássemos o que temos no processo 
de educação para o futebol, o Brasil não teria grandes 
craques. O Brasil tem grandes craques porque todos 
jogam futebol, desde os quatro anos, com bola redonda. 
Não tem bola redonda para rico e quadrada para pobre; 
mas, na educação, tem quadrada e redonda. Então, a 
gente está jogando fora os nossos craques antes de 
eles se transformarem em bons jogadores.

Esse é o desafio do Brasil: do conhecimento da 
indústria, que alguns dos senhores e das senhoras e 
outros de antes nos fizeram chegar e dar orgulho ao 
Brasil, para a indústria do conhecimento a que a gen-
te precisa chegar.

Sr. Presidente, concluo – até porque V. Exª soli-
citou que eu fosse breve, e estão esperando-me lá na 
Comissão – falando dos empresários que, a meu ver, 
estão ajudando a dar esse salto, o Roberto Simonsen 
de hoje, o velho Ermírio de Moraes de hoje. Claro que 
são muitos, mas quero citar aqui o Dr. Antônio Ermírio 
de Moraes, que conseguiu colocar a educação como 
uma obsessão, uma mania da sua atividade pessoal e 
de cidadão, e o Dr. Gerdau, um homem que usa todo 

o tempo que pode, parte até dos seus recursos, para 
tentar fazer do Brasil uma sociedade onde a indústria 
do conhecimento seja realidade.

Na pessoa deles, quero cumprimentar todos os 
que, no passado e daqui para frente, vão fazer o Brasil 
se orgulhar de poder dizer a todo o mundo que aqui 
há pessoas capazes de fazer com que a economia 
esteja na ponta do progresso. Da ponta do progresso 
da indústria mecânica, no sentido das máquinas, para 
a indústria moderna, do ponto de vista da ciência, da 
tecnologia do conhecimento.

Como brasileiro, agradeço a cada um dos senho-
res empresários, a cada um dos anônimos trabalhado-
res que colocaram parafusos nas máquinas da indús-
tria brasileira, mas sobretudo quero agradecer àqueles 
que sabem que não dá para parar no tipo de indústria 
que temos, e que investem não só na sua empresa, 
mas no Brasil inteiro, politicamente, cobrando de nós, 
políticos. Quando necessário, financeiramente, contri-
buindo com o Estado, para que o Brasil, daqui a mais 
dez, vinte anos, em outra reunião como esta, Senador 
João Tenório, convocada por outro Senador, a gente 
possa dizer: o Brasil está na ponta, é uma sociedade 
que tem a indústria que o mundo moderno precisa, a 
indústria do conhecimento.

Parabéns a vocês! Muito obrigado a cada um, 
como brasileiro. Espero que, daqui para frente, ainda 
se continue fazendo muito para que esse orgulho do 
que fizemos se perpetue no futuro.

Parabéns aos industriários brasileiros! (Pal-
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra ao nobre Senador Mão Santa, 
pela Minoria.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o se-
guinte discurso. Sem revisão do orador.) – Presidente 
Tião Viana, pediria permissão para saudar todas as 
autoridades presentes na pessoa de Armando Mon-
teiro, porque são muitas lideranças empresariais e 
políticas, eu poderia esquecer alguns nomes. Mesmo 
involuntariamente, seria imperdoável. E ele, por justi-
ça, é a história industrial de Pernambuco, do açúcar, 
dos holandeses, dos brasileiros e tal.

Parlamentares presentes, encantadoras senhoras 
e meus senhores que nos assistem pelo sistema de 
comunicação do Senado, muito feliz o João Tenório em 
fazer esta sessão, e eu tinha que estar aqui. 

Cada um tem sua ligação com a história. Se per-
guntarem qual o maior industrial do mundo, cada um 
tem seus critérios para responder. Eu diria: meu avô – 
sentimental! Mas não sou o certo, não sou a verdade, 
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infelizmente. Quero mostrar intimidade, porque eu o vi 
pegar uma indústria lá do Piauí, fazer sabão do coco 
de babaçu e levar para o Rio de Janeiro; também gor-
dura de coco do babaçu e levar para o Rio de Janeiro. 
Era o nome da família, Moraes, e o mártir mudou: sa-
bão da copa e Gordura de Coco Dunorte. Ela venceu, 
e eu vi. Eu estudava e fazia cirurgia. Era a gordura de 
coco carioca da época. 

Mas, por que esse encantamento com meu avô? 
É o maior para mim, e não para os senhores. Vou dizer 
quem é o maior industrial mesmo – eu vou dizer – da 
história do mundo e do Brasil. 

Eu queria pedir desculpas a V. Exª e ao Tião 
Viana. Eu disse que o Presidente deveria levar o Tião 
para ser um Richelieu do Presidente. Eu queria pedir 
desculpas aos empresários brasileiros.

O jornal Valor Econômico: “Lula critica empresá-
rios” por fazerem oposição. E aqui, Tião, eu bem que 
disse que você deveria estar lá! 

Está aqui, marcadinho, Tião. O Globo: “Em defesa 
da CPMF, Lula critica empresários.” Tião, lembraram 
do seu irmão, mas era V. Exª mesmo que deveria di-
zer: Luiz Inácio! 

Entendo diferentemente. Votei em Luiz Inácio 
em 1994. Minha função, a função do Senador é ser o 
pai da Pátria. 

Eu queria dizer por que fui buscar meu avô, Tião! 
Atentai bem!

Economia e Negócios – Brasília: “Reeditar CPMF 
é desenterrar defunto! Para ex-Ministro do Planejamen-
to, o Brasil precisa de uma política fiscal que não seja 
a de aumentar a carga tributária, que já é maior que 
a dos Estados Unidos” – bota bem grande aí, como 
se fosse Tião Viana discursando. Isto é um outdoor: 
João Paulo dos Reis Velloso – atentai bem! –, eis o 
maior Ministro do Planejamento da história do Brasil, 
1º PND e 2º PND. 

Agora é que vou buscar meu avô. João Paulo dos 
Reis Velloso abria a fábrica do meu avô – ele era me-
nor, aos nove anos de idade; depois passou – mania 
de primeiro lugar, Harvard – para o segundo irmão, 
que morreu; para o terceiro e para o quarto, que é 
Raul Velloso. 

Esse é o maior Ministro do Planejamento da his-
tória do País. Ele foi a luz do regime militar, o farol! 

Armando Monteiro, V. Exª é pernambucano, e 
Pernambuco tem uma história grande. Atentai bem! 
Bastaria um exemplo – Luiz Inácio, veja: nenhuma in-
dignidade, nenhuma imoralidade, nenhuma corrupção. 
Vinte anos. E olhem o que ele disse!

Então, fico, como já estava, com João Paulo dos 
Reis Velloso, em quem meu avô confiava. Ele dava as 
chaves da fábrica para ele.

Entendo o seguinte: falo do meu avô porque sou 
sentimental. Agora, quem é o maior mesmo, a quem 
temos de reverenciar – calma, Armando, vai chegar 
sua vez! –, quem é o maior industrial?

Acho que o mundo mudou. Revolução boa – 
só citei João Paulo dos Reis Velloso, mas não estou 
defendendo a ditadura militar – foi a industrial. Essa 
mudou o mundo, trouxe progresso, as utilidades, os 
utensílios chegaram a todos nós. Isso é a grandeza 
da civilização da Inglaterra.

Tião Viana, qual o maior industrial do mundo? 
Tirem meu avô, porque não botaram ele entre as cem 
maiores personalidades da história. Só um industrial 
é citado aqui. Então, ele é o maior – se fosse eu, teria 
posto meu avô; sentimental, sei que estou errado.

Como o Cristovam Buarque é apressado, ele tem 
que aprender aqui com a gente. Ele tem que ler dois 
trabalhos de educação: o livro Escritos da maturidade, 
de Albert Einstein, e o artigo do seu pai – o Antônio 
Ermírio é seu pai? –, que foi publicado sobre educação, 
em São Paulo, que, aliás, está no pau! No pau, não; 
está desmoralizada – se São Paulo está daquele jeito, 
avaliem nosso Acre, nosso Piauí, nosso Brasil! 

Atentai bem! O Cristovam tem que ler isto para 
ser o Sr. Educação: Einstein, o livro Escritos da Ma-
turidade, e o artigo do Antônio Ermírio de Moraes. Aí 
ele será o Sr. Educação – mandei o recado para ele; 
ele deve estar ouvindo. 

O maior está aqui: Henry Ford. Ele está aqui – não 
sou eu quem o diz – no livro das cem maiores persona-
lidades. Depois, há outros que não estão classificados, 
mas ele cita. Por quê? 

Meu avô também representava a Ford, mas eu 
queria dizer o seguinte: atentai bem, ele é um homem 
que trabalhou. 

Ô Luiz Inácio, V. Exª foi até mais feliz porque estu-
dou nas boas escolas do Senai. Esse negócio de dizer 
que o Luiz Inácio é ignorante, não é, não. Conheço o 
Senai. É uma escola padrão, modelo, eu a conheço 
profundamente. Meu irmão, continuando a tradição, é 
o Presidente da Federação das Indústrias. O Senai. 
Eu mesmo peguei uma escola para fazer uma univer-
sidade de engenharia. Fiz uns convênios, e há uma 
faculdade de engenharia da universidade do Estado 
dentro do Senai. O Senai é uma escola muito boa. Eu 
a conheço profundamente. 

O Luiz Inácio foi esperto por isso. Havia organi-
zação neste País. Este País é sério, este País é orga-
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nizado. Não foi assim, do nada. Ele estudou. Ele teve 
foi sorte de, naquele tempo, tratar-se de um País muito 
sério que zelava pela educação.

Henry Ford, também como Luiz Inácio, não era 
doutor, não – não vim inventar história, não. Mecânico, 
o rapaz fez um carro, bolou e continuou a transformá-
los em carruagem. Aí um repórter perguntou, depois 
de ele rico, poderoso: “Você não tem medo de haver 
um incêndio, de se tocar fogo e de você ficar pobre de 
novo?” Sabe o que ele respondeu, Armando Monteiro? 
“Não.” Ele disse – estou orientando o Brasil; aqui, foi o 
espírito do meu avô que baixou: “Eu iria saber do que 
a comunidade precisa, iria fabricar esse novo produto, 
com critério, maior quantidade, menor custo, menor 
tempo” – não vou ler tudo, o resumo é esse. Filosofia: 
maior quantidade, menor tempo e menor custo. “Fica-
ria rico de novo.” 

Olha o desafio, Tião! Mas, atentai bem! Um qua-
dro vale por dez mil palavras. Isso tinha que massificar. 
Tínhamos de nos ajoelhar, Tião Viana! Não era o Po-
der Executivo, não. Eram os industriais do meu País, 
porque o que adiantaria o progresso se o conforto não 
chegasse ao povo, à humanidade? Se chega, é por-
que existem os industriais. Esse negócio de artesão 
não chega! Dou o exemplo da nossa cajuína, que é o 
melhor refrigerante. É artesanato. Cadê as indústrias 
que estão aí?

Então, olha só o exemplo, Tião Viana, para quando 
você for Governador do Acre, já, já: em 1926, o preço 
do varejo – ele obedeceu a Taylor, que não vou citar 
aqui Administração Pública, todo mundo sabe; Henri 
Fayol e, depois, Taylor, em larga escala. 

Então, um carro chegou a US$290 e foi baixando. 
O primeiro que ele fez foi US$825, mas com o espírito 
industrial e a maior quantidade, atentai bem Tião Via-
na, ele deixou um carro a US$290. Olha aí. Então, não 
resta dúvida, a eles a nossa homenagem.

Do Brasil falou o Cristovam, mas eu vou dar o diag-
nóstico: este Brasil começou, mesmo, quando chegou 
a Corte. Está, aí, o livro 1808, a Corte, o progresso, a 
civilização, a abertura dos portos, não é? Indubitavel-
mente, no século, começamos a nascer em 1808, com 
a Corte portuguesa, com a cultura, com a burocracia 
européia chegando, e só houve dois homens. Na políti-
ca, foi o grande D. Pedro II – 49 anos aqui, governando 
esta unidade, esta grandeza. No seu velório, em Paris, 
os franceses diziam: “Se nós tivéssemos um rei como 
esse, ninguém tinha feito a Revolução Francesa, nem 
rolar cabeças.” Como empresário, foi Mauá, que tam-
bém, como Reis Velloso, começou a trabalhar muito 
novo. Deixou o comércio, as comunidades, para en-

frentar a indústria. Então, queriam fazer. E, depois, do 
outro século? Está aqui, mostrando que política...

Ouça, Armando Monteiro: eu não sei como saí lá 
da minha Santa Casa, com essas mãos guiadas por 
Deus, fazendo o bem sem olhar a quem. Eu não sei 
como eu fui entrar neste negócio. Mas há um ambiente 
tão puro na Santa Casa.

Juscelino foi sacado daqui, tirado daqui. Isso tra-
duz a política. 

Olha, política é um negócio que é isso mesmo, 
é essa confusão.

Armando Monteiro, você está encantado, mas vou 
contar para o Tião, também, que está meio encanta-
do. Sou mais velho do que ele, mais sofrido também. 
Ele é mais inteligente, mais laureado. Ele é professor 
catedrático! 

Ô Tião, olha, política é um troço tão interessan-
te! 

O meu filho também é assim, bonito como o Tião, 
simpático, aí, eu quis escrever. Eu não sou de escre-
ver, mas fiz um artigo para ele meditar. Está ouvindo, 
Tião Viana? 

Na Turquia, houve uma revolução. A Turquia foi 
a capital depois da queda de Roma. Lá, tirou-se o rei, 
o imperador: “Para a forca!” Uma vez, me tiraram do 
governo, mas eu estou aqui, esnobando, rindo. Lá, ti-
raram o homem para a forca. Aí, os que dominaram 
disseram: “Não, mas nós somos tradicionalistas, lega-
listas. Ele vai ter direito ao último pedido.”. Aí, foram lá. 
Aí, ele disse: “Por favor, vão atrás do meu filho e digam 
para ele nunca se meter nesse diabo de política.”. Mas 
isso é história. 

Nós queremos fazer a nossa homenagem a Jus-
celino, homem do Século XX. Juscelino é lembrado 
porque imaginou o tripé, industrializou o Sul, botou 
esta Brasília aqui, no centro, e colocou, lá, os órgãos 
de desenvolvimento, como a Sudene no seu Pernam-
buco, para tirar a diferença de renda per capita, que, 
infelizmente, aumentou.

Era de quatro vezes a diferença entre a menor 
e a maior renda do Sul para o Norte. No Nordeste, ti-
nha o Piauí... Tudo era pobre. Só eram ricos, mesmo, 
Pernambuco e Bahia. Então, eram quatro. 

Hoje, Tião, quero que V. Exª diga ao Luiz Inácio 
que fortaleça a Sudene e a Sudam, porque foi o Jus-
celino que fez o tripé. Essa diferença era de quatro 
vezes. 

Ouvi o Senador João Lobo, ô Armando Monteiro, 
dizer isso em 1979. Hoje, entristeço. 
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Luiz Inácio, a diferença é de oito. A maior renda 
é a de Brasília, esta ilha de riqueza, e a menor, a do 
Maranhão do Presidente Sarney. É de oito vezes. 

Então, está vendo, Armando, aumentou.
Mas nós queremos mudar e, então, agora é o se-

guinte. Nós queríamos mudar o pensamento do mundo. 
Sei que o povo, insatisfeito com o L’État c’est moi, com 
os poderes do rei absoluto, foi à rua e gritou “Liberdade, 
Igualdade e Fraternidade”, e dividiu esse absolutismo. 
A maior riqueza é a alternância no poder. E não pode! 
Quem pensa, quem fala em terceiro mandato é um 
simples... Não tem aquele livro O Idiota? É um idiota 
ao quadrado, Tião Viana! Vou dizer por quê. Esses três, 
nós entendemos. Nós sabemos das coisas.

Ô Armando Monteiro, presta atenção porque eu 
estou falando. V. Exª é o líder. Esses três poderes têm 
de ser eqüipotentes, um freando o outro. 

Mitterrand, ao morrer, deixou um livro, uma men-
sagem ao governante: fortalecer o contrapoder, esse 
equilíbrio. Quem fala em terceiro mandato é um idiota 
ao cubo! 

Atentai bem, quantos o Poder Executivo já no-
meou na Corte Suprema, no STF? Quase todos. E 
os constituintes foram errados? Não. Eles deixaram o 
Presidente nomear, mas ele só tinha um mandato. Ele 
nomeava 1/3,1/4,1/5. Agora, já está com mais de 2/3. 
Se tiver um terceiro mandato... Então, Presidente, tem 
lá e tem cá. Aqui, você sabe, à Câmara Federal é difícil 
a gente resistir. Você sabe, Armando. V. Exª é respon-
sável. Eu vim para isso. V. Exª é o responsável.

Antônio Ermírio de Moraes é um herói, mas, no 
primeiro combate, ele disse: “Que negócio é esse?” Está 
o neto dele. Ele deve vir, nós devemos exigir a volta de 
Antônio Ermírio de Moraes para a política. 

Quando eu nasci, tinha ditadura. Ouvi um líder 
bonitão, um tal da UDN: “O preço da democracia, da 
liberdade democrática é a eterna vigilância.”. E esse 
é o meu papel.

Sei que o Montesquieu dividiu e chamou de po-
der. Nós estamos melhor do que Montesquieu. Eu acho 
que esse nome está errado. Poder é de Deus, poder 
é o povo. Quando governei o Piauí, eu disse: o povo 
é o poder. Poder? Nós? Nós somos instrumentos da 
democracia: instrumento Executivo, instrumento Legis-
lativo, instrumento Judiciário. Poder é quem trabalha, 
é quem paga a conta, são os senhores.

Então, eu vim, em nome dos brasileiros e brasi-
leiras, agradecer a quem trabalha. 

Foi assim que Deus disse: “Comerás o pão com o 
suor do teu rosto.”. É a mensagem para o trabalho. Foi 
assim que disse o Apóstolo Paulo, o mais firme: “Quem 

não trabalha não merece ganhar para comer.”. E é assim 
que eu entendo: poder são os senhores, que pagam a 
conta. Nós somos instrumentos da democracia.

Sejam fortes, ricos e felizes! (Palmas.)
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 

ES) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Renato 
Casagrande, Líder do PSB.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
muito obrigado. Na verdade, quero cumprimentá-lo e 
cumprimentar os Senadores presentes, o Presidente 
e Deputado Armando Monteiro, todos os dirigentes 
estaduais do setor da indústria e o representante e Su-
perintendente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae), aqui presente.

Eu estava em outra atividade, Sr. Presidente, na 
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle, num debate sobre regula-
mentação de cartões de crédito – não sobre cartões 
corporativos –, mas preciso pelo menos deixar regis-
trado meu pronunciamento em reconhecimento à ati-
vidade da indústria em nosso País.

Quero deixar esse registro a todos os líderes aqui 
presentes, nas pessoas do Sérgio Rogério de Castro, 
que é nosso companheiro e amigo do Espírito Santo, 
e do Lucas Isoton, que não pôde estar aqui presente, 
porque está em viagem. Deixo registrados nos Anais 
do Senado minhas considerações e meu respeito ao 
trabalho que, hoje, os senhores desenvolvem no País, 
um trabalho que tem uma pauta e uma agenda deba-
tida com o Congresso Nacional; um trabalho que, na 
verdade, reconhecemos como sendo não só do setor 
da indústria, mas da economia brasileira; um trabalho 
que deu início à política industrial no nosso País. Nes-
se trabalho, os senhores têm se esforçado, juntamente 
com as instituições da Administração Pública, no sen-
tido da modernização da base instalada da indústria 
no País, que tem alcançado grandes avanços.

Então, mesmo tendo chegado aqui atrasado, De-
putado Armando Monteiro, eu não poderia de deixar 
de fazer esse registro, até pelas nossas relações e 
pela parceria que temos no mandato com as diversas 
lideranças desse setor que têm contribuído com nosso 
trabalho aqui, no Senado.

Parabéns!
Sr. Presidente, muito obrigado. (Palmas.)

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR RENATO CA-
SAGRANDE.
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Durante o discurso do Sr. Renato Casa-
grande, o Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – 
RS) – Concedo a palavra ao ilustre Senador Marco 
Maciel.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Pronuncia 
o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Exmº 
Senador Pedro Simon, Presidente desta sessão; Exmº 
Sr. Deputado Federal Armando Monteiro Neto, Presi-
dente da Confederação Nacional da Indústria; Exmº 
Sr. Senador João Tenório, autor do requerimento que 
motivou a presente sessão; prezado Dr. Carlos Ermírio 
de Moraes, que, à Mesa, representa a família de José 
Ermírio de Moraes, homenageado nesta sessão; Srs. 
presidentes das Federações estaduais das Indústrias; 
Deputados Federais; autoridades; minhas senhoras e 
meus senhores.

A presente sessão especial que o Senado promo-
ve, por oportuna e lúcida iniciativa do operoso Senador 
João Tenório, visa a registrar a passagem do “Dia da 
Indústria”, festejado a 25 de maio, que assinala a data 
do falecimento do cidadão múltiplo Roberto Simonsen 
– engenheiro, historiador, empresário, político e inte-
grante da Academia Brasileira de Letras, que tanto 
contribuiu para dar ao País uma visão modernizadora 
do processo de desenvolvimento nacional.

Lembrar Roberto Simonsen é, portanto, fazer me-
mória também da decisiva participação que a indústria 
oferece ao crescimento econômico-social brasileiro. 
Ao lado da geração de empregos diretos e indiretos, o 
setor agrega valor à atividade, ao incorporar continua-
mente modernos recursos da ciência, da tecnologia e 
da inovação, para dar maior competitividade interna-
cional ao produto nacional.

A tudo isso se pode aditar, como fator igualmente 
responsável pelo dinamismo no setor, o êxito do Plano 
Real, certamente o mais bem-sucedido programa de 
estabilização econômica, de controle da inflação e de 
responsabilidade fiscal, que ensejou ao País um ade-
quado travejamento institucional, capaz de assegurar 
um sustentado projeto de nação, nesses tempos de 
mundialização, caracterizados por grande aceleração 
histórica.

Fazer luz ao pensamento e ação de Roberto Si-
monsen, e de tantos outros, é, pois, reconhecer o avul-
tado papel que desempenhou o empreendedorismo ao 
longo de nosso evoluir histórico. São líderes dotados 
de grande visão realizadora: viver e ser, para eles, é 
tornar realidade sonhos coletivos. Enfim, como afirmou, 

com muita oportunidade, Sartre: “O homem não é nada 
mais do que aquilo que faz de si mesmo”.

Não se deve, portanto, deixar de reconhecer no 
empresário a pulsão de que o seu fazer é forma de 
servir ao País, acreditar, como disse Rui Barbosa, que 
“a Nação não é ninguém: somos todos”.

A celebração, neste ano, de tantas e expressivas 
efemérides, associa-se também a de instituir o “Diploma 
José Ermírio de Moraes”, a ser conferido anualmente, 
conforme projeto do Senador João Tenório, a um só 
tempo, empresário e político, e do qual sou Relator, 
na Comissão de Educação desta Casa.

José Ermírio de Moraes era pernambucano, nas-
cido em Nazaré da Mata, nos pródromos do século 
XX, em família de casa-grande de engenho de açúcar, 
paisagem expressivamente descrita pelo talento de 
sociólogo e antropólogo Gilberto Freyre.

Roberto Simonsen e José Ermírio foram, ao longo 
do tempo, parceiros em empreendimentos conjuntos. 
Em 1928, ao criarem o Centro das Indústrias de São 
Paulo (CIESP), transformado, em 1931, em Federação 
das Indústrias de São Paulo, grande fórum de debate 
dos problemas que ainda desafiam o Brasil.

José Ermírio não teve a ventura de conviver com 
seu pai, de grande talento e arguta intuição, posto que 
falecera 18 meses após seu nascimento.

Sua mãe assumiria a chefia da família e dos ne-
gócios. Dela foi a decisão de educar o filho no exterior, 
antes, porém, encaminhando-o ao Colégio Alemão, no 
Recife, onde fez o curso secundário, e, em seguida, 
transferiu-se para os Estados Unidos. Após cursar o 
“College”, diplomou-se em engenharia, na Universidade 
de Baylor, e pós-graduou-se no Colorado School of Mi-
nes. Lá, obteve – mercê certamente de sua habilitação 
– emprego em empresas de mineração, dispensando 
a ajuda financeira da família. Ao regressar ao País, tra-
balha em Minas Gerais e em Pernambuco sobretudo, 
na Usina Aliança, de propriedade da família. 

Casou-se José Ermírio com Dª Helena, filha do 
empresário Antonio Pereira Ignácio, e este o convidou 
para trabalhar na ainda nascente Votorantim. Consti-
tuiu, com a sua companheira, numerosa família, todos 
igualmente empresários.

Sr. Presidente, Emerson sentenciou, com pro-
priedade, que “toda instituição é a sombra alongada de 
um homem”. José Ermírio é exemplo dessa assertiva. 
Ao lado do exercício das atividades privadas, cravara 
também os seus olhos na interpretação de fatos rele-
vantes que observara para além de meras questões 
empresariais. 

Lera os discursos da campanha de Woodrow Wil-
son, eleito e reeleito Presidente dos Estados Unidos 
durante a Primeira Grande Guerra mundial. Destaco 

MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL482     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 28 16679 

trecho do pronunciamento feito por Wilson, em 1912, 
que José Ermírio gostava de repetir: 

“O período de (...) infância dos Estados Unidos já 
passou. Precisamos enfrentá-lo com labor, com deci-
são e com inteligência, para nos tornarmos uma nação 
que possa concorrer com todos os seus competidores 
mais adiantados.”

Olhar o passado é indispensável, vez que o futuro 
tem um coração antigo. “E quem não tem” – repetia o 
Embaixador Roberto Campos – “visão histórica, corre 
o risco de ter uma visão histérica”.

Malgrado sua formação no exterior e ser versado 
em línguas – especialmente alemão e inglês –, Ermí-
rio permaneceu autêntico brasileiro, um nacionalista 
“verde e amarelo”, sinônimo de amor à Pátria. Pos-
suía, parafraseando Machado de Assis, forte “instinto 
de nacionalidade”.

Outra característica que o marcava era o seu 
cariz republicano, palavra de sentido polissêmico, que 
significa “res publica”, ou seja, coisa pública, como a 
definiram os romanos.

José Ermírio de Moraes nunca esqueceu Per-
nambuco e o Nordeste. Lá instalou empreendimentos 
em diversas áreas. Elegeu-se Senador pelo Estado 
com significativa votação de todas as classes sociais. 
Defensor da Sudene, cumpriu o mandato de forma efi-
ciente e teve uma conduta proba. Jamais recebeu os 
subsídios parlamentares, entregando-os a instituições 
de beneficência social.

Cristão, muito ajudou na construção ou reforma 
de igrejas, como a Catedral da Sé de São Paulo e 
apoiou financeiramente o Colégio Rio Branco de São 
Paulo mantido pela Fundação dos Rotarianos da qual 
era membro.

Sr. Presidente, “O Diploma José Ermírio de Mo-
raes” a ser galardoado no Dia da Indústria, a quantos 
hajam se destacado nas atividades empresariais, é 
também reconhecido de que a vida pública não é título 
que se atribua apenas aos políticos, mas a todos os 
que se dispõem a exercer funções ligadas à coletivi-
dade, como arte e virtude do bem-comum. 

Sr. Presidente, concluo as minhas palavras cons-
ciente de que esta sessão especial ajuda a que esta 
Casa reflita sobre os exemplos dos que nos antece-
deram e servem de inspiração a todos nós no desem-
penho do nosso múnus público. 

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS) 

– Concedo a palavra ao Presidente da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional, que fez uma 
viagem muito importante pelos países da África. S. Exª 
disse que vai levar para aquela Comissão um debate 

sobre esses países e anunciou que trazia notícias da 
perspectiva de o Brasil relacionar-se com a África.

Senador Heráclito Fortes, V. Exª tem a palavra.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a vocação de cau-
dilho do Rio Grande do Sul já pautou meu discurso; 
irei segui-la, até porque não posso ir de encontro ao 
que pensa o Simon. Quando o Simon pensa, S. Exª 
apenas reflete os ecos de todo o sentimento nacio-
nal. Mas, como nasci para ser rebelde, Simon, V. Exª 
vai me permitir começar falando do meu Piauí, uma 
vez que temos, eu e ele, um acordo que chamo de 
“chimarrão e rapadura”, os piauienses e os gaúchos, 
o que, aliás, tem dado muito certo. Mas V. Exª tem ra-
zão de me anunciar com cautela, pois também temo 
pelo que vou dizer.

Não sou industrial, não tenho vocação para a 
indústria, mas poderia tê-la. Saído de uma família de 
funcionários públicos, fui morar em Recife e casei-me 
com a filha de um industrial. Eu já era atrevido naque-
le tempo, quando, Senador Pedro Simon, para casar, 
éramos obrigados a pedir a moça em casamento, pedir 
a mão da moça ao pai dela. Na conversa explicativa 
que tive, eu disse algo que foi definitivo: “O senhor fica 
tranqüilo, que tenho horror à chaminé e adoro micro-
fone”. Vinte e oito anos depois, cumpro à risca o que 
disse lá atrás: nunca entrei no pátio de uma fábrica da 
família de minha mulher. Não é que isso nos separe, 
mas, pelo contrário, como acredito, é a grande chave 
da união.

Quando assumi esse compromisso, o motivo era 
muito simples: indústria, para mim, é aquela revolução 
que começou no tear, na Revolução Industrial, e à minha 
imagem passam sempre aquelas diabruras de Charles 
Chaplin, inspirado em Carlitos, mostrando que alguém, 
no lugar indevido, comete sempre, como se diz no Piauí, 
capilossadas. E o que eu iria fazer numa fábrica cheia 
de botões e de mecanismos? Poderia apertar algo de 
forma errada e afetar a produção. Mas nem por isso é 
menor minha admiração pelos que têm a coragem de 
fazer indústria neste País, pelas adversidades, pelas 
incompreensões, pelas inseguranças jurídicas.

O industrial tem uma característica que acho fan-
tástica: a incansabilidade. Vejo homens que dedicaram 
toda a sua vida para ajudar a construir o campo pri-
vado, o desenvolvimento do País, e que, no momento 
em que a idade avança e em que pensam que se vão 
dedicar ao lazer, ao repouso tranqüilo do aposenta-
do, lá vêm com uma nova idéia, com uma inovação, 
aderindo a uma nova tecnologia, entrando em novas 
empreitadas, sempre com a preocupação de passar 
sua experiência aos filhos, aos netos e, quando não os 
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têm, aos servidores, aos companheiros de luta mais 
dedicados, para que não percam aquele sentimento 
que lhes é nato.

Esta semana, estive em Nova Iorque, participando 
de uma homenagem ao Empreendedor do Ano, que 
coube à brasileira Dona Yolanda Queiroz. E achei que 
nada era mais justo do que prestar aquela homenagem. 
Dona Yolanda foi surpreendida por uma fatalidade: re-
ticente às atividades empresariais do marido, teve de 
assumi-las de repente. A empresa familiar sobreviveu, 
cresceu, expandiu-se e, hoje, é merecedora de home-
nagens dessa natureza. Como eu tinha uma gratidão e 
uma admiração pessoal muito grande pelo seu marido 
falecido, resolvi participar daquele evento.

Quero homenagear aqui os empresários que 
constroem este País apesar das adversidades. Ho-
menageio aqueles que investiram em tecnologia, que 
criaram e fabricaram modelos e que, acima de tudo, 
investiram em pesquisas.

Vejo aqui Adalberto Coelho, daí por que vou fa-
lar sobre o Piauí. Eu era menino, e todo o Piauí era 
sabedor de que seu pai saía pelo interior do Piauí 
implantando a tecnologia do algodão, investindo nas 
espécies que resistissem a pragas, criando pequenas 
usinas – foi um grande professor em todo o Nordeste 
–, para que o algodão sobrevivesse e desse sustento 
a famílias por muitos e muitos anos. São os gênios, 
são os inventores.

No Piauí, caro Presidente Armando Neto, há um 
industrial que me causa admiração profunda. Não nas-
ceu no Piauí, mas no sertão paraibano. Migrou para 
o Maranhão, depois achou que meu Estado era seu 
porto seguro. João Claudino, juntamente com o irmão, 
Valdeci, construiu um extraordinário império industrial, 
quando a lógica mandava que aquele império fosse 
instalado em São Paulo e, com muita boa vontade, em 
termos de Nordeste, de Recife ou de Salvador. Num 
desafio à lei da gravidade – o porquê não sei, não me 
pergunte –, escolheram o Piauí. E, hoje, empregam 
mais de 14 mil funcionários. Não aumentaram esse 
número graças à infelicidade do excesso de tecnologia. 
São empresários que, lá do menor Estado, de um dos 
mais pobres Estados da Federação, servem, repito, de 
exemplo, para várias gerações.

Finalizando, como disse Pedro Simon, empreendi 
– dentro do que a Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional resolveu chamar de “diplomacia 
parlamentar” – uma viagem a sete países da África. 
Antes, fizemos uma viagem a cinco países da Ásia. 
Fiquei impressionado com o que vi. E o que mais me 
impressionou foi exatamente a vontade dos africanos 
de que os brasileiros tomem conta, assumam algumas 
tarefas que eles não têm condições de executar, pois 

reconhecem nos brasileiros a capacidade no momen-
to de fazê-las. Pude ver uma invasão de empresas 
brasileiras nesses países. O que vi principalmente em 
Luanda lembra muito o que era Brasília nos anos 60: 
obra para todos os lados, oportunidade de emprego 
sobrando. E os brasileiros que tiveram a coragem de 
se arriscar nessa aventura, pelas informações que te-
nho, estão indo muito bem, Senador Simon.

Saindo da África e falando do Brasil, finalizo, 
congratulando-me com quem resiste e teima em ser 
industrial no Brasil. É verdade que estamos vivendo 
um momento extraordinário da economia brasileira e 
também mundial, mas isso não vai tirar as marcas da 
dor e do sofrimento dos que conseguiram sobreviver 
às adversidades burocráticas, à insensibilidade, ao 
longo dos anos.

Penso eu que, se este País já tivesse aprovado, 
por exemplo, há alguns anos, os marcos regulatórios, 
a segurança jurídica para investimentos em nosso 
território, hoje estaríamos navegando com mais se-
gurança e com o País mais desenvolvido. O capital 
que para aqui vem não seria tão-somente especula-
tivo, mas seria capital de investimento a longo prazo, 
até porque esses que vêm voltam, são empresários 
de oportunidades. O que estamos aqui a louvar são 
os que nasceram aqui, vivem aqui ou se tornaram da-
qui, vindo de longe, são os que enfrentam a seca, as 
crises, as adversidades, mas que batem no peito com 
orgulho pelo fato de gerarem emprego e de ajudarem 
a construir esta Nação.

Quando vejo presidir essa entidade poderosa 
que é a Confederação das Indústrias do meu País um 
nordestino e, acima de tudo, um jovem, fico feliz da 
vida! Nem tudo está perdido, nem se perderia, num 
universo de brasileiros determinados, como são os 
senhores que aqui estão e os que não puderam vir, 
porque não se abatem e têm em mente a construção 
do Brasil de nossos filhos.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS) 

– Mudou tudo nos hábitos do Senado. O Presidente 
que preside dá a palavra, mas faz um pronunciamento 
a cada um que vai dar a palavra. Eu ia falar, transcrevi 
meus artigos, mas ao dar a palavra a Carlos Ermírio 
de Moraes tenho que dizer com muita humildade: tive 
a honra de conhecer seu avô. Como Senador da Re-
pública, ele nos recebeu e abriu a casa grande, lá em 
Pernambuco, para debater e conversar sobre as pai-
xões que tinha pelo Brasil.

Sou um fã total do seu pai. Eu, Líder do Gover-
no Itamar Franco, fui procurá-lo. E ele veio ao Palá-
cio, recebendo o convite para ser Ministro de Minas e 
Energia. Ele disse que estava muito honrado, mas que 
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não podia aceitar porque era presidente de um grande 
grupo que lidava com essa matéria. Ele não podia ser 
um bom presidente do grupo sendo Ministro de Minas 
e Energia; ou não seria um bom Ministro de Energia, 
favorecendo... E não aceitou.

Quando falar com ele... E, cá entre nós, eu acho 
que ele compra a roupa dele não é só em liquidação. 
Quando eu o vejo naquele carrinho dele, e quando, 
sexta, sábado e domingo, ele está na Beneficência 
Portuguesa, é realmente uma pessoa extraordinária. 
Acho que nas horas vagas é empresário.

Muito prazer à terceira geração. 
Com a palavra Carlos Ermírio de Moraes.
O SR. CARLOS ERMÍRIO DE MORAES – Exmº 

Sr. Senador Tião Viana, que nos ouve; Exmº Sr. Senador 
Pedro Simon; Exmº Sr. Senador João Tenório, a quem 
agradeço a proposição que cria o Diploma José Ermírio 
de Moraes; Sr. Armando Monteiro Neto, Presidente da 
Confederação Nacional da Indústria; Exmªs Srªs e Srs. 
Senadores; Exmªs Srªs e Srs. Deputados Federais; Srs. 
Presidentes das Federações das Industrias; Senhoras 
e Senhores; antes de mais nada, quero agradecer, em 
nome da minha família, as palavras e as referencias 
elogiosas que ouvimos aqui esta manhã, por parte de 
vários ilustres Senadores, não apenas do Senador Pe-
dro Simon, mas dos Senadores Marco Maciel, Tasso 
Jereissati e outros que por aqui passaram e dirigiram 
palavras a nossa família e ao Grupo Votorantim. Muito 
obrigado mesmo.

Agradeço também, em nome do Conselho de Ad-
ministração do Grupo Votorantim, a oportunidade de 
estarmos aqui para celebrar os 200 anos de industria-
lização do Brasil e os 70 anos da CNI (Confederação 
Nacional da Indústria) e de participarmos da criação 
do Diploma José Ermírio de Moraes, que, a partir de 
2009, agraciará personalidades do setor industrial 
que tenham contribuído efetivamente para a econo-
mia nacional e para o desenvolvimento sustentável 
do País. Nesta casa, ambiente de reflexão e debate 
do Estado brasileiro, também temos a satisfação de 
celebrar, com as senhoras e senhores, os 90 anos do 
Grupo Votorantim.

Completar 90 anos é um importante marco para 
nós, pois são pouquíssimas as empresas que conse-
guem atingir esse grau de maturidade e longevidade. 
As estatísticas apontam que dentre as empresas de 
controle familiar, que é o nosso caso, apenas cerca de 
3% delas conseguem sobreviver a sua terceira gera-
ção e continuar crescendo e gerando valor. O Grupo 
Votorantim chega aos 90 anos com vigor e energia, 
resultado do envolvimento e trabalho de quatro gera-
ções de acionistas, executivos e trabalhadores. Hoje, 

com 60 mil funcionários, o Grupo cresce a um ritmo 
jamais visto em sua história.

Para se ter uma idéia, o Grupo Votorantim vem 
crescendo sua receita nos últimos oito anos a uma taxa 
média anual superior a 21%. E acabamos de anunciar 
o maior plano de investimentos da nossa história: R$33 
bilhões, a serem investidos nos próximos quatro anos 
em todas as nossas áreas de negócios. Essa é, sem 
dúvida, uma história de sucesso que queremos per-
petuar para as próximas gerações. Para isso, estamos 
sempre nos perguntando: qual o segredo desse su-
cesso? O que nos diferencia de tantas outras empre-
sas que falharam pelo caminho? Por que é tão difícil 
para as empresas resistir ao tempo e à transição de 
gerações? Para mim, a resposta se resume em uma 
só palavra: mudança. 

Tudo muda em 90 anos; os produtos, os mercados, 
as tecnologias, as economias dos países, sobretudo 
as pessoas também mudam. E a razão para a nossa 
perenidade é que conseguimos construir um conjunto 
de valores e qualidades que chamamos de DNA Voto-
rantim, que está presente em todas as nossas ações. 
Muitos desses valores foram inspirados no Senador 
José Ermírio de Moraes, a quem hoje homenageamos 
com a criação do Diploma que leva o seu nome.

O nosso DNA nos caracteriza e cria um compro-
metimento e uma lealdade que fazem toda a diferen-
ça; é aquele “algo mais” que a maioria das empresas 
não consegue replicar. De nada adiantam os melhores 
equipamentos, as melhores tecnologias e os melhores 
sistemas de gestão sem pessoas talentosas, competen-
tes e comprometidas com uma visão comum a todos. 
Assim é o DNA. Sozinho, nada realiza. O que dá vida e 
permite realizar nossos objetivos são as pessoas. Mais 
do que isso, as pessoas são também responsáveis pela 
condução e transmissão desse DNA de geração para 
geração, garantindo nossa continuidade e sucesso.

Há 90 anos, portanto, nascia o Grupo Votorantim. 
Durante esse tempo, temos aprendido que só é possível 
conquistar e alcançar o sucesso por meio de valores 
sólidos, de muito trabalho, disciplina, dedicação e do 
talento de todos os que nos vêm ajudando a construir 
nossa história. O tema das nossa comemorações, “O 
impossível não tem lugar nesta história”, quer traduzir 
justamente esta trajetória de evolução constante, ou-
sadia, transformação e superação. Aliás, o livro Voto-
rantim 90 anos, escrito pelo acadêmico Jorge Caldeira 
– que aqui nos prestigia com sua presença (palmas.) 
– e que as senhoras e os senhores estão recebendo 
hoje, retrata tudo isso. Nele está contida toda a nossa 
trajetória até aqui. Uma história cheia de trabalho e de 
superação, que vem sendo escrita com o desafio de 
transformar o impossível em possível, todos os dias. 
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Muito obrigado, mais uma vez, ao Senador João 
Tenório e a esta Casa, pela iniciativa de prestar ao 
Grupo Votorantim e a nossa família esta inesquecível 
homenagem.

Muito obrigado mesmo. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – 

RS) – Com a palavra, o Deputado Federal Armando 
Monteiro, Presidente da Confederação Nacional da 
Indústria do Brasil.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Meu caro Senador Pedro Simon, que preside esta 
sessão, cumprimento V. Exª e também o Senador Tião 
Viana, que esteve conosco até há poucos momentos e 
que é o 1º Vice-Presidente do Senado Federal. Saúdo 
especialmente o nosso eminente Senador e prezado 
amigo João Tenório, que foi autor do requerimento 
que resultou nesta sessão comemorativa do Dia da 
Indústria.

Cumprimento o Dr. Carlos Ermírio de Moraes, 
Presidente do Conselho Administrativo da Votorantim 
Participações, que representa aqui esse grande grupo 
industrial brasileiro, que é uma referência de compe-
tência, de compromisso com o País e sobretudo de 
crença no trabalho produtivo.

Saúdo também os eminentes Senadores que, ao 
longo dessas últimas horas, passaram por esta tribu-
na e puderam oferecer um testemunho do apreço que 
têm pela atividade industrial do País, pela da trajetória 
da indústria e também pela nossa Confederação Na-
cional da Indústria.

Creio que este espaço que foi dedicado a uma sé-
rie de testemunhos constitui, para nós que fazemos a 
Diretoria da Confederação Nacional da Indústria, o maior 
presente deste dia. Portanto, quem deveria falar mais 
neste dia seriam os Senadores e o Senado Federal.

Eu, que trouxe um alentado pronunciamento, para 
discorrer um pouco sobre essa trajetória da indústria 
brasileira de mais de 200 anos e de 70 anos da nossa 
Confederação Nacional da Indústria, não vou cansá-
los, reproduzindo essa trajetória.

Mas quero, juntamente com os companheiros, 
Presidentes de Federação de Indústrias de todo o 
País, que aqui comparecem, trazer a nossa palavra 
calorosa de agradecimentos a esta Casa, a esta insti-
tuição, que é o Senado Federal, que tem um papel tão 
importante na vida do País, visto que aqui verdadeira-
mente se dá a representação da Federação brasileira. 
Aqui a Federação se expressa de forma equilibrada e 
equânime, e esta Casa tem sido um agente de trans-
formação do País.

A nossa Confederação Nacional da Indústria, 
neste dia em que fazemos esta comemoração, tem que 

necessariamente evocar algumas figuras que foram 
marcantes nesse processo. E caberia, então, desta-
car o papel de lideranças como Roberto Simonsen e 
Euvaldo Lodi, que, com seus sonhos e sobretudo com 
suas iniciativas, puderam criar um sistema que teve, 
ao longo do tempo, a capacidade de preservar os va-
lores que inspiraram a sua criação e, ao mesmo tem-
po, a capacidade de renovar-se continuamente, para 
melhor cumprir sua missão institucional. Isso explica 
a presença que a Confederação Nacional da Indús-
tria pôde ter ao longo de todos esses anos, deixando, 
cada vez mais, de ter uma agenda corporativa, para 
ter uma agenda que se confunde, que é uma dimen-
são da própria agenda do País.

E o que a CNI vem defendendo ao longo desses 
anos? Todo esse processo de mudança estrutural que 
ocorreu no ambiente da indústria brasileira. Mas pôde 
também oferecer, com a participação decisiva de en-
tidades que são geridas por esse sistema, como, no 
nosso caso, o Senai e o Sesi, uma decisiva contribui-
ção, para que a indústria brasileira pudesse converter-
se em uma indústria de classe mundial.

Permitam-me aproveitar esta oportunidade para 
fazer aqui uma reflexão sobre o papel do Sistema S, 
no momento em que se instala um debate no País em 
função de um projeto que está sendo gestado no am-
biente do Governo, para promover uma intervenção 
nesse Sistema.

Eu me perguntaria, Senador Pedro Simon: há al-
guma experiência, algum exemplo recente de desen-
volvimento e de industrialização dos vários países no 
mundo que se aproxime da nossa? Ou seja, em um 
país em que o ambiente educacional sempre foi tão de-
ficiente, que, infelizmente, ainda apresenta indicadores 
que chegam a ser vexatórios, como explicar que nesse 
ambiente se tenha construído uma indústria que é so-
fisticada, que tem indiscutivelmente competitividade e 
que se transformou, como já disse, numa indústria de 
classe mundial? Como foi possível fazer isso?

É muito fácil entender o desenvolvimento da in-
dústria em países que têm um ambiente educacional 
muito mais eficiente. Mas permita-me dizer que só 
criamos essa indústria de classe mundial, porque ti-
vemos a condição de aliar, a um só tempo, o papel de 
instituições e de entidades, como o Senai, por exemplo, 
que pôde, ao longo de mais de seis décadas, realizar 
um trabalho focado nas demandas da indústria, ofe-
recendo soluções e, sobretudo, tendo a capacidade 
de entender a natureza das transformações que se 
operaram nesse ambiente.

E não se poderia deixar de reconhecer também 
o esforço que os próprios empresários no Brasil cons-
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truíram, ao longo desse tempo, para formar o capital 
humano da indústria.

Então, meu caro Senador Pedro Simon, Srs. Se-
nadores, só é possível entender a nossa contribuição 
à frente dessas entidades, se tivermos ainda a prer-
rogativa de fazer a sua gestão estratégica, porque foi 
esse foco, essa pontaria, essa capacidade de atender 
às demandas da indústria, que permitiu que essa insti-
tuição fosse tão bem-sucedida ao longo do tempo.

Um projeto que pretenda destituir-nos dessa 
gestão estratégica e nos confinar a uma mera gestão 
operacional exclui verdadeiramente a participação do 
setor empresarial.

Tenho certeza de que esta Casa poderá ser ins-
tada a avaliar essa questão e haverá de dar a sua 
contribuição para que este assunto possa ter o melhor 
encaminhamento e que a solução se dê na medida dos 
superiores interesses do País.

Quero também destacar que a Confederação Na-
cional da Indústria tem, ao longo desses anos, vocali-
zado o seu compromisso com o que chamamos uma 
agenda do crescimento, que tem duas dimensões: uma 
agenda de superação de obstáculos e uma agenda do 
desenvolvimento de competências. Essa agenda de 
superação de obstáculos é uma agenda de ruptura 
com o passado e que pretende, por assim dizer, en-
frentar algumas questões nas quais o Brasil se atrasou: 
as questões na área da educação, as deficiências de 
infra-estrutura, a burocracia, o custo de capital, a má 
qualidade do gasto público, a tributação muito disfun-
cional para o sistema econômico e, ao mesmo tempo, 
a capacidade de poder também pensar na agenda de 
desenvolvimento de competências, que é uma ponte 
para o futuro e que tem na educação e na inovação 
os seus pilares estratégicos. A indústria brasileira só 
vai sobreviver se tiver a capacidade de incorporar a 
inovação intensamente nos seus processos, nos seus 
produtos. Portanto, o futuro da indústria dependerá fun-
damentalmente dessa capacidade de inovar. 

É por isso que a Confederação Nacional da Indústria 
mantém-se como uma força e como um agente de transfor-
mação. Ela também procurou modernizar-se ao longo des-
se tempo. Desenhamos um mapa estratégico, uma visão 
de médio e longo prazo. Promovemos uma reestruturação 
organizacional e temos, cada vez mais, profissionalizado 
a sua gestão e incorporado quadros técnicos qualificados 
para que a nossa entidade possa oferecer, cada vez mais, 
uma contribuição qualificada ao debate e ao encaminha-
mento das grandes questões nacionais.

Portanto, ao final, quero registrar os nossos mais 
profundos agradecimentos por esta homenagem que 
as Srªs e os Srs. Senadores prestam à nossa Confe-
deração, aos 200 anos da indústria brasileira e, tam-

bém, a esse notável grupo empresarial do Brasil que 
é o Grupo Votorantim, com o qual tenho o privilégio 
de ter, também, ligações, na medida em que o grande 
impulsionador desse grupo foi um ilustre conterrâneo, 
o Senador José Ermírio de Moraes, amigo de meu pai 
e que eu também tive a oportunidade de conhecer.

Na longevidade desse Grupo e sobretudo na 
perspectiva de que ele terá ainda muitos anos adian-
te, coloca-se a nossa crença, a crença no Brasil, a 
crença no empresário nacional que tem essa extraor-
dinária capacidade de superar adversidades episódi-
cas e manter-se firme com esse compromisso que é 
fundamentalmente um compromisso de empreender, 
de confiar e de apostar neste País. 

Muito obrigado a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS) 

– O Senador Aloizio Mercadante, um dos subscritores 
deste requerimento, pede que comuniquemos ao Ple-
nário que não pôde estar aqui presente – que gostaria 
de estar e de fazer um pronunciamento – porque, junto 
com o Presidente da República, está participando, no 
Instituto Nacional de Altos Estudos do Rio de Janeiro, de 
um seminário que está se realizando neste momento.

O Senador João Tenório pede a gentileza de po-
der se manifestar.

O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Meu caro Presidente, obri-
gado pela oportunidade.

Quero corrigir um equívoco. Esqueci de registrar 
aqui algumas presenças: do representante do meu 
querido Estado de Alagoas, Dr. Luiz Otávio, Secretá-
rio de Desenvolvimento, que representa o Governador 
neste evento; meu querido José Carlos Lyra, grande 
coordenador da atividade industrial no nosso Estado, 
por ser o Presidente da nossa Federação; lideranças 
expressivas, como o Dr. Pedro Robério, Dr. Jorge To-
ledo, que aqui trazem a presença da nossa querida e 
amada Alagoas neste evento tão importante.

Obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS) 

– Peço ao nosso querido Presidente da Confedera-
ção Nacional das Indústrias a gentileza de nos deixar 
uma cópia do seu pronunciamento, o qual determino 
seja anexado para fazer parte desta sessão. Já que 
falaram tantos e V. Exª não pôde falar, daremos uma 
cópia a todos. 

Passo à Taquigrafia.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. PRESIDENTE DA CONFE-
DERAÇÃO NACIONAL DAS INDÚSTRIAS, 
DEPUTADO FEDERAL ARMANDO MON-
TEIRO
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS) 

– Cumprida a finalidade desta sessão em homenagem 

aos 200 anos das nossas indústrias, à nossa Confede-

ração Nacional das Indústrias, e aos 70 anos do Grupo 

Votorantim, agradeço a presença de todos e declaro 

encerrada a presente sessão. (Palmas.)

(Levanta-se a sessão às 13 horas e 15 
minutos)
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Ata da 87ª Sessão Deliberativa Ordinária, 
em 27 de maio de 2008

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. Tião Viana, Alvaro Dias,  
Gerson Camata e Antonio Carlos Valadares

(Inicia-se a sessão às 14 horas, e encerra-se às 22 horas e 6 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Há número regimental, declaro aberta a sessão.

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

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Expe-
dito Júnior.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gosta-
ria de me inscrever para uma comunicação inadiável. E 
quero comemorar, porque, pela primeira vez, consegui 
chegar aqui antes do Senador Gerson Camata e junto 
com o Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador 
Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pedi a palavra 
com o mesmo objetivo daquele do Senador Expedito 
Júnior, para ficar como segundo inscrito.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– O primeiro orador inscrito para uma comunicação 
inadiável é o Senador Expedito Júnior; em segundo 
lugar, fica inscrito o Senador Paulo Paim. E qual será 
o terceiro inscrito?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Edu-
ardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito 
minha inscrição para uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– V. Exª está inscrito.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Tem V. Exª a palavra.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria 
que V. Exª me inscrevesse como primeiro suplente para 
fazer uma comunicação inadiável e, ao mesmo tempo, 
para falar como Líder. Vou providenciar a autorização 
da Liderança do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– V. Exª fica inscrito.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Concedo a palavra ao Senador Augusto Botelho.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
solicito minha inscrição, também como suplente.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– O Senador Augusto Botelho também está inscrito 
como suplente. Hoje há concorrência.

Antes de conceder a palavra ao primeiro orador 
inscrito...

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Tem a palavra V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, sou o décimo inscrito. Entretanto, se os 
demais oradores não se habilitarem, poderei ocupar 
o lugar de um deles.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– A Secretaria verificará a possibilidade.

Eu gostaria de registrar a presença na galeria 
de honra de uma comitiva da Associação das Câma-
ras Municipais do Sudoeste do Paraná, microrregião 
de Francisco Beltrão, tendo à frente o Vereador Hélio 
Alves, do Município de Ampere.

A Associação congrega 27 Municípios, com 244 
Vereadores filiados, e está em Brasília com uma co-
mitiva de 40 Parlamentares, especialmente com base 
no Sudoeste do Estado, para entregar ao Senado da 
República e à Câmara dos Deputados documentos 
que atendem a reivindicações da área de segurança 
pública, de agricultura e de educação.

O Senado fica honrado com a presença dos Srs. 
Vereadores do Paraná, que homenageamos.

Muito obrigado pela presença.
Concedo a palavra, atendendo à sua solicitação, 

ao Senador Antonio Carlos Valadares, que é o primeiro 
dos inscritos que está presente.

Logo a seguir, falará o Senador Expedito Júnior 
para uma comunicação inadiável.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, meu pronunciamento se refere a um assunto que 
tem sido objeto de preocupação das autoridades não 
só do Brasil como do mundo inteiro. É a inflação dos 
alimentos.

Nos últimos tempos, temos observado, Sr. Pre-
sidente, cada vez com maior preocupação, o cresci-
mento de um fenômeno que atinge em cheio a vida 
dos nossos cidadãos mais pobres. E aqui estou falando 
da inflação, especialmente da cesta básica, ou, como 
dizem alguns especialistas em Economia, do dragão 
que está saindo da jaula, que é a inflação. Depois de 
ter sido domado nos anos 90, ele está pondo os pés 
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de fora. A inflação está tomando corpo, e os preços 
dos alimentos, a chamada “inflação dos alimentos”, têm 
sido uma das faces mais cruéis dessa escalada.

Uma mãe de família entrevistada há duas sema-
nas em um supermercado no Rio de Janeiro lamen-
tava que o quilo de arroz de marca boa andava pelos 
R$1,50 há pouco tempo e hoje gira em torno de R$2,00 
e que, na casa dela, já não dá mais para comer feijão 
todos os dias. Segundo O Globo, na Bolsa de Gêne-
ros Alimentícios do Rio, o fardo de arroz de 30 quilos, 
que era vendido há um mês a R$36,00, está valendo 
hoje quase R$60,00.

O processo é muito profundo – na verdade, é es-
trutural – e tem a ver com o preço do petróleo e com 
o preço de certos minerais e outras commodities. E, 
quando falamos em petróleo, falamos em preço dos 
fertilizantes. Daí o fenômeno de que as grandes corpo-
rações de adubos e de pesticidas estejam ganhando 
muito com isso enquanto o pequeno produtor de feijão 
e arroz está perdendo.

No caso do preço do petróleo, há uma escalada 
mundial, uma escalda histórica das mais sombrias. Pela 
tabela recentemente publicada pela imprensa, pode-se 
constatar que o preço do barril já rompeu sua barreira 
histórica e já oscila em torno dos US$120,00. Sr. Presi-
dente, no canto direito da tabela que junto a este discur-
so, pode-se observar que o barril de óleo vem pulando 
de US$24, em 2001; US$28,80, em 2003; US$38,20, 
em 2004; US$54,48, em 2005; até alcançar, em 2008, 
US$120,00. Eu disse que o barril de óleo passou de 
US$24, em 2001, para US$120,00, em 2008.

No caso dos fertilizantes, acontece também uma 
alta estúpida. Podemos ver que, nos últimos doze me-
ses, no Brasil, de acordo com o índice IGP-DI, alimen-
tos, leite e outros produtos da cesta básica tiveram seus 
preços disparados lado a lado com a alta de preços 
do minério de ferro e dos fertilizantes. Junte-se a isso 
o barril de petróleo. Junte-se a isso o óleo diesel, que, 
como todos sabemos, foi reajustado recentemente.

A inflação, no entanto, não se restringe aos ali-
mentos. Mercadorias de origem industrial estão também 
encarecendo. Uma prova disso está em outro indicador 
mais universal, que ó IGP-10, que avançou 1,52% em 
maio, o que revela uma alta que inclui a produção do 
campo, mas também a indústria de bens duráveis.

Sr. Presidente, neste espaço, pretendo aprofun-
dar um debate sobre as causas desse processo, de 
um possível recrudescimento da inflação, que todos 
sabemos são estruturais, mundiais, que fogem em 
certa medida do alcance das políticas nacionais de 
um ou outro país. As políticas dos Estados Unidos, do 
Fundo Monetário Internacional (FMI) e dos grandes 
grupos financeiros que estão lucrando fortunas, por 
exemplo, têm tudo a ver com essa crise. E é preciso 
que também se leve em conta um dado sobre o qual 

existem informações de sobra todos os dias: o altíssimo 
padrão de consumo dos países mais ricos, em meio 
a um mundo tão pobre, está se revelando insustentá-
vel, não apenas por se basear no consumismo puro 
e simples, no desperdício de energia, como também 
por basear-se no aprofundamento da desigualdade 
social e planetária.

Em outro discurso recente, já me referi a esse 
ponto, do qual faz parte, também, na outra ponta, o 
crescimento acelerado da China (que ajuda a elevar o 
preço do petróleo), assim como a especulação finan-
ceira sem limites que acabo de mencionar.

O que quero ressaltar aqui neste momento, entre-
tanto, é que me preocupa o tipo de resposta por parte 
dos economistas diante desse quadro, e isso, no final, 
pode agravar ainda mais o problema. Os economistas 
falam em elevar os juros, em aumentar a taxa de juros, 
para conter o processo inflacionário. Ora, não é preci-
so sequer ser economista para se dar conta de que, 
se os juros ficarem mais altos do que já estão, aquele 
pobre que já paga seu feijão com arroz mais caro que 
antes – por conta dessa “inflação dos alimentos” – e, 
em especial, a classe média vão ficar em pior situação 
que hoje. Juros altos significam mercadorias mais ca-
ras, empréstimos mais caros, vida social mais difícil. 
Essa é a preocupação que tenho de trazer para esta 
Casa nesta hora.

A nossa economia já está demasiado viciada em 
juros altos, demasiado enraizada na especulação, no 
endividamento público. Dou um exemplo: enquanto o 
juro básico caiu nos Estados Unidos para 2% (com a 
eclosão da crise hipotecária, da qual todos se recor-
dam), os nossos juros estão nas nuvens, os nossos 
juros estão na base de 4,65% de juros reais e 11,75% 
de juros nominais! Isto é, os Estados Unidos, a Europa 
e até muitos países latino-americanos e asiáticos estão 
com juros reais (descontada a previsão de inflação) 
perto de zero, alguns países estão com juros negati-
vos, mas nossa taxa de juros insiste em ficar lá nas 
nuvens. E ainda se fala em aumentar a taxa de juros!

Um resultado dessa política é velho conhecido 
nosso: a permanente elevação da dívida pública, sendo 
que a dívida interna já anda na casa de R$1,4 trilhão! 
Ou seja, parte essencial do nosso orçamento público, 
da nossa receita tributária, é desviada para pagamento 
de juros de papéis da dívida do governo.

Então, minha preocupação vem no seguinte sen-
tido: é preciso pensar outras soluções, é necessário 
mais criatividade econômica e mais preocupação com 
o povo que trabalha e que sofre de forma mais cruel e 
mais direta o impacto dessa “inflação de alimentos” e 
as conseqüências dos juros escorchantes.

É preciso, Sr. Presidente – já estou encerrando 
–, que sejam tomadas outras medidas na esfera, por 
exemplo, da produção interna de alimentos, para que 
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não fiquemos a importar arroz, trigo e até feijão, coi-
sa que poderemos produzir muito bem se o produtor 
tiver apoio e mercado. É preciso que se apóie, com 
crédito específico, com boa taxa de juros, a produção 
de alimentos, o pequeno e médio produtor, a agricul-
tura familiar.

Venho me batendo por isso há anos, porque sei 
que, mais do que juros altos – que só fazem engordar 
grupos financeiros que nada produzem –, o caminho 
certo é o do apoio ao produtor e também o do apoio 
ao consumidor pobre, à classe média baixa, que, ao 
contrário do rico, gasta a maior parte do que ganha com 
sobrevivência, com comida, com cesta básica.

Por isso mesmo, não podemos fugir de uma re-
forma tributária. Esse é outro ponto pelo qual todos nós 
temos de nos bater. Os impostos recaem duramente 
e principalmente sobre produtos de consumo popular 
obrigatório. Precisamos de uma reforma tributária que, 
entre outras coisas, desonere a cesta básica e propicie 
uma forte e imediata redução dos preços dos produtos 
de primeira necessidade, uma reforma cujo resultado 
seja o apoio a quem produz e que, por outro lado, gere 
consumo por parte de quem mais necessita e mais está 
sofrendo sob o impacto do dragão da inflação.

Quanto à inflação, isso tem de merecer, por parte 
da equipe econômica do nosso governo, a mais urgente 
tomada de medidas para deter esse processo antes que 
ele tome corpo, antes que o dragão comece a andar 
pelas ruas, como acontecia antes no nosso País.

Sr. Presidente, se V. Exª me der mais um minuto, 
ao terminar este meu discurso, eu gostaria, em nome 
do Partido Socialista Brasileiro, o PSB, de me referir 
ao falecimento do Senador Jefferson Péres. Vamos 
fazer uma homenagem a S. Exª. Em um dia especial, 
faremos a homenagem ao Senador Jefferson Péres. 
Vejo ali sua cadeira vazia. Esta Casa está sentindo uma 
falta enorme de sua experiência, de sua sabedoria, de 
seu enorme conhecimento, de sua identificação com 
as causas mais justas do povo brasileiro, de sua intran-
sigente defesa da ética, da decência, da honradez, da 
aplicação correta dos recursos advindos da sociedade 
em benefício do povo mais pobre do Brasil.

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB – 
ES) – V. Exª dispõe de um minuto para encerrar seu 
pronunciamento.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Por isso, Sr. Presidente, como inte-
grante do PSB, aproveito este ensejo para dizer que 
esta Casa sente o vazio, a falta do Senador Jefferson 
Péres, que atuava não apenas aqui no plenário, com 
discursos que interpretavam o sentimento mais vivo do 
povo brasileiro, como também nas Comissões, reali-
zando trabalho edificante, notadamente na Comissão 

de Justiça, onde era relator de tantas e tantas maté-
rias importantes.

Por isso, Sr. Presidente, já antecipando a home-
nagem que todos nós vamos fazer, num dia específico, 
ao Senador Jefferson Péres, quero aqui trazer minha 
palavra de solidariedade à sua família e lamentar sua 
falta.

Agradeço-lhe, Sr. Presidente, e peço que meu 
discurso seja publicado na íntegra.

 SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALA-
DARES.

 O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Sem apanhamento taquigráfico.)

A inflação dos alimentos: não vamos deixar o 
dragão sair da toca

Nos últimos tempos todos nós temos observado, 
cada vez com maior preocupação, o crescimento de 
um fenômeno que atinge em cheio a vida dos nossos 
cidadãos mais pobres. E aqui estou falando da infla-
ção, especialmente da cesta básica. Ou, como dizem 
alguns especialistas em economia, do dragão que está 
saindo da jaula. Depois de ter sido domado nos anos 
90, ele está pondo os pés de fora. A inflação está to-
mando corpo e os preços dos alimentos ou a chamada 
´inflação dos alimentos´ tem sido uma das faces mais 
cruéis dessa escalada. 

Uma mãe de família entrevistada há duas sema-
nas em um supermercado no Rio de Janeiro lamentava 
que o quilo de arroz de marca boa andava pelos 1,50 
reais há pouco tempo e hoje gira em torno de dois re-
ais e que, na casa dela, já não dá para comer feijão 
todos os dias. Segundo O Globo (8/5/ 8), na Bolsa de 
Gêneros Alimentícios do Rio, o fardo de arroz (de 30 
kg), que era vendido há um mês a 36 reais, está va-
lendo hoje quase 60 reais.

O processo é muito mais profundo – na verdade 
é estrutural – e tem a ver com o preço do petróleo e 
o preço de certos minerais e outras commodities. E 
quando falamos em petróleo, falamos em preço dos 
fertilizantes. Daí o fenômeno de que as grandes cor-
porações de adubos e pesticidas estejam ganhando 
muito com isso enquanto o pequeno produtor de feijão 
e arroz esteja perdendo. 

No caso do preço do petróleo temos uma escala-
da mundial, uma escalada histórica das mais sombrias. 
Pela tabela abaixo, se pode constatar que o preço do 
barril já rompeu sua barreira histórica, já oscila em torno 
dos 120 dólares. Lá no canto direito da tabela se pode 
observar que o barril de óleo vem pulando de 24 dó-
lares em 2001, 28,80 dólares em 2003, 38,20 dólares 
em 2004, 54,48 dólares em 2005, 65,13 dólares em 
2006, 72,69 dólares em 2007, para alcançar, em 2008, 
algo em torno de 120 dólares. (Ver tabela 1)
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No caso dos fertilizantes, a tabela a seguir é bem 
esclarecedora. Nela pode-se ver que nos últimos doze 
meses, no Brasil, de acordo com o índice IGP-DI, ali-
mentos, leite e outros produtos da cesta básica, tiveram 
seus preços disparados lado a lado com a alta dos pre-
ços do minério de ferro e fertilizantes. Junte-se a isso 
o barril de petróleo. Junte-se a isso o óleo diesel que 
todos sabemos que foi reajustado recentemente.

A inflação, no entanto, não se restringe aos ali-
mentos. Mercadorias de origem industrial estão encare-
cendo. Uma prova disso está em outro indicador, mais 
universal, o IGP-10, que avançou em 1,52% em maio, 
o que revela uma alta que inclui a produção do campo, 
mas, também da indústria de bens duráveis. 

A tabela do IGP-DI, abaixo, mostra o que esta-
mos argumentando: (Ver tabela 2)

Não é o caso aqui, neste espaço, de aprofundar o 
debate sobre as causas desse processo que todos nós 
sabemos que são estruturais, mundiais, que fogem em 
certa medida do alcance das políticas nacionais de um 
ou outro país. As políticas dos Estados Unidos, do FMI 
e dos grandes grupos financeiros que estão lucrando 
fortunas, por exemplo, têm tudo a ver com essa crise. 
E é preciso que também se leve em conta um dado 
sobre o qual existem informações de sobra todos os 
dias: o altíssimo padrão de consumo dos países mais 
ricos – em meio a um mundo tão pobre – está se re-
velando insustentável, não apenas por ser baseado no 
consumismo puro e simples, no desperdício de ener-
gia, como também por basear-se no aprofundamento 
da desigualdade social e planetária. 

Em outro discurso recente já me referi a este 
ponto do qual faz parte, também, na outra ponta, o 
crescimento acelerado da China (que ajuda a elevar o 
preço do petróleo), assim como a especulação finan-
ceira sem limites que acabo de mencionar.

O que quero ressaltar hoje, entretanto é que me 
preocupa o tipo de resposta por parte dos economis-
tas, diante desse quadro e que, no final, pode agravar 
ainda mais o problema. Eles falam em elevar os juros, 
em aumentar a taxa de juros, para conter essa infla-
ção. Ora, sequer é preciso ser economista para se 
dar conta que se os juros ficarem mais altos do que já 
estão, aquele pobre que já paga seu feijão com arroz 
mais caro que antes – por conta dessa ´inflação dos 
alimentos´– e, em especial, a classe média, vão ficar 
em pior situação que hoje. Juros altos significam mer-
cadorias mais caras, empréstimos mais caros, vida 
social mais difícil.

Essa é minha preocupação.
A nossa economia já está demasiado viciada em 

juros altos, demasiado enraizada na especulação, no 
endividamento público; dou um exemplo: enquanto o 

juro básico caiu nos Estados Unidos para 2% (com a 
eclosão da crise hipotecária), os nossos estão nas nu-
vens, estão na base de 4,65% de juros reais e 11,75% 
de juros nominais! Ou seja, Estados Unidos, Europa e 
até muitos países latino-americanos e asiáticos estão 
com juros reais (descontada a previsão de inflação) 
perto de zero, alguns países com juros negativos, mas 
nossa taxa de juros insiste em ficar lá nas nuvens. 

E um resultado dessa política é velho conhecido 
nosso: a permanente elevação da dívida pública, sen-
do que a dívida interna já anda na casa dos 1,4 trilhão 
de reais! Ou seja, parte essencial do nosso orçamento 
público, da nossa receita tributária, é desviado para 
pagamento de juros de papéis da dívida do governo.

Então a minha preocupação vem no seguinte 
sentido: é preciso pensar outras soluções, é necessário 
mais criatividade econômica, e mais preocupação com 
o povo que trabalha e que sofre de forma mais cruel e 
mais direta o impacto dessa ´inflação dos alimentos´ 
e as conseqüências dos juros escorchantes. 

É preciso que sejam tomadas outras medidas na 
esfera, por exemplo, da produção interna de alimen-
tos, para que não fiquemos a importar arroz, trigo ou 
até feijão, coisa que podemos produzir muito bem se 
o produtor tiver apoio e mercado. É preciso que se 
apóie, com crédito específico, com boa taxa de juros, 
a produção de alimentos, o pequeno e médio produtor, 
a agricultura familiar. 

Venho me batendo por isso há anos porque sei 
que mais do que juros altos – que só faz engordar 
grupos financeiros que nada produzem – o caminho 
certo é o do apoio ao produtor. E também o caminho 
do apoio ao consumidor pobre, à classe média baixa 
que – ao contrário do rico – gasta a maior parte do que 
ganha com sobrevivência, com cesta básica. 

Por isso mesmo não podemos fugir de uma refor-
ma tributária. Este é outro ponto pelo qual me bato. Os 
impostos recaem duramente e principalmente sobre 
produtos de consumo popular obrigatório. Precisamos 
de uma reforma tributária que, entre outras coisas, 
desonere a cesta básica, e que propicie uma forte e 
imediata redução dos preços dos produtos de primeira 
necessidade, uma reforma cujo resultado seja o apoio 
a quem produz e que, por outro lado, gere consumo 
por parte de quem mais necessita e mais está sofren-
do sob o impacto do dragão da inflação. 

Quanto à inflação, tem que merecer, por parte da 
equipe econômica do governo, a mais urgente tomada 
de medidas para deter esse processo antes que ele 
tome corpo, antes que o dragão comece a andar pelas 
ruas como acontecia antes no nosso país.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
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Durante o discurso do Sr. Antonio Car-
los Valadares, o Sr. Alvaro Dias, 2º Vice-
Presidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Gerson Camata, 2º 
Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB – 
ES) – Senador Antonio Carlos Valadares, V. Exª será 
atendido de acordo com o Regimento Interno.

A Presidência agradece a V. Exª. 
O próximo orador inscrito é o Senador Expe-

dito Júnior, que tem a palavra, pelo tempo de cin-
co minutos, para uma comunicação inadiável, nos 
termos do art. 14. 

A seguir, como orador inscrito, falará o Se-
nador Pedro Simon, por permuta com o Senador 
Marco Maciel.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
faço minhas também as palavras do Senador Al-
varo Dias e dou as boas-vindas aos Vereadores 
do Paraná que visitam a nossa Capital. Com muito 
orgulho, também fui Vereador, na minha cidade de 
Rolim de Moura, no Estado de Rondônia, minha 
querida Rolim de Moura.

Sr. Presidente, quero iniciar este meu pronun-
ciamento aplaudindo parte do discurso do Presiden-
te Lula na abertura do 20º Fórum Nacional promo-
vido pelo Instituto Nacional de Altos Estudos. 

Refiro-me, sobretudo, ao ponto em que o Pre-
sidente Lula finalmente –como se dissesse “até que 
enfim” – saiu em defesa dos quase 25 milhões de 
brasileiros que vivem na Amazônia, Senador Paim, e 
que merecem o desenvolvimento daquela Região.

Sr. Presidente, desde que cheguei a esta Casa, 
pronunciei-me muitas vezes, no plenário e nas Co-
missões, defendendo que é preciso combater o 
desmatamento da Amazônia, mas, sobretudo, que é 
preciso reconhecer que a Amazônia não é formada 
apenas por árvores e animais silvestres. 

Cheguei a afirmar – desta tribuna – que uma 
árvore não pode valer mais que um ser humano! Lá 
na nossa Região vivem cerca de 25 milhões de ha-
bitantes, que precisam de uma política de desenvol-
vimento. Mas, nestes anos de Governo Lula, apesar 
dos meus apelos e também do apelo de diversos 
outros Senadores, a única política que vimos foi a 
da repressão, como essa que está acontecendo 
agora, a Operação Arco de Fogo. 

Agora, fomos surpreendidos positivamente. Ao 
mesmo tempo em que a política para o meio am-
biente recebe um novo Ministro, com novas idéias 
para o setor, o Presidente Lula apresenta uma nova 
orientação para que se olhe diferentemente a po-
pulação da Amazônia. 

Quero ler aqui trechos do discurso do Presi-
dente Lula a que me referi:

O dono da Amazônia é o povo brasileiro, são 
os índios, são os seringueiros, são os pescadores, 
mas também somos nós, que somos brasileiros e 
que temos consciência de que é preciso diminuir o 
desmatamento – sim – é preciso diminuir as quei-
madas – sim – mas também temos consciência de 
que precisamos desenvolver a Amazônia. Afinal de 
contas, lá moram quase 25 milhões de habitantes 
que querem ter acesso aos bens que nós temos 
aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, em tantos 
outros lugares [do nosso querido Brasil]... por que 
essas pessoas têm que ficar segregadas? 

Renovo, portanto, o meu aplauso ao Presiden-
te Lula por essa clara redefinição da política para 
o meio ambiente. Saúdo também o novo Ministro, 
Carlos Minc, que chega ao Ministério com novas 
idéias para o setor, o que renova a nossa espe-
rança para que possamos sair da “mesmice” da 
política meramente repressiva e possamos avan-
çar em boas idéias para combater o desmatamen-
to da Amazônia, sem combater os habitantes que 
vivem na Região. 

Faço um apelo ao Ministro Minc para que, 
em respeito ao Congresso Nacional, observe que 
inúmeras proposições legislativas que tramitam 
nas duas Casas legislativas coincidem com vá-
rias das suas idéias já divulgadas pela imprensa, 
o que pode facilitar uma tramitação mais rápida 
aqui, nesta Casa.

De minha parte, quero me referir a algumas 
iniciativas legislativas de minha autoria que podem 
ser recepcionadas e aprimoradas para serem apro-
veitadas entre as novas diretrizes que estão sendo 
traçadas pelo novo Ministro do Meio Ambiente: 

a) A PEC nº 87, de 2007, dá nova definição 
constitucional para o papel das Forças Armadas, 
oferecendo uma abertura para que, em tempos de 
paz, possam cooperar com ações sociais civis para 
o desenvolvimento nacional. 

Essa discussão do papel das Forças Armadas 
precisa ser feita de forma desapaixonada. Precisa 
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ser feita com um olhar no século XXI e não para o 
modelo do passado. Os desafios do novo século são 
gigantescos e os novos inimigos são muito diferentes, 
muitos deles ligados às questões de meio ambiente, 
da escassez da água, da energia, e esse debate pre-
cisa acontecer com tranqüilidade.

b) O Projeto de Lei do Senado nº 260, de 2007, 
institui uma Política de Integração Lavoura-Pecuária-
Floresta. Também é evidente que esse projeto está 
completamente ligado ao desenvolvimento sustentável 
da nossa Região Amazônica.

c) O Projeto de Lei do Senado nº 64, de 2008, 
concede compensação financeira a produtores rurais 
da Amazônia Legal pela preservação das áreas co-
bertas por florestas acima do percentual da chamada 
reserva legal.

O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB – 
ES. Fazendo soar a campainha.) – V. Exª dispõe de 
um minuto.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – 
Obrigado, Sr. Presidente.

d) O Projeto de Lei do Senado nº 65, de 2008, 
introduz no âmbito dos Fundos Constitucionais de 
Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste a 
concessão de bônus sobre os encargos das opera-
ções aos produtores rurais que desenvolvem ativida-
des na Amazônia Legal e que mantenham a área da 
Reserva Legal igual ou maior que o estabelecido no 
Código Florestal.

Esses são apenas alguns exemplos, Sr. Presi-
dente, de proposições legislativas que já tramitam no 
Senado Federal e que coincidem – em parte ou na sua 
totalidade – com idéias já externadas pelo Ministro do 
Meio Ambiente.

Quero alertar, ainda, que o fim do desmatamento 
da Amazônia não é uma coisa que acontecerá da noi-
te para o dia, apenas em razão de uma canetada ou 
de uma boa idéia. Não será, por exemplo, pela coleta 
de um milhão de assinaturas em um abaixo-assinado 
entregue ao Congresso Nacional que, no dia seguinte, 
o desmatamento terá acabado.

(O Sr. Presidente faz soar a campai-
nha.)

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – 
Estou concluindo, Sr. Presidente. 

As pessoas não têm noção da imensidão que é a 
Floresta Amazônica. Sou parlamentar daquela região 
e sobrevôo com freqüência a floresta. O combate ao 
desmatamento necessita de dois pilares fundamentais: 
estratégia de ação e recursos financeiros. 

O Governo Federal já dispõe de um instrumento 
estratégico, fundamental para ajudar na fiscalização e 
na identificação dos focos de desmatamento: falo do 
Sistema de Proteção da Amazônia – SIPAM e do Sis-
tema de Vigilância da Amazônia – SIVAM. 

O SIVAM pode ser perfeitamente aproveitado 
para essa finalidade.

Mas, Sr. Presidente, gostaria ainda de fazer um 
apelo ao Presidente Lula, quando estamos aplaudindo 
a mudança de orientação da política ambiental, ago-
ra no sentido de se cuidar também dos 25 milhões de 
habitantes que lá residem. Faço o apelo...

(Interrupção do som.)

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) –... 
para que não fique apenas no discurso de priorizar o 
combate ao desmatamento, mas sobretudo para que 
se dê ao Ministro Carlos Minc condições efetivas para 
realizar o seu trabalho. Essas condições significam 
deixar de contingenciar os recursos arrecadados com 
a compensação ambiental. 

Sr. Presidente, usando os 40 segundos restantes, 
gostaria de me congratular com o Deputado Mauro Na-
zif, que fez um apelo na Câmara dos Deputados para 
que se vote a transposição dos servidores públicos do 
quadro estadual, já votada nesta Casa, já votada pela 
comissão especial criada pela Câmara dos Deputados, 
e que precisa tão-somente ser colocada em pauta. É 
preciso que se vote essa matéria para se fazer justiça 
aos servidores do quadro estadual dos funcionários 
públicos de Rondônia. 

Parabenizo o Deputado Mauro Nazif e faço um 
apelo para que os demais Deputados tenham essa 
mesma atitude e essa mesma decência.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR EXPEDITO JÚNIOR EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB – 
ES) – Muito obrigado a V. Exª.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Pela ordem, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB – 
ES) – Pela ordem, Senador Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu peço a 
inscrição para falar pela Liderança do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB 
– ES) – V. Exª está inscrito. Há duas inscrições ante-Há duas inscrições ante-
riores à de V. Exª.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Eu aguardo 
o momento oportuno.

O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB – 
ES) – V. Exª será chamado no momento oportuno.

Senador Pedro Simon, orador inscrito, por per-
muta com o Senador Marco Maciel, é o próximo ora-
dor. S. Exª tem a palavra pelo tempo regimental de 
dez minutos.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srs. Senadores, as manchetes dos últimos dias 
nos jornais colocam a questão da Amazônia como 
prioridade absoluta.

O Presidente, ontem, num seminário realizado 
no Rio de Janeiro, disse: “O mundo precisa entender 
que a Amazônia brasileira tem dono”. Eu acho que ele 
tem razão, mas isso não tem impedido os avanços da 
cobiça internacional em cima da Amazônia.

Uma nota muito importante em O Globo de hoje 
diz que o Governo não tem absolutamente controle 
das terras com estrangeiros no Brasil.

O governo não tem hoje informação so-
bre o total de terras brasileiras nas mãos de 
estrangeiros. Isso porque existem brechas na 
legislação e no cadastro do Incra que permi-
tem a não-declaração da nacionalidade de 
compradores de terras, principalmente em 
casos de empresas brasileiras controladas 
por estrangeiros. 

A lei anterior dizia que empresa brasileira era 
aquela composta de capital brasileiro e no Brasil. O Sr. 
Fernando Henrique mudou: empresa brasileira é uma 
empresa que tem sede no Brasil. Por exemplo, a Ford 
é uma empresa multinacional, mas a Ford do Brasil é 
uma empresa brasileira. 

Então, o Governo não sabe quais são os estran-
geiros que têm empresa no Brasil, e quais que têm 
propriedade de terras na Amazônia nos seus nomes. 
É o caso, repito, das empresas brasileiras controladas 
por estrangeiros. 

Além disso, no cadastro do Incra, o preenchi-
mento do campo que identifica os estrangeiros não é 
obrigatório, nem a declaração da composição socie-
tária das empresas. Atualmente, estão registradas no 
Incra 25 mil fazendas em propriedade de estrangeiros 
[na Amazônia]. 

Um empresário afirmou nos Estados Unidos que, 
com 50 bilhões – é um levantamento que deve ser fei-
to entre eles –, eles compram toda a Amazônia dessa 
maneira que estou falando. Cinqüenta bilhões, e eles 
estão dispostos a comprar a Amazônia.

Votamos aqui um projeto escandalosamente ab-
surdo, em que o Governo está fazendo concessões por 
40 anos. E a primeira concessão de terra foi de 95 mil 
hectares. Concessão por 40 anos, renovável por mais 
40. Diz agora a imprensa que o Governo não sabe 
quem são os proprietários dessa empresa, que é na-
cional, mas tem capital estrangeiro. 

O Presidente diz que o mundo precisa saber que 
a Amazônia tem dono, mas acho que o Presidente 
Lula tem de saber que nós temos de mostrar ao mun-
do que nós somos os donos, porque já está claro: a 
imprensa mundial tem publicado permanentemente 
que lideranças do mundo inteiro acham que a sobe-
rania da Amazônia não é do Brasil. O Brasil está lá, 
mas a Amazônia é de interesse internacional, pelas 
suas reservas florestais, por ser o oxigênio do mundo. 
Países como os Estados Unidos, que liquidaram com 
todas as suas florestas, destruíram elas todas, agora 
querem vir para cá. 

A Ministra Marina caiu. Caiu de pé. Com elegân-
cia. O novo Ministro disse que vai seguir o caminho 
da Ministra Marina, mas, na verdade, na verdade, está 
faltando firmeza ao Presidente Lula no que se trata de 
Amazônia. Estranhamente, de onde menos se espera-
va... porque o PT era apaixonado defensor da causa 
da Amazônia. Agora, a paixão é pela causa do desen-
volvimento a qualquer preço. 

Acho que, quando o novo Ministro disse que vai 
decidir sobre concessão de licença ou não... É impor-
tante que ele tenha dito isso, porque a imprensa publi-
cou: “O novo Ministro Minc...” É um nome interessante! 
Minc: Ministério da Indústria e Comércio; M: Ministério, 
I: Indústria e C: Comércio. Mas, não. É o Minc, Ministro 
do Meio Ambiente. Ele disse que vai decidir com mais 
rapidez sobre licença ou não aos projetos ambientais, 
mas ele faz questão de dizer que o fato de ele decidir 
com mais rapidez não quer dizer que ele vá dar con-
cessão de licença ambiental. Ele vai dar a decisão, que 
pode ser negativa. Aí, acho correto. Levar dois anos, 
três anos, embora eles digam que o Incra não está 
aparelhado para essa montanha de projetos que está 
aparecendo, por exemplo, de irrigação; por exemplo, de 
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devastação; por exemplo, de construção de uma série 
enorme de projetos que existem na Amazônia...

A Polícia Federal, diz O Globo, pode investigar 
esse sueco que estaria recolhendo US$ 50 bilhões 
para comprar a Amazônia. Acho que o termo não é 
“poderia investigar”; acho que o termo é “já devia ter 
investigado”. Que inicie imediatamente!

É impressionante! O Príncipe Charles tem “pre-
ocupação e carinho” pela Amazônia. E já esteve, no 
navio Britânia, ali, pela Amazônia, fazendo um congres-
so em águas brasileiras, chamando as pessoas para 
discutirem a Amazônia e a preocupação internacional 
com aquela região. Parece-me que, há 15 dias, ele fez 
uma reunião, em Londres, com várias representações 
da América, para debater a Amazônia sob o ponto de 
vista deles, da Inglaterra. E o então Primeiro-Ministro 
Major disse, com todas as letras: “A Amazônia é in-
ternacional”. A Ministra Thatcher disse: “Os países do 
Terceiro Mundo não têm como pagar suas dívidas. Que 
vendam suas terras, inclusive a Amazônia”.

Acho, Sr. Presidente, que o mundo está exageran-
do nas provocações ao nosso País. O querido orador 
que me antecedeu falou que nós, ao olharmos para 
a Amazônia, temos de olhar também para os milhões 
que moram lá. Claro que sim! Claro que uma das fór-
mulas de se olhar pela Amazônia é ver o desenvolvi-
mento, com preocupação com a gente que está lá. Mas 
não me parece que as grandes madeireiras que estão 
devastando a Amazônia tenham preocupação com a 
gente que está lá; não me parece que, das florestas 
que estão desaparecendo, sobre algum centavo para 
se investir na Amazônia. 

O Governo deve ter, sim, preocupação com os 
milhões de brasileiros que estão lá, mas preocupação 
sincera, preocupação leal.

Trago aqui uma palavra, Sr. Presidente, de pro-
funda solidariedade à luta que se faz pela Amazônia. 
E lembro, mais uma vez, o último discurso do Senador 
Jefferson Péres nesta tribuna, exatamente há seis dias, 
quarta-feira passada. Seu último pronunciamento foi 
sobre a Amazônia, sobre isso que está acontecendo, 
sobre essa manifestação, segundo a qual a Amazô-
nia devia ser internacional. Dizia o Senador Jefferson: 
“Eu nunca olhei com medo essas provocações inter-
nacionais. Eu sempre achei que a Amazônia é nossa, 
e não há como tirá-la, mas tenho que reconhecer que 
temos de fazer por merecer a Amazônia. Temos que 
fazer um investimento na infra-estrutura, na gente, na 
realidade da região e cuidar para que a devastação 
que está acontecendo não continue”.

Felicito o Presidente pelo pronunciamento de on-
tem, mas espero que ele seja acompanhado de deci-
sões positivas e concretas com relação à Amazônia.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
me permite um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB – 
ES) – O aparte, Senador Suplicy, nos últimos dois mi-
nutos, não é regimental. V. Exª, mesmo assim, deseja 
apartear o orador?

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Para 
expressar minha concordância, primeiro, em relação 
à homenagem ao Senador Jefferson Péres – sobre 
quem vou falar também –, e sobre a importância do 
pronunciamento do Presidente, de que fui testemunha 
ontem, de como a Amazônia pertence a nós, brasilei-
ros, até porque lá residem 25 milhões de pessoas. Eu 
gostaria de transmitir ao Senador Pedro Simon que 
fui um dos convidados e participei do encontro que o 
Príncipe Charles promoveu, há três semanas, no Rei-
no Unido, em Londres, e ele disse...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – V. Exª foi 
um dos convidados do Príncipe Charles? 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Para 
o simpósio que ali houve sobre a Amazônia. Quatro 
Senadores...

O SR. PEDRO SIMON ( PMDB – RS) – A infor-
mação que eu tinha era que era só... 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Não, 
não. Por isso que eu gostaria de lhe transmitir que ...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É impor-
tante a presença de V. Exª. Eu não sabia disso, sin-
ceramente.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ... 
quatro Senadores participaram. 

O SR. PEDRO SIMON ( PMDB – RS) – Quatro 
Senadores!

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – O Se-
nador Tião Viana... Até concordei com o convite por 
causa da insistência do próprio Senador Tião Viana. 
Quatro parlamentares, Deputados Federais. O Secre-
tário Executivo, Márcio Zimmermann, do Ministério de 
Minas e Energia, fez um pronunciamento em nome do 
Governo brasileiro, afirmando como o Brasil quer ad-
ministrar a Amazônia, e ganhou grande respeito entre 
todos. A maior parte dos convidados era do Brasil, além 
de outros especialistas. Na verdade, foi um simpósio 
para nos preocuparmos em como preservar a grande 
riqueza florestal na Amazônia, mas com sentido maior 
de soberania pelo Governo brasileiro, de acordo, in-
clusive, com o que V. Exª manifesta, em concordância 
com V. Exª. Muito obrigado. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB – 
ES) – Obrigado, Senador Pedro Simon.
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Em sessão anterior, foi lido o Requerimento nº 
534, solicitando que o tempo destinado aos oradores 
do Período do Expediente da sessão do dia 05 de 
junho seja destinado a homenagear a entidade mul-
tiprofissional Confederação Nacional das Profissões 
Liberais, CNPL, por oportunidade do transcurso do 
seu 54º aniversário de fundação.

Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa)
A Presidência será passada ao Senador Antonio 

Carlos Valadares.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presiden-

te, só para meu conhecimento, qual a é seqüência de 
oradores?

O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB – 
ES) – Temos, a seguir, pela Liderança, eu, que estou 
autorizado pelo Líder do PMDB, o Senador César Bor-
ges, Líder do PR, e V. Exª, como Líder do PDT. Temos, 
ainda, intercalando, os Senadores Cristovam Buarque 
e Geraldo Mesquita Júnior, e, para comunicação inadi-
ável, os Senadores Paulo Paim e Eduardo Suplicy. 

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Era só para 
saber, porque, não estando presentes os dois ante-
riores a mim...

O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB – 
ES) – V. Exª teria preferência.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Tenho a pre-
ferência. 

O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB 
– ES) – O Senador Antonio Carlos Valadares, então, 
assume a Presidência a partir deste instante. 

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB 

– ES) – Fazendo uma emenda, o requerimento foi 
aprovado. 

Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim, para 
uma comunicação inadiável, nos termos do art. 14, pelo 
tempo regimental de cinco minutos.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, ficarei exatamente nos meus cinco minu-
tos.

Só quero comentar, rapidamente, uma matéria 
produzida pela jornalista Tiana Ellwanger, que a re-
meteu do Rio de Janeiro, sob o título “Previdência no 
pé-de-meia”. Ela me solicitou, se assim eu entendes-
se, que comentasse, na tribuna do Senado, a matéria 
que ela publicou no jornal O Dia, já que falo tanto em 
Previdência.

Sr. Presidente, de forma resumida, o texto diz 
que se os trabalhadores pudessem aplicar a quantia 
que recolhem para a Previdência, eles acumulariam, 

no fim de 35 anos, quase que uma fortuna, só com 
rendimentos e juros. 

Só para se ter uma idéia, Sr. Presidente, esse 
cálculo foi feito pela GVS Consultoria, com base nos 
próprios critérios da Previdência. Os cálculos mostram, 
e achei muito interessante, que se um trabalhador 
contribuísse por 35 anos sobre três salários mínimos, 
o que, em média, é pago nas grandes capitais, no fim 
desses 35 anos ele estaria com 55 anos de idade e 
teria, por esse critério da Previdência de hoje, um sa-
lário de aposentadoria correspondente, Senador Mão 
Santa, a R$690,41. Pois bem, se a mesma quantia es-
tivesse na poupança pelo mesmo período, no fim de 
35 anos ele teria acumulado R$354 mil, que lhe ren-
deriam, a partir daí, em vez de R$600,00, R$1.083,00 
de juros todo mês.

Ele vai mais além: se esse trabalhador colocas-
se essa aplicação num fundo de renda fixa durante 35 
anos, que lhe renderia 1% ao mês, no fim de 35 anos 
ele teria exatamente R$1.601.308,91.

Assim, ele poderia sacar, por mês, não R$600,00, 
mas R$16.013,09 –R$16 mil por mês se ele aplicasse 
o seu dinheiro em um fundo de renda fixa, em vez de 
receber R$600,00.

Eu aproveitei esse material, Sr. Presidente, ape-
nas para demonstrar aquilo em que venho insistindo 
há tanto tempo: a Previdência brasileira é superavitária 
e o nosso dinheiro, ao longo da História, os Governos 
usam para o superávit primário. Eles usam o dinheiro 
que é descontado religiosamente, todo mês, do traba-
lhador, para o conjunto da seguridade social.

Sr. Presidente, eu queria repetir que não é só o 
desconto do trabalhador e do empregador. O emprega-
dor recolhe em torno de 20%, o trabalhador, em torno 
de 10%, e ainda temos o dinheiro correspondente à 
Cofins, aos jogos lotéricos, à participação sobre lucro, 
ao faturamento e a outras contribuições.

Eu faço questão, Sr. Presidente, de pedir a V. Exª 
que registre nos Anais da Casa a matéria do jornal O 
Dia, para que, mais uma vez, fique claro: ou a gente 
aprova o fim do fator previdenciário e uma política de 
reajuste para os aposentados e pensionistas que ga-
nham pouco mais que um salário mínimo, ou, seguindo 
a orientação correta do movimento sindical brasileiro, 
faz uma campanha para que todos paguem somente 
sobre um salário mínimo – já que o meu destino é ga-
nhar somente um salário mínimo, por que vou pagar 
sobre dez? –, recomendando que se faça uma apli-
cação num banco, como, por exemplo, a Caixa Eco-
nômica Federal, de forma automática, todo mês, na 
conta do trabalhador, do correspondente àquilo que 
ele teria de pagar.
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Veja bem a diferença: de R$16 mil para R$600,00. 
A pergunta é: onde ficam, então, esses cerca de R$15,4 
mil todos os meses?

Com essa pequena fala, Sr. Presidente, quero, 
mais uma vez, insistir na responsabilidade de a Câmara 
dos Deputados aprovar o fim do fator previdenciário, 
porque ele causa esse redutor, e também uma política 
de reajuste para os aposentados e pensionistas.

Para concluir, Sr. Presidente, nos últimos dois 
minutos faço uma homenagem aos prefeitos que es-
tão aqui. 

Farei uma homenagem, agora, ao meu Rio Gran-
de: a Federação das Associações de Municípios do 
Rio Grande do Sul completou, neste sábado último, 
32 anos. Sei que os senhores também têm a sua fe-
deração, nos seus Estados. 

Essa entidade do Rio Grande foi criada em 1976 
e congrega 25 associações regionais. É na Famurs, 
Sr. Presidente, que prefeitos, vice-prefeitos, vereado-
res, secretários e técnicos se encontram para discutir 
e encaminhar as propostas dos Municípios. A Fede-
ração atua de maneira política e institucional, sempre 
na defesa dos Municípios.

Sr. Presidente, a sua diretoria é eleita anualmente 
e composta por prefeitos de todos os partidos. A en-
tidade trabalha, também, na qualificação de agentes 
públicos e municipais, e no assessoramento técnico 
das prefeituras do meu Rio Grande. O atual presidente 
é o Sr. Flavio Lammel, que assumiu a entidade no dia 
12 de junho de 2007 e a entrega agora, no dia 18 de 
junho deste ano, no Congresso de Municípios.

O novo presidente da Famurs será o Prefeito de 
Igrejinha, Elir Girardi, que foi escolhido por meio de 
um acordo...

(Interrupção do som.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) (...) supra-
partidário. Todos os partidos, Sr. Presidente, partici-
param desse novo acordo que vai eleger o Prefeito 
Elir Girardi.

Sr. Presidente, termino dizendo que uma das rei-
vindicações da Famurs, que tem meu total apoio, é a 
construção do novo pacto federativo. Precisamos ter 
um novo pacto federativo, fortalecendo, principalmente, 
os Municípios. Que aumente a responsabilidade, mas 
aumentem, também, as receitas.

Sr. Presidente, fiquei em cinco minutos e trinta 
segundos. 

Agradeço a V. Exª.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs 

Senadores, queria registrar que no sábado passado, 
dia 24 de maio, a Famurs ( Federação das Associa-
ções de Municípios do Rio Grande do Sul) completou 
32 anos de fundação. 

Esta entidade foi criada em 1976 e congrega 
25 associações regionais. É na Famurs que prefeitos, 
vice-prefeitos, secretários e técnicos municipais se re-
únem para discutir os mais diversos assuntos que se 
referem aos Municípios.

A Federação atua de maneira política e institu-
cional, sempre na defesa do Municipalismo, por meio 
de sua Diretoria, eleita anualmente e composta por 
prefeitos de todos os partidos. 

A entidade trabalha também na qualificação dos 
agentes públicos municipais e no assessoramento téc-
nico das prefeituras gaúchas. 

O atual presidente é o senhor Flavio Lammel, 
que assumiu a entidade em Junho de 2007 e entre-
ga o cargo em 18 de junho deste ano no Congresso 
de Municípios. O novo presidente da Famurs será o 
prefeito de Igrejinha, Elir Girardi, que foi escolhido por 
meio de acordo pluripartidário. 

Sr. Presidente, uma das reivindicações da Famurs 
– e que tem o apoio deste senador – é a construção de 
uma novo pacto federativo. Creio que esta nova relação 
teria o horizonte de apontar novos caminhos para o 
equilíbrio na distribuição dos recursos e dos serviços 
a serem prestados pelos três entes da federação. 

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

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs 
Senadores, eu gostaria de fazer alguns comentários 
sobre uma interessante matéria veiculada no dia 11 
de maio, no jornal O Dia, do Rio de Janeiro, e assina-
da pela jornalista Tiana Elwanger, que traz como título 
“Previdência no pé-de-meia”.

Resumidamente o texto diz que se os trabalhado-
res pudessem aplicar a quantia que recolhem ao INSS, 
seria possível, em alguns casos, acumular fortunas e 
conseguir, só com rendimentos e juros, aposentadoria 
muito maior do que a concedida pelo governo.

Cálculos da GVS Consultoria, com base nos 
critérios da Previdência, mostram que o trabalhador 
que tivesse contribuído por 35 anos sobre três salá-
rios mínimos (média de renda nas grandes capitais, 
segundo o IBGE), teria ao parar de trabalhar, aos 55 
anos, aposentadoria de R$ 690,41.

Se a mesma quantia estivesse na poupança (em 
2007 rendeu em média 0,6% ao mês) ele teria acu-
mulado R$ 354 mil e poderia sacar R$ 1.773,76 ao 
mês, ou seja, R$ 1.083,35 a mais, só de juros, sem 
mexer no total. 
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Quando se considera opção com ganho maior 
(fundo de renda fixa), com rentabilidade mensal de 
1%, o trabalhador acumularia, ao longo de 35 anos, o 
valor de R$1.601.308,91(um milhão, seiscentos e um 
mil, trezentos e oito reais e noventa e um centavos). 
Assim poderia sacar ao mês, após esse período, R$ 
16.013,09(dezesseis mil, treze reais e nove centavos) 
sem mexer no dinheiro poupado. 

Sr. Presidente, a matéria é longa e traz outros 
tópicos e pelo seu caráter esclarecedor e informativo 
é que eu peço que ela seja registrada nos anais desta 
casa, pois trouxe importante contribuição para o debate 
em torno dos benefícios previdenciários.

Eu sempre desconfiei que o trabalhador ganhas-
se mais se poupasse o dinheiro. A pergunta que fica 
é: para onde vai esse dinheiro? A matéria desse jornal 
embasa o que sempre falamos, de que não há déficit 
na Previdência Social. 

Repito mais uma vez que os percentuais do di-
nheiro da COFINS, de jogos lotéricos, do lucro, do fa-
turamento e da contribuição do empregado e do em-
pregador ficasse na Previdência Social, como manda 
a Constituição, o superávit estaria garantido.

É importante lembrarmos o importante estudo 
da Anfip (Associação Nacional dos Auditores Fiscais 
da Previdência) que diz que, entre 1999 e 2005, fo-
ram desviados mais de R$ 56 milhões da Previdência. 
Só em 2005, mais de R$ 12 milhões tiveram outros 
destinos. 

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, 
o Sr. Gersom Camata, 2º Secretário, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Antonio Carlos Valadares, Suplente de Se-
cretário.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. 
Bloco/PSB – SE) – Concedo a palavra ao nobre Se-
nador Gerson Camata.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, quero, primeiramente, agrade-
cer ao meu Líder, Senador Valdir Raupp, pela cessão 
do tempo da Liderança do PMDB.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na última 
quarta-feira, foi aprovada, aqui, a Medida Provisória 
nº 415, que trata da venda de bebidas alcoólicas nas 
estradas federais. Algumas emendas foram acatadas 
pelo Relator, o Senador Francisco Dornelles – uma 
delas por sugestão minha. A emenda, devido à falta 
de conhecimento, tem provocado certa estranheza em 
algumas pessoas que não a leram com atenção e não 
a interpretaram.

O texto da minha emenda diz o seguinte: “Fica 
revogado o inciso V do parágrafo único do art. 302 do 
Código de Trânsito Brasileiro.”.

Pois bem, esse inciso V que estou revogando 
constitui um equívoco, porque, apesar da evidente 
intenção de aumentar a pena, acabou por limitar as 
possibilidades de indiciamento do condutor alcooliza-
do. Aquele que mata ao dirigir – e estamos assistindo 
isso quase todos os dias – está sendo beneficiado por 
uma lei. Fizemos uma lei para beneficiar aqueles que, 
embriagados, drogados, estão matando nossos irmãos 
brasileiros nas nossas estradas.

Vejamos: o dispositivo em questão estabelece 
aumento da pena, de um terço a metade, para o con-
dutor de veículo que estiver sob influência de álcool 
ou entorpecente no momento do acidente com vítima 
fatal. Todavia, o caput do art. 302 do Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB), em que foi inserido o Inciso V, trata 
de homicídio culposo, praticado ao volante. 

Então, a partir da inovação legislativa, promovida 
por essa lei, não há possibilidade de se caracterizar o 
assassinato como crime doloso, sempre crime culpo-
so. Sabem a que são condenados? A distribuírem dez 
cestas básicas, apesar de terem matado pessoas. 

Lá no Espírito Santo, agora, um condutor em-
briagado matou seis pessoas da mesma família. Ele 
apareceu na televisão, embriagado, se segurando no 
delegado para não cair no chão, e, por isso, ele vai 
dar duas cestas básicas por aí pelos seis mortos da 
mesma família, que foram enterrados com pesar. Seis 
inocentes, inclusive, três ou quatro eram crianças.

Apenas para esclarecer, na linguagem jurídica, 
o crime é culposo quando o agente deu causa ao re-
sultado por negligência, imprudência ou imperícia. Já 
o crime doloso é aquele em que o agente quis o resul-
tado (dolo específico) ou assumiu o risco de produzir o 
resultado da morte, que é chamado dolo eventual.

Na minha opinião, na do Relator e na do Sena-
do inteiro, que aprovou a minha emenda, o condutor 
de veículo automotivo que ingere bebida alcoólica ou 
faz uso deliberado de substâncias entorpecentes está 
assumindo o risco de causar acidentes e mortes. Age, 
portanto, com dolo eventual.

Hoje, em razão do inciso V do parágrafo único do 
art. 302 do CTB, a conduta somente pode ser tipificada 
como crime culposo, cuja pena é branda, no máximo 
seis anos de detenção, que nem sempre acontece. 
O homicídio doloso, no qual o condutor se incide a 
partir de agora, com a aprovação da minha emenda, 
ele é punido com reclusão de 6 a 20 anos, conforme 
estabelece o art. 121 do Código Penal. A reclusão é 
modalidade de pena que se inicia no regime fechado 
– ele vai para a cadeia.
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Além disso, Srªs e Srs. Senadores, no caso de 
crime culposo, como é classificado hoje, qualquer que 
seja a pena aplicada, ele começa cumprindo a pena em 
liberdade e é apenas condenado a prestar à comuni-
dade algum serviço ou a entregar cestas básicas. Isto 
precisa ser corrigido. Uma vida não pode ser trocada 
por cestas básicas. 

Esse é o objetivo da emenda que está na Câma-
ra, que será submetida à votação das Srªs e dos Srs. 
Deputados hoje, por sugestão do Dr. Fabiano Compa-
ratto, Delegado da Delegacia de Delitos de Trânsito do 
Estado do Espírito Santo, que reconhece que, se não 
enrijecermos a lei, se não endurecermos o tratamento 
aos irresponsáveis que dirigem embriagados, não va-
mos fazer baixar o número preocupante de acidentes, 
como o que vimos agora nesse final de semana pro-
longado, em que batemos todos os recordes, e quase 
sempre por motoristas alcoolizados, irresponsáveis, 
matando inocentes nas estradas do Brasil.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – 

Sr. Presidente, peço a palavra pelo art. 14 do Regi-
mento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. 
Bloco/PSB – SE) – V. Exª tem a palavra.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Para 
uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, fui citado pelo Senador Pedro Simon em 
seu pronunciamento. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. 
Bloco/PSB – SE) – Embora eu não estivesse presidin-
do a sessão, acredito na palavra de V. Exª.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Para 
uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, não quero polemizar com o Senador 
Pedro Simon, até porque a bandeira que o Senador 
Pedro Simon defende é, com certeza, a bandeira que 
nós, que também vivemos e moramos na Amazônia, 
defendemos. Respeito muito o Senador Pedro Simon. 
Inclusive, penso que sou um dos Senadores que mais 
têm buscado aprender com os Senadores mais antigos, 
com os Senadores de maior experiência nesta Casa.

Mas, Sr. Presidente, não posso permitir mais que 
qualquer Senador, nesta Casa, ataque o setor madei-
reiro indevidamente. Eu disse isto em Mato Grosso; 
eu disse isto no Pará; eu disse isto em Rondônia. E 
o meu posicionamento, tenho certeza, é o mesmo do 
Senador Pedro Simon. 

Nós, lá em Rondônia – e digo isso com orgulho 
do Governador do meu Estado, Ivo Cassol –, por inter-
médio da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de 
Rondônia, depois do Pacto Federativo, temos buscado 
fazer o dever de casa corretamente. Madeireiro, lá em 

Rondônia não é bandido, e não pode ser visto como 
bandido. Madeireiro, em Rondônia, está buscando o 
plano manejo, está buscando a licença operacional 
para que possa trabalhar na legalidade. Nós temos 
que reconhecer que quem empurra o setor madeireiro 
para a ilegalidade é o próprio Governo! Não é o setor 
madeireiro que quer trabalhar na ilegalidade. Se o ma-
deireiro não consegue fazer o plano de manejo, não 
consegue obter a licença operacional, a culpa não é 
do madeireiro; a culpa não é do setor produtivo, não. 
A culpa é do próprio Governo, que não tem a regula-
rização fundiária na Amazônia. Hoje, temos de fazer 
com que caia a máscara. Se existe alguém responsável 
pelo desmatamento na Amazônia, temos de reconhecer 
que são, na verdade, as invasões e os assentamentos 
feitos pelo próprio Incra. Então, não se pode mais falar 
sobre reforma agrária na Região Amazônica, porque, 
ali, sim, se faz o desmatamento praticamente para o 
plantio, para a pastagem. O setor madeireiro não; o 
setor madeireiro, no meu Estado, tem a consciência 
de que a madeira vai dar o sustento e a sobrevivência 
e que vai gerar riquezas no nosso Estado. O setor ma-
deireiro tem a responsabilidade em torno de 20% da 
economia do nosso Estado. Então, não posso permitir 
aqui que se trate o madeireiro como bandido ou que 
se coloque o madeireiro na mesma vala comum. Sou 
obrigado a fazer essa defesa aqui. Não sou madei-
reiro, não sou sustentado pelo setor madeireiro, mas 
não posso permitir que uma importante categoria, que 
aquece a economia do meu Estado, seja tratada como 
bandidos, como foi há pouco, aqui no plenário desta 
Casa, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. 
Bloco/PSB – SE) – Concedo a palavra ao Senador Cé-
sar Borges, pela Liderança do PR. (Pausa.)

V. Exª quer falar depois, Senador César Borges? 
(Pausa.)

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Pre-
sidente, inscreva-me para falar pela Liderança da Mi-
noria, por obséquio.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. 
Bloco/PSB – SE) – Atenderei a V. Exª.

Concedo a palavra ao próximo orador inscrito: o 
nobre Senador Mão Santa.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presiden-
te, gostaria de uma informação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. 
Bloco/PSB – SE) – Pois não. V. Exª tem a palavra.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – O Senador 
César Borges falaria como Líder. Como ele declinou, 
não seria o próximo Líder quem falaria? 

Agora quero ouvir o Senador Mão Santa. Apenas 
estou esclarecendo.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. 
Bloco/PSB – SE) – É porque estamos intercalando.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sim, mas 
intercalar significa pôr um Líder para falar agora; e o 
Senador César...

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. 
Bloco/PSB – SE) – O Senador Gerson Camata falou 
pela Liderança do PMDB.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – E o Senador 
César Borges falaria como orador?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. 
Bloco/PSB – SE) – O Senador Mão Santa vai falar 
agora como orador inscrito.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – E o Senador 
César Borges falaria como...?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. 
Bloco/PSB– SE) – Ele falaria como Líder.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Era o que 
eu queria saber.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. 
Bloco/PSB – SE) – V. Exª também terá a oportunidade 
de falar como orador inscrito. V. Exª está escrito para 
falar depois do Senador Mão Santa. Portanto, V. Exª é 
o próximo orador. Logicamente que o Senador César 
Borges antecipará a fala de V. Exª.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Só para re-
gistrar o equívoco da Mesa, porque, se o César Borges 
falaria como Líder, a conseqüência de ele não falar se-
ria a fala de um outro Líder, que seria eu. Mas prefiro 
ouvir o Senador Mão Santa, e falar depois dele.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. 
Bloco/PSB – SE) – V. Exª falará como Líder ou como 
orador inscrito?

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Agora prefiro 
como orador inscrito.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. 
Bloco/PSB – SE) – V. Exª terá dez minutos, o que é 
muito melhor. 

Senador Mão Santa com a palavra.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sena-
dor Antonio Carlos Valadares, que preside esta ses-
são, Parlamentares presentes, brasileiras e brasileiros 
aqui presentes e que nos assistem pelo sistema de 
comunicação do Senado, primeiramente, eu quero 
agradecer ao Líder da Minoria, Mário Couto. Eu sou 
do PMDB, mas nunca consegui representar a sua Li-
derança. Pela primeira vez, consegui falar em nome 
da Liderança da Minoria no dia dedicado à indústria. 
Agradeço a confiança.

Quero agora falar em nome de quem trabalha no 
Brasil, dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. 
Primeiro, eu queria pedir perdão a todos que trabalham 

no Brasil, a todos que acreditam no trabalho, naquilo 
que Deus disse: “Comerás o pão com o suor do teu ros-
to”. Uma mensagem pela busca do trabalho, por aquilo 
que o Apóstolo Paulo disse: “Quem não trabalha não 
merece ganhar para comer”. Rui Barbosa, cujo busto 
está ali, disse: “A primazia é do trabalho e do trabalha-
dor”. Ele vem antes, eles que fazem a riqueza.

Então, eu queria pedir desculpa a quem trabalha 
por infelicidade do nosso querido Presidente Luiz Iná-
cio. Já que ninguém se apresenta do PT, eu que votei 
nele em 1994, queria pedir desculpa a quem trabalha. 
Está aqui no jornal O Globo: “Em defesa da CPMF, 
Lula critica empresários”. Atentai bem! Ô Mário Couto, 
esta Casa homenageava os empresários da indústria, 
no seu aniversário em 25 de maio. O Globo – bote 
bem grande aí, como se fosse para o Mercadante, 
do tamanho de um outdoor. Dê a ordem aí, Senador. 
V. Exª está representando o Paraná e aqueles são os 
melhores políticos do Paraná: vereador... Vereador é 
o senador municipal. 

Valor: “Lula critica empresários e oposição por fim 
da CPMF”. Arthur Virgílio, atentai bem! Efraim, Mário 
Couto... O Luiz Inácio... Outra manchete aqui – bota 
grande aí: “Presidente faz críticas a senadores e em-
presários pelo fim da CPMF”. Eu queria pedir desculpa, 
em nome de nosso Presidente, porque algum aloprado 
orientou-lhe a dizer essas besteiras. 

Atentai bem! Osmar Dias, V. Exª me apresentou, 
orgulhoso, os melhores políticos do Paraná. Vereadores! 
Vereadores são os senadores municipais. Lembrando, 
Alvaro Dias, lembrando que Giscard D’Estaing ganhou 
o primeiro turno, perdeu o segundo para a presidência 
da França, depois de sete anos – governava bem –, 
perguntaram o que ele queria ser, ele disse: “Vou voltar 
a minha cidade e ser vereador”. Isso traduz a grandeza 
dos vereadores no organograma...

Mas, Luiz Inácio... Ô Osmar Dias, o seu orgulho 
do Paraná e eu do Piauí! Bota bem grandão aí, para 
Luiz Inácio, hoje, ver – de noite – na reprise. Economia 
e Negócios, um jornal aqui de Brasília: “João Paulo dos 
Reis Velloso, ex-ministro do Planejamento, considera 
que reeditar a CPMF é desenterrar defunto”. Em outro 
trecho: “O Brasil precisa de uma política fiscal que não 
seja de aumentar a carga tributária, que já é maior do 
que a dos Estados Unidos”. 

Esse homem aqui, Osmar Dias, piauiense da 
minha cidade, Parnaíba, com nove anos de idade co-
meçou a abrir as fábricas de meu avô. Trabalha. Foi o 
melhor Ministro do Planejamento da História do Brasil. 
No período ditatorial, Expedito Júnior, esse homem foi 
a luz, foi o farol. Foi ele que trouxe o desenvolvimento 
para o Brasil no período ditatorial. Um ensinamento ao 
partido dos aloprados que aí está: nenhuma indigni-
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dade, nenhuma imoralidade, nenhum roubo repousa 
na pessoa desse Ministro. Fez ele o primeiro PND e 
o segundo PND. 

“Reeditar a CPMF é desenterrar defunto”, disse 
a manchete.

O superintendente-geral do Instituto Na-
cional de Altos Estudos (Inae), João Paulo dos 
Reis Velloso, ex-ministro do Planejamento, con-
sidera que reeditar a Contribuição Provisória 
sobre a Movimentação Financeira (CPMF) é 
“desenterrar defunto”.

[...]
Dirigente do Instituto Nacional de Altos 

Estudos, Reis Velloso, critica duramente a 
nova tentativa de se criar o imposto do cheque 
pelo Governo. 

Foi o que ele, que está presidindo o 20º Fórum 
Nacional do Inae, disse. Então, essa é a verdade. A 
ficarmos com os aloprados, nós continuaremos a se-
guir João Paulo dos Reis Velloso. 

Então, eu queria enaltecer aqui neste instante o 
valor da Oposição. Atentai bem, Suplicy, aqui está o 
melhor discurso da história política: de Ulysses Gui-
marães, que está encantado no fundo do mar. Ô Má-
rio Couto, navegar é preciso. Esse discurso tem 35 
anos. O Suplicy devia estar lá e ainda deve se lembrar. 
Atentai bem! 

A Oposição reputa inseparáveis o direito de falar 
e o direito de ser ouvido. [...] A verdade poderá tempo-
rariamente ser ocultada, nunca destruída. O futuro e 
a história são incensuráveis [é o que Ulysses prega]. 
A informação, que abrange a crítica, é inarredável re-
quisito de acerto para os governos verdadeiramente 
fortes e bem intencionados, que buscam o bem público 
e não a popularidade. Quem, senão ela, pode dizer ao 
Chefe de Estado o que realmente se passa, às vezes 
de suma gravidade, na intimidade dos ministérios e dos 
múltiplos e superpovoados órgãos descentralizados? 

Vai Ulysses e diz: “É axiomático, para finalizar, 
que sem liberdade de comunicação não há, em sua in-
teireza, oposição, muito menos partido de oposição”. E 
continua alçando e tal. Mas, neste momento em que o 
PMDB se entrega, que o PMDB se acocora aqui, nesta 
Casa, ressurge, como no tempo dele, os autênticos que 
criaram a anticandidatura e o renascer da democra-
cia. Aí está Ulysses que disse – neste momento vejo 
Geraldo Mesquita, companheiro do PMDB, daqueles 
autênticos, aqui, como também Jarbas Vasconcelos, 
Pedro Simon –, Ulysses cantava com muito amor e fé, 
ele que está encantado, no fundo do mar: 

Nossos mortos, levantem-se de seus tú-
mulos. Venham aqui e agora testemunhar que 

sobreviventes da invicta Nação Peemedebista 
não são uma raça de poltrões, de vendidos, de 
alugados, de traidores. Venham todos!

Venham os mortos de morte morrida, 
simbolizadas em Juscelino Kubitschek, Teo-
tônio Vilela, Tancredo Neves [Ramez Tebet, 
recentemente].

Venham os mortos de morte matada, 
encarnados pelo Deputado Rubens Paiva, 
o político; Vladimir Herzog, o comunicador; 
Santo Dias, o operário; Margarida Alves, a 
camponesa.

Não digam que isso é passado.
Passado é o que passou. Não passou 

o que ficou na memória ou no bronze da His-
tória.

O PMDB é também o passado que não 
passou. Não o enterremos, pois estaríamos 
calando vozes que a Nação ouviu e esque-
cendo os companheiros que não se esque-
ceram de nós.

Este, Luiz Inácio, é o PMDB de vergonha, de 
verdade, que nós representamos.

E nós queríamos dizer neste instante... Atentai 
bem, Osmar Dias e Geraldo Mesquita, que simboliza 
o reviver do amor ao Direito de Rui Barbosa. Geraldo 
Mesquita, quem fala, ó meu amigo Cafeteira, quem 
fala, quem pensa em terceiro mandato é um idiota. 
Não aquele do Dostoiévski; esse é um super idiota. É 
um idiota ao quadrado.

Atentai! Quis Deus os vereadores... Nesta de-
mocracia, Arthur Virgílio, a inspiração da divisão do 
poder na tripartição, um freando o outro, eqüipotente, 
isso é importante. Atentai! Os legisladores não erra-
ram, Papaléo. Olhai o outro Poder, o Judiciário. Eles 
imaginaram, nesse regime, que o Presidente poderia 
nomear para a Suprema Corte, para o STF. Mas eles 
nomeariam 20%, nunca 30%. O Luiz Inácio já está com 
quase 80%. Se derem outro mandato, ele nomeará 
100% do Poder Judiciário. Acabou. Ali ele disse que 
havia trezentos picaretas. E acabou.

Nós não podemos. Foi a palavra. Essa é a ad-
vertência. E estou aqui porque posso fazê-la. Esse é 
o meu dever.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) – 
V. Exª me permite um aparte, Senador Mão Santa?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Geraldo 
Mesquita.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) 
– Senador Mão Santa, V. Exª faz bem em provocar os 
brios do PMDB. Ultimamente, tenho me preocupado 
muito com manifestações e movimentos dentro do 
PMDB. Já vejo pessoas de projeção dentro do PMDB 
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se oferecendo para ser candidato a vice na chapa de 
algum candidato à Presidência da República. Isso é de 
um ridículo impressionante! Creio que nosso Partido, de 
algum tempo já, abdicou, renunciou à perspectiva da 
conquista do Poder Central pelo voto, que é algo fun-
damental. Hoje, o Partido que se diz o maior do Brasil 
perdeu a perspectiva da conquista do Poder Central 
pelo voto. É um Partido que se satisfaz em usufruir be-
nesses, cargos etc., concedidos, oferecidos e dados. 
Creio que um grande Partido, que tem história neste 
País, deve ter em seu horizonte, como perspectiva ló-
gica até, a conquista...

(Interrupção do som.)

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Pelo Paraná, 
dê mais cinco minutos. Ali está todo mundo do Paraná. 
Os vereadores.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Eu já lhe dei, Senador Mão Santa. Eu já lhe dei. 

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) 
– Eu dizia, Senador Mão Santa, que o nosso Partido, 
um grande partido que tem história neste País, deve 
ter como horizonte, como perspectiva, justa e correta, 
a conquista do Poder Central pelo exercício do voto, 
e não dessa forma como partilha do poder, participa 
do poder, mas de forma concedida. Quem hoje está 
no poder e o conquistou pelo voto concede ao PMDB 
alguma coisa. Creio que isso diminui o Partido. Essa 
manifestação de alguns, hoje, de se colocarem na po-
sição de pretensos candidatos a vice de alguém que 
venha a ser lançado candidato à Presidência da Re-
pública é de um ridículo... 

(Interrupção do som.)

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) – 
... diminui o nosso – não posso dizer o que o Senador 
Arthur Virgílio sugere –, diminui o nosso Partido. V. Exª 
está coberto de razão quando provoca os brios des-
se grande Partido. Precisamos, Senador Mão Santa, 
mesmo que de forma isolada ou em um quantitativo 
pequeno, martelar o assunto aqui, no Senado Federal, 
para que as consciências dentro do Partido se dêem 
conta de que esse caminho leva ao divórcio com o povo 
brasileiro, é um caminho que leva talvez até à própria 
extinção do Partido no futuro, quem sabe até próximo. 
Parabéns a V. Exª por tocar no assunto.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Um minuto 
para terminar, como o Pai-Nosso. Cristo fez o Pai-Nosso 
em um minuto. Agora lá vai, vamos rezar.

Senador Arthur Virgílio, nossas palavras finais, 
em um minuto, assim como Cristo fez o Pai-Nosso. Um 
senador francês, Voltaire, disse – aqui quero deixar; Rui 
Barbosa está ali, e incorporo Geraldo Mesquita – que 
a lei e a justiça são a salvação. Eu digo: Presidente 

Luiz Inácio, o trabalho é a salvação. Um senador, Vol-
taire, disse que, no mínimo, afasta o tédio, a preguiça 
e a pobreza.

Então, quando o Presidente Luiz Inácio vem cri-
ticar quem trabalha, os empresários, é uma tristeza. 
Peço perdão aos empresários, aos que acreditam no 
trabalho. E terminaria com o poeta do Nordeste, com 
a música Guerreiro Menino,de Gonzaguinha, Papaléo 
Paes, cantada por Fagner – que espetáculo! –, lá do 
nosso Nordeste: 

[...]
Um homem se humilha
se castram seu sonho, 
seu sonho é sua vida
e vida é trabalho...
E sem o seu trabalho
o homem não tem honra
e sem a sua honra 
se morre, se mata.
Não dá para ser feliz
[...]

Queria dizer ao Presidente Luiz Inácio... Pedir 
perdão por ele ter criticado os que trabalham. E en-
tendo, Geraldo Mesquita, que não somos Poder Legis-
lativo, Judiciário e Executivo, somos instrumentos da 
democracia. Poder é o povo, que trabalha, que paga 
imposto. A ele a nossa desculpa por essas palavras 
inadequadas do Presidente da República criticando 
quem trabalha.

Durante o discurso do Sr. Mão Santa, 
o Sr. Antonio Carlos Valadares, Suplente de 
Secretário, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Alvaro Dias, 2º Vice-
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Concedo a palavra ao Senador César Borges, pela 
liderança do Partido da República. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias, 
como orador inscrito.

V. Exª dispõe de dez minutos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– V. Exª tem a palavra.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, após o 
Senador Osmar Dias, gostaria que V. Exª me inscre-
vesse como Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– V. Exª fica inscrito e falará logo após o Senador Os-
mar Dias.
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O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, hoje, estamos recebendo 
a visita de 40 dos 244 Vereadores da região sudoeste 
do Paraná. O Senador Flávio Arns, o Senador Alvaro 
Dias e eu queremos homenageá-los pelo trabalho que 
desenvolvem, cada um na sua comunidade, porque 
entendemos o papel importante do vereador, pois é 
quem recebe o primeiro pedido, é quem recebe o pri-
meiro impacto da notícia ruim que vem lá do bairro, que 
vem da comunidade mais distante. É o vereador que 
tem de ouvir os lamentos e os anseios da população 
para levá-los até o prefeito. Os vereadores, portanto, 
desempenham tarefa fundamental para defender os 
interesses da comunidade.

Eu sempre disse que o Legislativo brasileiro tem 
de ser fortalecido. Quem fala de democracia não pode 
falar mal da Câmara de Vereadores, da Assembléia 
Legislativa, da Câmara dos Deputados e do Senado. 
Tem é de procurar escolher bem, para que o Poder 
Legislativo represente com dignidade e com decência 
os anseios da população.

Recebi das mãos do Vereador Hélio Alves, Pre-
sidente da Associação das Câmaras Municipais do 
Sudoeste do Paraná (Acamsop), daquela microrre-
gião, quatro documentos. E vou mostrar, desta tribu-
na, como as promessas feitas em campanha eleitoral 
se transformam, muitas vezes, em frustrações para a 
população e em problemas para os políticos que estão 
representando a população bem perto do povo.

Durante a campanha eleitoral, quando fui candi-
dato a Governador do Paraná, em 2006 – o Senador 
Flávio Arns também disputou a eleição –, estivemos 
em Capanema, em um debate, discutindo a situação da 
região sudoeste do Estado. Desde então, verificamos 
que essa região atravessa um problema seriíssimo de 
segurança pública. E um dos documentos trata desse 
assunto. Aqueles que vivem no sudoeste do Estado 
e que são filhos daqueles que lutaram para garantir 
o direito de propriedade – naquela região, a pequena 
propriedade é predominante e faz a riqueza em termos 
de emprego e de renda – jamais imaginaram que se 
poderia chegar a essa situação de insegurança nas pe-
quenas cidades, nas pequenas comunidades e até nas 
propriedades rurais, onde assaltos são realizados.

Nesse documento, os Vereadores vêm a Brasí-
lia, para pedir por segurança para a região sudoeste. 
Aqueles 27 Municípios que compõem a região, que tem 
como sede Francisco Beltrão, não podem continuar 
desassistidos, desamparados, até mesmo porque, no 
debate da campanha eleitoral, dizia-se: não é possível 
que o contingente da Polícia seja hoje menor do que 
era há vinte anos, quando a população não chegava 

à metade do que é hoje. A população cresceu, e os 
problemas cresceram junto. Cresceram os problemas 
sociais e, principalmente, um problema grave que já 
denunciei desta tribuna muitas vezes, Senador Mão 
Santa: o ingresso de drogas pela fronteira do Brasil 
com o Paraguai. O contrabando de drogas e armas 
só vai ser contido, quando o Governo do Estado fizer 
uma verdadeira parceria com o Governo Federal, com 
o Exército Brasileiro, para colocar um contingente maior 
da Polícia Federal e do Exército na fronteira.

A droga é o instrumento, a ferramenta mais eficaz 
para levar principalmente a juventude a cometer crimes 
e atos de violência. Se verificarmos as estatísticas, ve-
remos que os maiores números de crimes cometidos 
e de mortes ocorridas estão entre jovens com idade 
que vai de 16 a 25 anos. A droga precisa ser conti-
da, precisa ficar fora de uma região de trabalhadores, 
como é a do sudoeste de um Estado trabalhador como 
o Paraná, e precisa ficar fora do País. Não podemos 
permitir que continue ingressando droga pelas frontei-
ras, contaminando-se o ambiente familiar.

Não é possível que uma cidade como Dois Vi-
zinhos – li isso no documento – tenha no seu efetivo 
apenas sete policiais, contando-se com o comandante. 
Lá seria preciso, no mínimo, 30 policiais, em proporção 
com a população. Não é possível que, numa cidade 
como Realeza, haja cinco policiais, um delegado e 
um escrivão de polícia. Não é possível que, na cidade 
de Francisco Beltrão, que é a sede da região, haja um 
delegado titular, mas não haja um substituto. Quando 
o titular sai de férias ou se afasta por um problema 
de licença médica ou por qualquer outro problema, 
tem-se de tirar um delegado de uma cidade vizinha, 
para responder pela Delegacia de Francisco Beltrão. 
Cobre-se um santo, e descobre-se outro. O cobertor 
está curto. Cobre-se para cima, Mão Santa, e desco-
brem-se os pés.

Estamos vendo o quê? Que não há uma ação 
de Governo, no sentido de recuperar esse contingen-
te. Todo mundo sabe que a Polícia precisa de veícu-
los, de equipamentos, de serviço de inteligência, mas 
fundamentalmente de polícia, de gente, de soldados 
treinados e capacitados para exercer sua função.

Estou vendo o Senador Romeu Tuma, que pode-
ria fazer este discurso com muito mais propriedade do 
que eu, porque é um homem especializado no assunto. 
Mas, como cidadão, sinto-me indignado, porque, na 
região metropolitana de Curitiba, são quatro assassi-
natos por dia, e as coisas não mudam. É preciso con-
tratar, sim, mais policiais, para que essa violência, que 
hoje assusta a população do sudoeste e que manda 
os Vereadores a Brasília para pedir socorro, também 
possa ser amenizada!
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Outro pedido que fazem os Vereadores é exa-
tamente uma forma de prevenir a violência, que é a 
educação, no sentido de se valorizar o professor, rei-
vindicando-se que o piso salarial, que está para ser 
votado na Câmara dos Deputados, de R$950,00, seja 
logo aprovado. Eles querem R$1.050,00, mas, se pelo 
menos for aprovado esse piso de R$950,00, os profes-
sores vão ter a garantia de que não terão de exercer 
essa profissão digna e difícil, que exige realmente muito 
esforço e dedicação, ganhando muitas vezes o salário 
mínimo. É uma reivindicação justíssima. É atribuição 
nossa, do Congresso Nacional, aprovar um piso salarial 
digno, decente, para que os professores do País inteiro 
tenham a garantia de começar a lecionar, recebendo 
um salário justo por aquilo que fazem.

Senador Romeu Tuma, com muita satisfação, 
concedo-lhe um aparte.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Senador Osmar 
Dias, sabe V. Exª a admiração e o respeito que tenho 
por V. Exª, há muitos anos. Muita coisa aprendi com seu 
trabalho, principalmente no setor agrícola, no da segu-
rança alimentar e em tantos outros aos quais V. Exª se 
dedicou durante boa parte de sua vida. Mas o assun-
to é tão interessante, Senador Osmar Dias, que esta 
manhã acordei e fiquei pensando: alguns governantes 
ficam falando que diminuiu a criminalidade em 2% ou 
3%, e a gente vê, todo dia, pela televisão, pelo rádio e 
pelo jornal, a criminalidade violenta, que ninguém con-
segue controlar. Tem de haver uma explicação e uma 
atividade dedicada do Estado para combater o crime. 
Então, diminuir a criminalidade em 1%, 2%, 3%, 5% 
nada representa, porque o medo da população é igual, 
porque um crime grave acontece a qualquer instante. 
V. Exª toca numa ferida importante: os Estados estão 
abandonando a responsabilidade que lhes dá o art. 
144 da Constituição, tentando passar para o Governo 
Federal a administração da segurança pública, o que 
não cabe, nem tem jeito. É claro que todo mundo tem 
de contribuir, lutar, somar, para buscar uma solução. E 
a educação é o que V. Exª está colocando num primei-
ro plano, para que se possa diminuir a violência que 
está havendo, e também a situação familiar. O Bolsa-
Família é ótimo, penso que tem de continuar, mas tem 
de haver a união familiar também, porque as crianças 
hoje estão no abandono. São impressionantes alguns 
dados fornecidos por relatórios nas Comissões, onde 
se pesquisa. Hoje, por exemplo, tomei um susto, ao 
ler num desses relatórios que 30% do trabalhador ru-
ral é analfabeto. Então, são coisas que realmente têm 
de compor um mosaico, porque a segurança, isolada-
mente – o investimento em armamento, por exemplo 
–, não vai trazer resultado, se aquele que está dentro 
de uma viatura, que porta uma arma, que oferece a 

vida no combate ao crime não for bem visto pelos res-
ponsáveis pela administração pública. Acho que V. Exª 
está correto. Agradeço a oportunidade de estar aqui 
com V. Exª, neste momento.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Obrigado, Se-
nador Romeu Tuma. É uma honra para mim receber um 
aparte de V. Exª e agregá-lo ao meu pronunciamento. 
Com a experiência que tem, V. Exª sabe dos proble-
mas da segurança. Precisa-se, sim, de mais policiais; 
precisa-se, sim, de mais equipamentos, de mais trei-
namento, de melhores salários para os policiais. Mas 
isso tudo não resolve isoladamente. É preciso que haja 
educação. Aí vem a proposta da educação em tempo 
integral, que, lá no sudoeste, alguns Municípios estão 
implantando e desenvolvendo. Com a educação integral, 
as crianças vão mudando os conceitos e preparando-se 
para a cidadania, vão aprendendo o que é seu direito 
e o que é sua responsabilidade e vão preparando-se 
para os desafios da vida.

Tudo isso junto é que vai compor realmente um 
conjunto de soluções, para melhorar essa questão da 
segurança. Mas, quando se chega ao ponto em que 
está a violência no sudoeste, quando se chega ao ponto 
em que está a violência em muitas regiões do Paraná 
e do Brasil, aí tem-se de colocar polícia.

Antes de conceder um aparte ao Senador Flávio 
Arns, leio o relato do proprietário de uma relojoaria que 
foi assaltado em Dois Vizinhos. Ele diz: “Se houvesse 
um policial do outro lado da rua, eu não teria sido assal-
tado”. O carro dele, que foi roubado em Dois Vizinhos, 
foi encontrado depois, se não me engano, em Salto do 
Lontra. Isso já se está tornando um hábito. Em outras 
regiões do Estado, assalto a propriedades rurais estão 
ocorrendo durante o dia: os insumos agrícolas, com o 
preço que adquiriram, são, evidentemente, atrativos 
para o assalto. Depois de roubar, os assaltantes vão 
vender o produto mais barato. Dessa forma, não há 
segurança sequer para o proprietário rural, nem há 
segurança nas escolas.

Para tudo isso, tem de haver uma providência do 
Estado brasileiro, do Governo do Estado do Paraná, 
dos governos municipais. O conjunto dessas forças é 
que vai levar realmente à solução ou vai pelo menos 
amenizar esse drama da insegurança em que vive uma 
região tão trabalhadora como é a região do sudoeste, 
que tem de nós todos uma admiração e um carinho 
muito grande.

Senador Flávio Arns, se o Presidente me conceder 
mais dois minutos, concederei o aparte a V. Exª.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – V. Exª poderia me conceder também um apar-
te?
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O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Se o Presi-
dente autorizar, concedo o aparte, primeiro, ao Sena-
dor Flávio Arns e, em seguida, a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Concederei mais dois minutos a V. Exª.

O Sr. Flávio Arns (Bloco/PT – PR) – Senador 
Osmar Dias, quero me associar à manifestação de V. 
Exª e também dar as boas-vindas a todos os Verea-
dores e Vereadoras do sudoeste do Estado do Paraná. 
Trata-se de um grupo importante, numeroso – eu diria 
que é dos mais numerosos de uma microrregião espe-
cífica que já visitou o Congresso Nacional. Como V. Exª 
disse, é uma região pela qual nós três, Senadores do 
Paraná – Senador Alvaro Dias, que preside a sessão, 
V. Exª e eu próprio –, temos muito carinho, muita ami-
zade e muito respeito. Esperamos, inclusive, contribuir, 
pela atuação também, com os pleitos que vêm sendo 
trazidos pela Associação das Câmaras Municipais do 
Sudoeste do Paraná (Acamsop) para o Congresso. V. 
Exª já abordou todos os pleitos de uma maneira bem 
detalhada: a questão da segurança, que é uma priori-
dade para aquela região e para todo o Paraná; a ques-
tão do piso mínimo salarial para os professores, algo 
essencial também; uma política bem definida para o 
pequeno agricultor, para a agricultura familiar; e uma 
preocupação com a certificação dos professores da 
Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu (Vizivali). Quero 
dizer para os Vereadores que essa situação já foi bem 
discutida com o Ministério da Educação, e o Conselho 
Estadual de Educação já está orientado sobre como 
fazer para proceder à convalidação dos estudos. En-
tão, todos nós, Senadores e Deputados, atuamos em 
conjunto, porque isso envolve a situação de 30 mil pro-
fessores no nosso Estado do Paraná. Então, quero só 
me associar ao Senador Osmar Dias e dizer a todos 
os senhores e senhoras, Vereadores e Vereadoras, 
que a Bancada do Paraná, sem dúvida alguma, está 
junto nessa caminhada com as Câmaras Municipais, 
com as Prefeituras e com essa região tão querida do 
nosso Estado, que é o sudoeste. Parabéns! Obrigado 
pela presença.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Obrigado, 
Senador Flávio Arns. Concedo um aparte ao Senador 
Antonio Carlos Valadares, para depois encerrar.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – Senador Osmar Dias, quero me congratular com 
V. Exª pelo pronunciamento que faz e também apre-
sentar minha solidariedade, minhas homenagens e 
meu respeito aos Vereadores do sudoeste do Paraná, 
uma região que dá exemplo de grande pujança eco-
nômica, de grande desenvolvimento social. Constitui 
exemplo para o Brasil notadamente a participação dos 
Vereadores, porque os pleitos que aqui eles fizeram 

traduzem a substância, a responsabilidade e o com-
promisso que eles têm para com o seu Estado e para 
com o nosso País. A Câmara de Vereadores é uma 
verdadeira escola de aprendizagem. Aqueles que an-
tes de entrarem na vida pública em cargos mais ele-
vados passaram por uma Câmara de Vereadores têm 
mais facilidade de vencer. É por isso que enalteço os 
Vereadores no momento em que a classe política está 
sendo tão vilipendiada por vários setores da opinião 
pública e da mídia, está tão desacreditada. Mas que-
ro também reconhecer que o Estado do Paraná é um 
exemplo aqui, no Senado Federal. Há três Senadores 
dos quais o Estado do Paraná pode se orgulhar: Flávio 
Arns, Osmar Dias e seu irmão, o Senador Alvaro Dias, 
Senadores que têm altas responsabilidades, que agem 
dentro da ética e da honradez, com transparência, aci-
ma de tudo, respeitando seus colegas, respeitando o 
Senado Federal, estabelecendo um vínculo de amiza-
de. Efetivamente, constitui um exemplo a Bancada do 
Paraná. Meus parabéns a V. Exª e a todos os Verea-
dores aqui presentes!

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Muito obri-
gado, Senador Antonio Carlos Valadares, pelas pa-
lavras.

Ao encerrar, quero dizer aos Vereadores que to-
dos nós temos responsabilidade, e os Vereadores que 
reivindicam também. Quando as coisas não vão bem, 
é preciso mudar, e, para mudar, é preciso que o Verea-
dor tenha consciência disso junto com o Prefeito, junto 
com os eleitores, porque só reclamar que não está bom 
não adianta; é preciso fazer algo para mudar.

Contem comigo para tentar mudar essa situa-
ção! Um abraço!

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) – 
A Presidência agradece e vai solicitar à Secretaria-Geral 
da Mesa que registre nos Anais da Casa o documento 
encaminhado pela Associação das Câmaras Municipais 
do Sudoeste do Paraná. Fica, portanto, feito o registro 
nos Anais do Senado Federal, agradecendo, mais uma 
vez, a presença de todos os vereadores: Hélio Alves, 
Presidente da Acamsop, e a todos os outros vereadores: 
Liberalino Bonin, Presidente de Honra; João da Silva, 
1º Vice-Presidente; Alcir Ganassini, 2º Vice-Presidente; 
Marco Zandoná, 1º Secretário; Moacir Fiamoncini, 2º 
Secretário; Inez Santos, 1ª Tesoureira; Gilmar Schmidt, 
2º Tesoureiro, e Altair Eduardo, Diretor Patrimonial. Em 
nome desses vereadores, nossa saudação a todos os 
vereadores do Sudoeste do Paraná.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALVARO DIAS.

(Inseridos nos termos do art. 210, do In-
ciso I e § 2º do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Concedemos a palavra, como Líder do PSDB, ao 
Senador Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, na última sessão, efetivamente delibe-
rativa, desta Casa, fizemos um acerto que foi, por todos 
do meu Partido – e creio que por todos os senadores 
e senadoras –, julgado histórico. O Supremo Tribunal 
Federal deliberara contrariamente à edição de medidas 
provisórias tratando de crédito extraordinário. 

O Governo, de modo, a meu ver, fronteiriço com 
perigo institucional, em seguida, editara uma medida 
provisória tratando de crédito extraordinário, o que 
significaria uma afronta ao Parlamento e uma afronta 
sobretudo ao Supremo Tribunal Federal, à Suprema 
Corte do País. E nós da Oposição nos colocamos em 
posição de resistência a qualquer votação, por enten-
der que era preciso uma reflexão por parte do Gover-
no Federal.

E surgiu a luz, surgiu a saída. O Líder do Governo 
concordou, após consultas junto ao Palácio do Planal-
to, em retirar a medida provisória, que tratava de R$7 
bilhões – com “b” de bola, bilhões – R$7,5 bilhões para 
créditos extraordinários. Retiraria essa medida provisó-
ria, substituindo-a por um projeto de lei com urgência 
constitucional, e nós votaríamos duas medidas provi-
sórias que estavam na pauta, não votando a terceira, 

uma que é relatada pelo ilustre Senador Flávio Arns, 
porque o próprio Governo julgava que não havia ma-
turidade, não havia entendimento, não havia consenso 
para se votar essa matéria relatada pelo Senador do 
Paraná, senão teríamos votado aquela também com 
os destaques, com os debates, com o esmiuçamento 
das pendências, mas teríamos ficado até o momento 
em que se tornasse possível colocar-se a voto a me-
dida provisória.

Depois percebi – e aí o feriado foi engolindo a 
repercussão disso – que não era tão simples assim. 

Hoje mesmo o jornal Correio Braziliense traz uma 
matéria com declaração do Ministro Paulo Bernardo, do 
Planejamento, em que S. Exª diz que não retira a medi-
da provisória. Nós votamos duas medidas provisórias 
num fio de bigode, confiando na palavra do Governo, 
e agora o Ministro diz que não retira a medida provi-
sória. As razões burocrático-político-administrativas, 
sinceramente, a mim interessam muito pouco. É um 
ditado português que tem de ser muito bem observado 
nesta Casa: “Quem não pode com o pote não pega na 
rodilha”. Ou não faz o acordo, ou faz o acordo. Se faz 
acordo, é para cumprir.

Então, eu estou aqui no aguardo da manifesta-
ção do Governo, supondo que nós, a essa altura, tal-
vez já estejamos com meu discurso superado, com a 
medida provisória retirada mediante a edição de outra 
medida provisória, porque é assim que se faz: tem que 
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ser uma medida provisória retirando a medida provisó-
ria inconveniente. Aí se aprova, no momento próprio, 
aquela medida provisória adequada, aquela que retira 
a inconveniente. E vem o projeto crivado pela urgência 
constitucional, para nós aqui o apreciarmos.

Se isso é feito, nós examinaremos o mérito de 
cada medida provisória que tranca a pauta. Examina-
remos os detalhes técnicos e de mérito. Se isso não 
é feito, nós consideramos que algo de muito perigoso 
estaria acontecendo, porque não dá para as forças que 
compõem esta Casa – pelo lado do Governo, uma, e 
pelo lado da Oposição, outra – se tratarem desse jei-
to. Nós não inadimplimos jamais com a palavra que 
empenhamos e não julgamos tolerável nem aceitável 
que o Governo use desse expediente.

Portanto, estou no aguardo das manifestações, 
entendendo que o nosso comportamento terá que 
ser um na hipótese de palavra empenhada, palavra 
cumprida, e terá que ser outro na hipótese de palavra 
empenhada e palavra descumprida, porque se esta-
belece uma lei da selva, uma lei do cão, uma lei do 
salve-se-quem-puder, e não quero acreditar que isso 
possa prevalecer. Não é assim. Temos um convívio de-
mocrático a preservar , temos um convívio civilizado 
a manter. Sempre digo que não adianta ficar fazendo 
fé, nesse esquema de...

(Interrupção do som.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Não 
acredito, Sr. Presidente, nessa estória de vamos trato-
rar, vamos fazer, vamos acontecer, porque acaba não 
se fazendo nem acontecendo.

Segundo, se fizer, é com muito sacrifício. É a 
chamada vitória do Rei Pirro, aquela vitória tão sofri-
da, tão suada, tão ferida, que termina não valendo a 
pena de ser obtida.

Sempre digo que uma minoria atenta pega qual-
quer maioria no contra-pé em algum momento da vida 
do Congresso Nacional. E, neste momento, não adian-
ta choro nem vela; neste momento, as pessoas têm 
de meditar sobre se cumpriram com seus deveres em 
relação aos seus interlocutores.

Portanto, estou aqui na posição de alguém que 
confia na palavra empenhada pelo Governo nesse 
episódio, mas que não aceita que ela não seja cum-
prida.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Sr. Presiden-

te, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Tem a palavra V. Exª pela ordem.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela ordem, solicito 
a minha inscrição para falar como Líder do PSOL.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– V. Exª fica inscrito como Líder do PSOL.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Sr. Presi-
dente, chegou a minha inscrição para falar pela Lide-
rança do PTB?

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Chegou. V. Exª está inscrito como Líder do PTB, já 
com autorização sobre a Mesa.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presi-
dente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu tinha feito 
a minha inscrição antes mesmo da inscrição do Sena-
dor Arthur Virgílio.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– V. Exª está inscrito, e o Senador Arthur Virgílio...

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Não, por 
se tratar do meu Líder, eu nem reclamei, mas eu gos-
taria que V. Exª pudesse reparar.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias – PSDB – PR) 
– Pois não. O Senador Arthur Virgílio falou em subs-
tituição ao Senador César Borges que estava inscrito 
e protelou a sua fala.

Como orador inscrito, é a vez do Senador Papaléo 
Paes; em seguida, falará o Senador Eduardo Suplicy, 
para uma comunicação inadiável, e, como Líder, será 
a vez do Senador Mário Couto.

Depois, temos o Senador Romeu Tuma pelo PTB, 
a Senadora Ideli, o Senador José Nery e a Senadora 
Roseana Sarney, todos inscritos pela Liderança dos 
partidos.

Com a palavra o Senador Papaléo Paes por dez 
minutos.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de iniciar meu 
pronunciamento, quero cumprimentar e até agradecer 
a presença dos Srs. Vereadores do Estado do Paraná 
e de outros Vereadores que estavam aqui presentes, 
porque esta é a Casa legislativa de todos nós. Por isso, 
nós queremos fazer esses cumprimentos e dizer que 
foi uma honra muito grande tê-los aqui na nossa ses-
são. E foi justamente o Senador Alvaro Dias que fez 
referência aos Vereadores aqui presentes.
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Mas, Sr. Presidente, o grande desafio do Brasil de 
hoje é a inserção de suas novas gerações no processo 
de desenvolvimento nacional, tornando-as cidadãos 
plenos, conscientes dos seus direitos e responsáveis 
perante suas obrigações para com a sociedade.

Este desafio encontra um enorme obstáculo na 
redenção social dos pequenos brasileiros, crianças e 
jovens, deserdados de suas famílias, da sociedade e 
do Estado. 

Visando resgatar esta divida, pelo menos no 
âmbito de sua capacidade operacional, o Tribunal de 
Justiça do Estado do Amapá criou, em 1997, na co-
marca de Macapá o “Projeto Pirralho”. Na realidade, 
o Tribunal sistematizou e deu coerência aos projetos 
sociais, já existentes, do Juizado da Infância e da Ju-
ventude de Macapá, reagrupando os programa “Abor-
dagem de Rua”, “Juventude e Justiça Social” e “Adote 
uma Praça”.

O resultado, depois de dez anos, é visível na ruas 
e nos centros de atuação do Projeto.

Nada como um bom exemplo para produzir bons 
frutos!

O Projeto Pirralho tem como público-alvo as crian-
ças e os adolescentes amapaenses em situação de 
vulnerabilidade pessoal ou social, e que fazem da rua 
seu espaço preferencial de sobrevivência. A busca da 
reinserção sócio-familiar desses pequenos brasileiros 
e brasileiras é tarefa fundamental do Estado e móbil 
da sociedade ou da Justiça amapaense.

O Amapá trabalha para dar meios a suas crianças 
de 9 a 18 anos de escaparem da exclusão social a que 
estão destinadas pela vida que levam nas ruas. 

Atividades socializantes, como grupos de balé ou 
dança, ou atividades culturais, como visitas a museus 
e espaços históricos de Macapá, funcionam como 
matriz para recuperação da identidade desses nos-
sos jovens.

O Projeto busca atender a todos aqueles que 
necessitam de auxílio para crescer na vida cidadã. 
Crianças de rua, vítimas ou não de abusos ou con-
flitos domésticos, reféns de exploração sexual ou de 
trabalho infantil, todas são ajudadas a saírem desse 
ciclo perverso de destruição, que as incapacita para 
viver ajustadas na sociedade.

A proteção à infância e à juventude é uma con-
quista inarredável da democracia brasileira. O Estatu-
to a elas dedicado é uma das leis mais avançadas do 
mundo. Precisamos, agora, cobrir a defasagem entre 
a intenção expressa na Lei e a realidade vivida pelas 
crianças no território brasileiro.

A consecução da justiça social para essa parcela 
de nossa população é uma obrigação incontornável do 
Estado e da sociedade organizada.

O Brasil, durante tempo demais, deixou que as 
populações mais carentes ficassem à mercê de sua 
própria sorte.

Reverter essa injusta situação, com atuação firme 
e continuada do Estado junto a essa gente, é a con-
dição sine qua non para o estabelecimento da justiça 
social entre todos os brasileiros.

Enquanto deixarmos à margem do processo de 
desenvolvimento nacional essa parcela fundamental 
de nosso povo, jamais lograremos alcançar um estado 
de equilíbrio e justiça entre os cidadãos.

A Justiça do Amapá, por meio de seu Juizado 
da Infância e da Juventude, antecipou-se aos demais 
Poderes e decidiu agir. Eis o exemplo que deve ser 
seguido por todas as organizações do Estado e da 
sociedade civil.

Por isso, Sr. Presidente, devemos dar eco, com 
a máxima ênfase possível, a iniciativas como as que 
foram tomadas no Amapá. São elas que, por seu efeito 
multiplicador, levarão à mudança efetiva da situação 
de precariedade social em que vive parte significativa 
de nossas crianças. 

Ações de resgate social dos jovens, associadas a 
políticas de apoio às famílias, com aumento de renda e 
de padrão educacional, são, sem sombras de dúvidas, 
o caminho mais curto para o Brasil se tornar a grande 
potência mundial que pretende ser. Inversamente, não 
haverá futuro de grandeza para o país que negligenciar 
suas gerações mais novas.

Era essa a mensagem de reconhecimento à Justi-
ça do Amapá que queria trazer pela criação do Projeto 
Pirralho, que é um projeto, como falei anteriormente, 
que veio se juntar a outros projetos que foram, inclu-
sive, implantados quando fui Prefeito de Macapá, de 
1993 a 1996. Um deles foi o projeto “Adote uma Praça”, 
que logrou grande êxito exatamente porque tinha uma 
parceria séria e segura com a Justiça do Estado.

Era esse o registro que queria fazer, muito justo, 
à Justiça do Estado do Amapá. Agradeço a todos os 
membros da Justiça do meu Estado pela seriedade com 
que encaram a questão da criança e do adolescente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– Muito obrigado, Senador Papaléo Paes.
Com a palavra, o Senador Eduardo Suplicy para 

uma breve comunicação. Depois, falará o Senador Má-
rio Couto, pela Liderança da Minoria.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Senador Alvaro Dias, em primeiro lugar, 
como não estive ontem aqui, eu gostaria, a exemplo 
do que fizeram outros colegas, de fazer referência ao 
falecimento do Senador Jefferson Péres. 

Ontem, estive acompanhando o Presidente Lula 
nos diversos atos tão positivos que ocorreram no BN-
DES, no fórum organizado pelo ex-Ministro João Paulo 
dos Reis Velloso, também no anúncio dos navios que 
passarão a ser construídos, sobretudo por iniciativa da 
Petrobrás, e na inauguração do Quarteirão da Saúde, 
em Diadema. Como estive acompanhando o Presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva, não pude estar presente 
quando grande parte dos Senadores homenagearam 
o Senador Jefferson Péres.

Estive em seu velório e quero aqui dizer a toda 
a sua família, à Srª Marlídice e a seus filhos, que o 
Senador Jefferson Péres continuará sendo para nós 
uma luz do bom caminho a seguirmos. Ele foi um 
exemplo extraordinário para todos nós, pela maneira 
como agia, pela correção com que sempre procura-
va defender o interesse público, o povo da Amazônia. 
Em todas as comissões das quais participou, sempre 
fez pronunciamentos os mais lúcidos com respeito ao 
seu saber jurídico, econômico, mas, sobretudo, pela 
qualidade e seriedade de sua postura ética, o Senador 
Jefferson Péres será para nós um caminho sempre a 
ser lembrado.

Vou ainda me pronunciar, de forma mais prolon-
gada, no dia em que todos nós estivermos realizando 
uma sessão de homenagem especial à sua memória, 
ao seu exemplo.

Gostaria, Sr. Presidente, de aqui transmitir a to-
dos uma carta, que ontem mostrei ao Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, assim como ao Ministro Franklin 
Martins e à Ministra Marta Suplicy. Trata-se de carta 
de uma poetisa de setenta anos, a Srª Francisca Ca-
valcanti de Araújo, de Paranapiacaba.

Uma poetisa que, em “Vila Mágica”, diz:

Aqui a vila é mágica
A vila aparece
E desaparece
Tem dia que você vê o morro
Tem dia que você não vê nada
Parece o grande caldeirão 
Que você põe para esquentar
E a fumaça vem 
Para a vila apagar
Tem bruxa no pedaço
Com sua vara de condão
E põe fogo no fogão
A fumaça aparece
A vila desaparece
Como num passe de mágica

O morro a sumir
A fumaça a perseguir
O dia não passa
Nem as horas
Só fica a fumaça
Na cidade mágica.

Justamente a Srª Francisca Cavalcanti de Araú-
jo enviou-me uma carta, que mostrei ao Presidente e 
estou encaminhando ao Governador José Serra e ao 
Secretário Mauro Arce, que amanhã recebe o Prefeito 
de Santo André, onde fica a Vila de Paranapiacaba, e o 
Prefeito Kiko, de Rio Grande da Serra, para considerar 
a possibilidade de o trem voltar a funcionar no trecho 
que vai de Santo André a Paranapiacaba.

Diz a Srª Francisca Cavalcanti de Araújo:

Prezado senhor, como falei para o senhor 
sobre a nossa situação na Vila, moro aqui há 
muitos anos. Aqui era vila de primeiro mundo, 
pois tínhamos o trem que vinha de São Paulo 
até a nossa vila. 

Hoje estamos aqui com um transporte 
ruim, pois temos um ônibus que sai da Vila 
e vai até Santo André, outro ônibus que sai 
de Rio Grande da Serra e vem até Parana-
piacaba. As passagens são muito caras, pois 
somos pobres. Além do mais, esses ônibus 
vivem sempre quebrados, demoram muito, 
os passageiros ficam, às vezes, mais de ho-
ras esperando no frio e na neblina molhada. 
Estamos sofrendo muito, muito. 

O que eu peço para nós aqui: a solução 
seria o trem. Eu não entendo. O trem vem até 
Rio Grande da Serra. Mais uma estação, é 
Paranapiacaba. 

Peço, por caridade, e por nós, que somos po-
bres, pois às vezes não temos dinheiro para mandar 
as crianças ir às escolas...

(O Sr. Presidente faz soar a campai-
nha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Em um minuto concluirei, Sr. Presidente.

...pois às vezes não temos dinheiro para 
mandar as crianças ir às escolas estudar al-
gum curso. Para trabalhar é difícil, pois quando 
fazem a ficha para emprego e colocam que 
moram na Vila, a firma não aceita.

Por favor, por amor aos brasileiros que 
sofrem, peço que o senhor estude um meio e 
mande o trem para a Vila Paranapiacaba, pois 
a solução para os nossos problemas seria a 
volta do trem. 

Aqui também é uma vila turística. Com 
a vinda do trem viria mais turista para a Vila, 
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– O requerimento que acaba de ser lido será incluído 
em Ordem do Dia oportunamente, nos termos do art. 
255, inciso II, alínea “c”, XII, do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requer imento que passo a ler.

É lido o seguinte:

pois o comércio iria melhorar muito. Quem não 
gostaria de descer a serra de trem para San-
tos? Pois é um passeio maravilhoso. 

Se o trem voltar, e creio que volte, pois 
é um meio de transporte que todos gostariam 
de usar. Já pensou descer a serra pra Santos? 
Pois se o trem voltar, espero que volte, isso 
aqui será a oitava maravilha do mundo. Pois 
estamos contando com sua ajuda. Tenha pie-
dade e amor à nossa gente que sofre.

Espero que faça essa caridade, que tor-
ne realidade o meu sonho. É de todos da Vila 
Paranapiacaba. 

Francisca Cavalcanti de Araújo.

Obrigado. Obrigado.

Espero que o Secretário de Transportes, Mauro 
Arce, o Governador José Serra, o Presidente Lula e 
a Ministra do Turismo, Marta Suplicy, possam analisar 
a viabilidade, inclusive com o Instituto do Patrimônio 
Histórico, e fazer voltar o trem, atendendo ao pedido 
da população, expresso tão bem pela poeta Francisca 
Cavalcanti de Araújo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– Muito obrigado, Senador Suplicy.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– A Presidência defere o requerimento, nos termos do 

art. 256, § 2º, inciso I, do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Peço 
a palavra para encaminhar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Para encaminhar a votação, V. Exª dispõe de cinco 
minutos.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, viajei na quinta-
feira, de manhã, para Manaus, com o Senador Jeffer-
son Péres. Estava absolutamente bem. Padecia de um 
distúrbio de pressão, com tendência para pressão alta. 
E, apesar de ser uma figura de hábitos espartanos no 
comer, no beber, no dormir, na sua organização de 
trabalho, inclusive, seu coração não resistiu ao peso 
de uma crise de pressão alta, imagino, muito mais do 
que ao peso de uma idade que ele não tinha. Os seus 
76 anos de certidão de nascimento não refletiam a ra-
pidez do seu passo, a lucidez do seu raciocínio, a sua 
capacidade de ler e continuar analisando criticamente, 
de maneira magistral, a economia brasileira, a questão 
institucional neste País. 

O fato é que perdemos o Senador Jefferson Pé-
res. Manaus se tomou de uma comoção muito grande, 
a ponto de eu me pôr a meditar sobre se as pessoas 
precisam morrer, Senador Jarbas Vasconcelos, para 
terem um reconhecimento muito claro do seu valor, a 
ponto de sua família ter ficado surpreendida com as 
manifestações. E o Amazonas se surpreendeu com as 
manifestações do Brasil. Foi o Brasil inteiro – rádios, 
jornais, Internet, cartas de leitores para os jornais –, o 
que revela o apreço pelo valor de um prezado compa-
nheiro de lutas, um prezado amigo, um querido colega 
de Congresso, um homem de bem.

Coloquei-me sob uma segunda reflexão: como, 
neste País, se comemora a figura de um homem de 
bem como se tivesse ficado raro esse artigo! Em ou-
tra época, talvez, simplesmente se registrasse o fa-
lecimento do intelectual, o falecimento do homem de 
letras, o falecimento do orador correto, o falecimento 
do político sem jaça, sem a ênfase na questão moral, 
na questão ética. Mas, hoje em dia, alguém que não 
tem rasuras na sua biografia passa a ser visto como 
merecedor – e Jefferson é merecedor – de todos es-
ses elogios, de todos esses encômios.

Foi muito duro. Tínhamos uma relação de família 
muito forte, muito expressiva. O meu avô, o Desembar-
gador Arthur Virgilio, era compadre do pai de Jeffer-
son, o juiz Arnoldo Péres. Meu pai era muito amigo do 
Senador Jefferson Péres. Quando meu pai foi caçado 
pela brutalidade do AI-5 e devolvido a uma banca de 
advocacia que deixara aos 25 anos de idade, meu pai 
sentia momentos de depressão muito agudos, muitas 
portas se fecharam para ele, mas algumas se manti-

veram abertas. Uma delas foi a da família de Jefferson 
Péres. Sua esposa, Marlídice, abria sua casa para reu-
niões informais, na verdade visando a fazer o tempo 
de meu pai passar. Ele tinha pelo casal Jefferson e 
Marlídice um apreço muito grande.

Nos encontros que tive com Jefferson, quando se 
tratava do respeito à coisa pública, muitas vezes havia 
momentos de divergência. Não vou jamais pecar por 
insinceridade. Cheguei a ter momentos de choque de 
opiniões com Jefferson. Não sei não me chocar se eu 
sinto que tem uma opinião divergente da minha. Estou 
aqui para manifestar minha opinião sempre, de maneira 
altaneira, altiva, como era altiva e altaneira a maneira 
de Jefferson se manifestar. Mas tínhamos um grande 
respeito um pelo outro e tínhamos muito prazer nas 
conversas pessoais que mantínhamos sobre literatura, 
sobre cinema, sobre a vida. 

Nós percebemos que o Senado se dá conta do 
peso de Jefferson quando se olha para a sua cadeira 
e a vê vazia neste momento. 

Anuncio, aliás, que o suplente de Jefferson é 
um homem sério, é um moço de bem, que haverá 
de cumprir um bom papel nesta Casa. É um econo-
mista, é capaz de analisar a economia da Amazônia 
com muita justeza, com muita correção. Certamente, 
vai seguir as diretrizes do titular da cadeira, que tanto 
honrou este Senado. 

A nossa idéia segue a idéia do PDT e de outros 
Senadores que já haviam pedido uma sessão solene 
de homenagem ao Senador Jefferson Péres, mas não 
podíamos deixar de fazer uma, seja pelo PSDB, partido 
que ele ajudou a fundar no Estado do Amazonas, seja, 
no meu caso, pessoalmente, como seu amigo, como 
seu companheiro, como seu admirador, como seu con-
terrâneo, para traduzir aqui o que é o meu sentimento 
e o que percebi como sendo fortemente o sentimento 
do meu povo, da minha gente. Foi-se fisicamente uma 
figura de enorme peso neste País. Fica um exemplo, 
a mostrar que não é para se descrer completamente 
da vida pública do Brasil, porque nem tudo é podridão, 
nem tudo é corrupção, nem tudo é golpe, nem tudo é 
esperteza reles, nem tudo é torpeza, porque há figuras 
como o Senador Jefferson Peres, que nos mostraram à 
farta que a luzinha da esperança podia continuar ace-
sa. Ele mostrava isso com as suas atitudes. Temos de 
saber mostrar isso o tempo inteiro, nós, que ficamos, 
com as nossas atitudes, Sr. Presidente. 

Muito obrigado e até a sessão solene de homena-
gem, merecidíssima, ao insigne brasileiro que o Brasil 
perdeu, Jefferson Péres.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Se-
nador...
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Comunico ao Plenário, antes de conceder a palavra 
ao Senador Tasso Jereissati, que estamos também 
encaminhando a votação do Requerimento nº 645, 
do Senador Cristovam Buarque, que propõe também 
homenagem ao ex-Senador Jefferson Péres. S. Exª 
sugere a data do dia 27 de junho, que é uma sexta-
feira. Eu recomendo aos autores dos dois requerimen-
tos um entendimento para a fixação de uma data que 
possa permitir quórum e a presença dos familiares do 
saudoso Senador Jefferson Péres. Portanto, embora 
o requerimento do Senador Cristovam Buarque sugira 
a data do dia 27 de junho, nós estamos sugerindo um 
entendimento para a fixação de uma outra data, que 
não seja uma sexta-feira.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, se V. Exª me permite, estou de acordo, em 
nome do PSDB, com o PDT, Partido do Senador Je-
fferson Péres. A data que escolherem será uma data 
prioritária e aceita de bom grado por nós que queremos 
homenagear o ilustre Senador que se foi.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– A sugestão é do dia 27 de junho. Se houver con-
cordância, será no dia 27 de junho, uma sexta-feira à 
tarde. Fica a critério dos requerentes.

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PTB – MA) – Sr. 
Presidente, se V. Exª me permite.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Seria 
mais racional se colocássemos uma data de acesso 
mais fácil das pessoas a Brasília.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Uma terça ou quarta-feira.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Mas 
volto a dizer que precisamos homenageá-lo neste se-
mestre.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Senador.

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PTB – MA) – Sr. 
Presidente.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC. Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.) – Não seria nem por isso. Eu acho que o Se-
nador Jefferson Péres merece uma homenagem com 
“h” maiúsculo.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Exatamente.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Eu acho que deveria ser num dia como terça-
feira e não numa sexta-feira.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Senador Geraldo Mesquita, fica em aberto para o 
entendimento e fixaremos data posteriormente.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Claro.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Mas estamos deliberando sobre os dois requeri-
mentos.

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PTB – MA) – V. 
Exª me permite?

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Pois não, Senador Epitácio Cafeteira.

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PTB – MA. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, vi os termos do requerimento e fiquei, de-
veras, sensibilizado. É o dia em que vou fazer 86 anos, 
27 de junho. De forma que, se esse for o dia, tenho 
motivo para ficar muito alegre. 

Agora, temos de notar o seguinte: em três se-
mestres, foram-se três titulares do Senado, e isso é 
muito sério. Eu deveria ter sido o primeiro a morrer. 
Escapei. E perdemos três Senadores em três semes-
tres. Nos próximos semestres, deveremos perder mais 
um – se continuar a escrita. Então, precisamos não 
de medida provisória, mas de medida definitiva para 
suspender esse rodízio, essa seqüência de partida 
de Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Com a palavra o Senador Tasso Jereissati para en-
caminhar os requerimentos.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Para enca-
minhar também, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– V. Exª fica inscrito.

Tem a palavra o Senador Tasso Jereissati para 
encaminhar os requerimentos.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria de con-
cordar com todos aqueles que estão propondo uma 
data mais adequada para essa homenagem, que, como 
disse o Senador Geraldo, é da maior importância, para 
um Senador da maior importância. Com certeza, o Se-
nador Cristovam não atentou para o detalhe de que o 
dia poderia cair em uma sexta-feira de tarde; dia este 
em que não há sessão deliberativa nesta Casa. Pro-
ponho, então, que a matéria seja discutida adequada-
mente com ele. 

Pedi a V. Exª a oportunidade para encaminhar 
o requerimento proposto pelo Senador Arthur Virgílio 
pelo fato de, na sexta-feira, quando ocorreu o faleci-
mento do nosso querido Senador Jefferson Péres, eu 
me encontrar fora do País. Não pude, nem na sexta, 
nem na segunda-feira, manifestar meu sentimento, meu 
respeito, minha admiração e pesar, com certeza nosso, 
pelo passamento do Senador Jefferson Péres.

O Senador Jefferson Péres, sem dúvida algu-
ma, é daquelas figuras públicas que marcam pela sua 
postura, pela sua dignidade. Sua atuação aqui, no 
Senado Federal, durante esses quase seis anos em 

MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL532     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 28 16729 

que tivemos oportunidade de conviver, foi realmente 
irrepreensível. 

Sempre muito enérgico, sempre muito rigoroso em 
relação ao cumprimento do Regimento desta Casa. Não 
abria mão dos seus princípios. Determinadas vezes, 
até desgostando a maioria da Casa por essa posição 
quase inflexível – na maioria das vezes até inflexível 
–, dava o exemplo daquele homem que respeitava as 
leis e que via, no respeito às leis, princípio fundamen-
tal de conduta para o homem público.

Por esta razão, S. Exª granjeou, na grande maio-
ria dos brasileiros, enorme admiração, fazendo com 
que sua figura e seu nome sempre fossem lembrados 
quando se falava daqueles homens públicos, principal-
mente detentores de mandato, que tinham ética, que 
tinham postura ética, e cuja conduta exemplar deveria 
ser seguida por outros Parlamentares. 

É neste momento, em que cada vez mais o Brasil 
se caracteriza pelo Brasil do mais esperto, que, repe-
tidas vezes, temos visto, a partir do próprio Governo, 
desrespeito às leis, desrespeito à Casa legislativa, 
desrespeito ao Judiciário, como vimos recentemente 
o Governo Federal mandando medida provisória de 
abertura de crédito especial, quando, no dia anterior, 
o Supremo Tribunal Federal já havia decidido que, por 
medida provisória, era inconstitucional o envio de cria-
ção de créditos especiais. 

Estão-se jogando às favas o respeito a essas 
questões, e, aqui mesmo, na Câmara e no Senado 
Federal, cada vez mais as pessoas são confundidas. 
Confunde-se a ação do homem público com o uso do 
Poder Público. 

O Senador Jefferson Péres passa a ser uma 
perda muito grave, muito forte. Vamos sentir uma falta 
profunda da sua presença nesta Casa. 

Quero aproveitar para dirigir, pessoalmente, da 
minha parte e da parte da minha família, à esposa do 
Senador Jefferson Péres, aos seus filhos e a todos os 
familiares, nosso voto de pesar. Que Deus dê forças 
para que superem este momento de dor. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– Agradeço ao Senador Tasso Jereissati. 
Pela ordem de inscrição, Senador Mário Couto; 

depois, Senador Romeu Tuma; depois, Senador José 
Nery. Se houver permissão, o Senador José Nery tem 
de sair. (Pausa.) 

Com a palavra V. Exª, Senador José Nery, com 
a concordância dos demais. 

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Para encami-
nhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Senador Alvaro Dias, Srªs e Srs. Senadores, fui 
alcançado com a notícia do falecimento do Senador 
Jefferson Péres quando eu me encontrava, Senador 
Mário Couto, à beira do rio Xingu, lá em Altamira, no 

Estado do Pará. Eu participava do evento de encerra-
mento do encontro dos povos indígenas do Xingu. A 
partir daquele momento, tentei viajar de Altamira para 
Manaus, para me somar à comitiva de Senadores e de 
diversas autoridades do PDT e de várias instituições, 
e de amigos, para estar com a família do Senador Je-
fferson Péres naquele momento de dor e separação. 
Infelizmente, não consegui vaga nos vôos de Altami-
ra para Manaus e tive de acompanhar, à distância, as 
cerimônias mostradas para o País inteiro, quando o 
povo do Amazonas e o povo brasileiro, por meio das 
suas mais expressivas lideranças, lá compareceram 
para as justas homenagens de despedida ao bravo 
lutador: Senador Jefferson Péres.

Eu queria, Sr. Presidente, associar-me à proposta 
de iniciativa do Senador Arthur Virgílio e do Senador 
Cristovam Buarque. S. Exªs propõem requerimento de 
sessão especial de homenagem. 

Digo ao Senador Arthur Virgílio que o subscrevo 
com a mais absoluta convicção. E, ao apoiar essa ini-
ciativa de uma sessão especial de homenagem, tenho 
a certeza do seu significado tão pleno e tão robusto no 
sentido do quê esta Casa pode testemunhar ao prestar 
essa homenagem ao digno representante do Estado 
do Amazonas e do povo brasileiro.

Fiquei impressionado ao viajar pelo interior do 
Pará nos últimos cinco dias. Em todos os encontros 
de que participei, em Altamira, Marabá, Xinguara, 
Redenção, Floresta do Araguaia e Canaã dos Cara-
jás, por incrível que pareça, Senador Arthur Virgílio, 
escutei as mais elogiosas referências ao Senador Je-
fferson Péres.

Portanto, associo-me, desde já, a essas home-
nagens, porque sobretudo essa sessão tem um signi-
ficado especial, tendo em vista que vai homenagear 
um dos mais representativos políticos, que, com garra 
e determinação, além da palavra e do exemplo, tinha 
como marcas a ética, a conduta ilibada, a firmeza nos 
seus posicionamentos e a clareza das suas idéias na 
defesa do Brasil e da Amazônia. 

Com certeza, a morte do Senador Jefferson Péres 
deixa mais pobre este Senado e deixa mais pobre a 
política brasileira, que precisa cada vez mais de exem-
plos tão importantes quanto os que ele demonstrou em 
sua trajetória política.

Portanto, deixo aqui o meu apoio incondicional 
aos requerimentos do Senador Arthur Virgílio e do 
Senador Cristovam Buarque para essa sessão de ho-
menagem, em que o Brasil vai prestar justiça a quem 
se dedicou à luta pela política correta e limpa, contra 
todo tipo de corrupção. Essa foi a marca do combate 
na vida política de Jefferson Péres. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
Peço desculpas ao orador na tribuna, Senador 

Mário Couto, e agradeço a paciência.
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) – 
Concedo a palavra ao Senador Mário Couto, por cinco 
minutos, para o encaminhamento.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Para en-
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, já vinha eu me preparando para fazer um 
pronunciamento importante para a Nação, quando o 
Líder do PSDB, Senador Arthur Virgílio, disse-me que 
tinha um requerimento para uma homenagem póstu-
ma ao nosso querido Jefferson Péres. Como eu queria 
fazer referência a isso, e tenho certeza que muitos o 
querem, faço mais tarde o meu pronunciamento, ou o 
faço amanhã.

Quero dizer que, se nós todos, Senador Arthur 
Virgílio, estamos sofrendo, pensei em V. Exª quando 
soube da morte de seu colega amazonense. Veio-me 
à mente o sofrimento de V. Exª, um homem de coração 
singular, generoso. Quanto deve ter sentido com essa 
morte brusca, que ninguém esperava, surpreendente 
para todos nós! Como V. Exª deve ter ficado naquele 
momento, por ser amigo e por reconhecer – sempre 
disse isto abertamente, aqui neste Senado – a impor-
tância não só para o Amazonas, mas para o País, de 
um grande Senador, que vai ficar, obviamente, na me-
mória de todos os brasileiros eternamente! Não digo 
que por muito tempo, Senador Tasso Jereissati, mas 
que vai ficar eternamente. 

Lembro-me, Senador Alvaro, de que, há pouco 
tempo, eu o olhava da minha cadeira e ele, nesta tri-
buna, dizia que não queria mais ser Senador da Re-
pública, que este era o seu último mandato. 

Eu prestei atenção ao que ele dizia naquele mo-
mento, Senador Expedito: que estava decepciona-
do com a política da atualidade, com o que estava 
acontecendo neste País, com a falta de respeito pelo 
Congresso Nacional, a falta de respeito pelo Senado 
Federal, os turbilhões de corrupção, uma em cima da 
outra; que ele não desejava mais, Senador Geraldo 
Mesquita, ser Senador da República e que iria encer-
rar a sua carreira política. 

Eu, ali, já lamentava, Senador Jarbas. Eu, ali, 
já lamentava, mas jamais pensei que se fosse perder 
muito antes um Senador ético, brioso, competente e 
que vai deixar uma lacuna muito grande neste Sena-
do Federal.

Sr. Presidente, essa sessão solene deverá ser – e 
tenho certeza de que isto vai acontecer – num dia em 
que todos possamos estar aqui, para que todos possa-
mos render homenagem a um homem respeitado por 
todos nós, querido por todos nós, principalmente os 
que defendemos a ética na política. Principalmente!

Desço desta tribuna, meu Presidente, pedindo a V. 
Exª que essa sessão solene possa acontecer no meio 
da semana, na terça ou na quarta-feira. Será mais um 

gesto de respeito e de homenagem que externaremos 
ao inesquecível Jefferson Péres.

Jefferson Péres, Presidente, é um exemplo a ser 
seguido por todos nós.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– Muito obrigado, Senador Mário Couto, pela sugestão 
de data para essa sessão especial.

Trinta dias decorrem no dia 21 de junho, que seria 
um sábado. A sugestão seria que fosse no dia 19, uma 
quinta-feira, pela manhã, ou no dia 24, uma terça-feira, 
às 11 horas da manhã. 

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, se eu pudesse opinar, opinaria pela ter-
ça-feira.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Terça-feira? 

Então, fica estabelecido que, no dia 24 de junho, 
terça-feira, às 11 horas da manhã, haverá uma ses-
são especial.

Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma, 
para encaminhar a votação.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, eu pouco poderia acrescentar 
às referências que o Senador Arthur Virgílio já fez ao 
nosso insigne companheiro Jefferson Péres.

No dia do seu passamento, Sr. Presidente, eu 
me encontrava no leito de um hospital, em virtude de 
uma cirurgia a que fui submetido. Realmente, tomei 
um susto quando a televisão anunciou o falecimento 
de Jefferson Péres. Senti um choque profundo, uma 
tristeza, uma amargura, por ter sido ele um homem 
de bem, correto, digno, que soube representar a sua 
caminhada política em toda a sua vida. 

Fiquei desorientado, sem realmente saber o que 
havia acontecido e, principalmente, como me compor-
tar diante dessa amargura profunda que tomou conta 
do meu ser.

É claro que somos favoráveis a essa cerimônia na 
terça-feira, como V. Exª decidiu, em homenagem a esse 
homem que soube dignificar a ética na política e não 
tinha medo de cara feia. As carrancas que lhe faziam 
aqueles que se opunham à sua virtude de enfrentar 
todo e qualquer argumento que pudesse trazer prejuízo 
à sociedade, dentro da ética e do respeito ao cidadão 
de bem, ele enfrentava com a mesma dignidade, com 
a mesma tranqüilidade, em pé no seu lugar, com o seu 
terno, o seu botão sempre perfeito, na elegância e na 
postura que representava um homem de bem.

De forma que me incorporo a esse requerimento 
dos Senadores Arthur Virgílio e Cristovam Buarque, 
pedindo, Presidente Alvaro Dias, Drª Cláudia, para que 
tenhamos o registro de 82 presenças: os 81 Senadores 
e o espírito presente do Senador Jefferson Péres.
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Não há mais oradores inscritos...

O Senador Mão Santa pede a palavra para en-
caminhar a votação.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Para encami-
nhar a votação. Sem revisão do orador) – Eu queria 
apenas me congratular com os Senadores Arthur Vir-
gílio e Cristovam Buarque. 

Senador Alvaro Dias, isso é muito importante, 
isso transcende. 

Senador Romeu Tuma, o nosso País, durante 300 
anos, quase não teve heróis, exemplos. O povo mineiro, 
inteligentemente, foi buscar a figura de Joaquim José 
da Silva Xavier, o Tiradentes, que foi o primeiro em 
300 anos. Acho que até pela semelhança física com 
Cristo: magro, cabelo grande, no final, uma crucifixão, 
a ida ao Cólgota, Senador Tião Viana; Tiradentes foi 
para o cadafalso.

Então, passamos quase 300 anos sem dar culto 
aos nossos heróis e aos nossos exemplos. E, nesses 
duzentos anos de Brasil, depois de 1808, quando aqui 
chegaram realmente os reis de Portugal para nos ci-
vilizar – ouviu, Tião? –, são muito poucos os heróis. 
Atentai bem! Se nós virmos as histórias das outras 
nações, aí veremos como eles prestam homenagens 
aos seus heróis, aos seus homens públicos. 

Senador Tião Viana, um fato que mais me impres-
siona – e eu já fui algumas vezes aos Estados Unidos –, 
na Disney World, é aquele museu de cera, que tem um 
espetáculo no qual todos os Presidentes da República 
aparecem; são reproduzidas as vozes de alguns em 
discursos e, de hora em hora, todo o povo se levanta e 
bate palmas, mostrando um culto aos seus ícones da 
política. Na Inglaterra, atentai bem, a Igreja Anglicana 
não tem santo, mas ela permite que tenha vultos he-
róicos, que saberão motivar o povo inglês. O México, 
como tem estátuas! Nós temos bem poucas.

Então, nós temos Jefferson Péres, que significa 
hoje... Eu ouvi Ulysses dizer que a corrupção é o cupim 
que corrói a democracia. Mas eu quero dizer que, hoje, 
a ética é o principal símbolo que nós devemos mostrar 
à nossa mocidade. Assim como Rui Barbosa foi o Sr. 
Justiça, como Ulysses foi o Sr. Diretas Já, eu entendo 
que o nosso Senador Jefferson Péres foi o Sr. Ética. 

Ele merece uma homenagem toda especial, para 
que fique consolidada como exemplo na mente da nossa 
mocidade brasileira. Acho que a homenagem deverá 
ser prestada não só aqui, mas também lá. Devemos ir 
a Manaus mostrar a nossa gratidão pelo exemplo ético 
que ele deu à política.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Mão Santa, o 
Sr. Alvaro Dias, 2º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente.

A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Como estamos em processo de encaminhamento, 
eu voto e lhe darei a palavra pela ordem.

A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO. Para en-
caminhar a votação. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria então de 
encaminhar, referendando aqui o requerimento do Se-
nador Arthur Virgílio pela realização de uma sessão 
especial em homenagem ao nosso querido amigo, 
Senador Jefferson Péres, um exemplo de ética e de 
luta pela democracia deste País. 

Está fazendo falta e vai fazer muito mais nos 
próximos dias, nos próximos meses e nos próximos 
tempos. 

Quero aqui parabenizar o Estado do Amazonas 
por esse brilhante político, esse brilhante brasileiro com 
que o Amazonas nos presenteou por tanto tempo nes-
ta Casa, representando esse Estado e representando 
o Estado brasileiro.

Parabéns ao Estado do Amazonas! O meu abra-
ço a todos os familiares do meu colega, querido amigo 
Senador Jefferson Péres, ao nosso Senador Arthur 
Virgílio, que, com essa atitude, demonstra o quanto 
o seu colega e parceiro no Senado, do seu Estado, 
era importante para esta Casa e merece toda essa 
homenagem.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 

AC) – Os requerimentos do Senador Arthur Virgílio, 
do Senador Cristovam Buarque e outros Senadores 
passam à votação neste momento.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Estamos em votação, Senador.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Quero 
subscrever o requerimento do Senador Arthur Virgí-
lio.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª tem a palavra para encaminhar.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Para enca-
minhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, eu quero, nesta opor-
tunidade, manifestar também aqui a minha fala para 
reverenciar a memória deste grande brasileiro que é 
o Senador Jefferson Péres.

Enalteço as virtudes desse que era um homem 
franzino, mas de caráter monumental. Não poderia, 
portanto, proferir qualquer pronunciamento nesta Casa 
sem antes homenagear o Senador Jefferson Peres, 
pelo seu espírito altivo, por sua independência cívi-
ca e por sua personalidade, que exalava honradez e 
dignidade.
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Como os pequenos frascos guardam os melho-
res perfumes, o Senador Jefferson Péres não impres-
sionava seus interlocutores por sua compleição física, 
mas, sim, pela essência de sua índole, pela firmeza de 
suas posições e por sua indestrutível vocação política. 
Jefferson Péres se fez grande, um gigante na defesa 
do primado da moral no Congresso Brasileiro.

Tal qual uma bússola a orientar o Norte da de-
cência na vida pública, nosso colega amazonense fez 
do cotidiano de seus três mandatos parlamentares 
uma muralha em defesa do comportamento ético da 
atividade partidária. Foi, ao mesmo tempo, um gene-
roso conselheiro e um árbitro implacável do exercício 
democrático nacional.

Agora, falar de Jefferson Péres significa regar 
com água límpida a vocação pluralista e a firmeza mo-
ral de nossa gente, pois ele é o patrono das causas 
éticas desta geração. Quando se pronunciar o nome 
desse destemido amazonense, estaremos evocando 
a sapiência e a coragem de um parlamentar que não 
se vergou diante de pressões, nem tampouco se aco-
vardou diante de ameaças. Foi um baluarte da sobe-
rania desta Casa; foi o pilar ético deste Senado frente 
às mazelas da vida pública nacional.

Mas, Sr. Presidente, caros colegas Senadores, 
antes de tudo, Jefferson Péres era um profundo conhe-
cedor dos temas amazônicos. Ele sorvia com ávido in-
teresse qualquer assunto relativo à nossa região. Nas 
nossas últimas conversas, aqui mesmo neste plenário, 
demonstrou seu apetite intelectual pelo processo de 
desenvolvimento pelo qual passa o meu Estado de 
Mato Grosso. 

Tinha especial interesse por temas como a ocu-
pação dos espaços territoriais pela lavoura e pela pe-
cuária. Jefferson Péres era um homem de inesgotáveis 
recursos intelectuais, movido pela inquietude juvenil 
daqueles que querem sempre saber mais. 

Fica, aqui, portanto, minha homenagem à fa-
mília, extensiva ao povo amazonense, certo de que 
os exemplos deixados por Jefferson Péres servirão 
como semente para fecundar um novo tempo para o 
nosso País, onde os compromissos éticos do setor 
dirigente... 

(Interrupção do som.)

(O Sr. Presidente faz soar a campai-
nha.)

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Estou 
concluindo, Sr. Presidente.

...onde os compromissos éticos do setor diri-
gente brotem do solo com o mesmo vigor com que as 
convicções morais emanavam do coração do querido 
Senador Jefferson Péres.

São essas as minhas palavras.
Agradeço a oportunidade, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Obrigado a V. Exª.

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

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Para encaminhar, o Senador Antonio Carlos Júnior. 

A Presidência informa que, em minutos, iniciare-
mos a Ordem do Dia, após um comunicado do Senador 
Renan Calheiros.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, aqui, incorporo-
me também a toda a Casa, apoiando o requerimento 
para realização de sessão de homenagem ao Senador 
Jefferson Péres, uma grande figura do Senado Fede-
ral. Era um Senador destacado, ético e firme nas suas 
posições, que opinava sempre sobre todos os temas 
mais importantes e mais palpitantes do País. Era um 
conselheiro para todos nós desta Casa.

É com tristeza, é com pesar, mas é o nosso de-
ver homenagear devidamente o Senador Jefferson 
Péres. Então encaminho favoravelmente ao requeri-
mento proposto.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador João Durval tem a palavra para o en-
caminhamento.

O SR. JOÃO DURVAL (PDT – BA. Para encami-
nhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, eu pedi a palavra apenas para me associar às 
homenagens que estão sendo prestadas à memória 
do Senador Jefferson Péres. Eu tive a honra de ser 
liderado por ele, como membro do PDT nesta Casa. 
Fizemos uma grande amizade e eu posso testemunhar 
a sua integridade de caráter. Era um homem impoluto, 
de moral ilibada, inteligente, cumpridor das suas obri-
gações, que deixou evidentemente uma grande lacuna 
aqui no nosso Senado da República. De maneira que 
me associo, repito, às justas homenagens que estão 
sendo prestadas ao nosso companheiro que desapa-
receu subitamente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 

AC) – Com a palavra o Senador Augusto Botelho para 
encaminhar o requerimento.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – 
Senador Tião Viana, assinei o requerimento também. 
Só para testemunhar, vi o sentimento do povo ama-
zonense. Passei a manhã lá e fui ao sepultamento do 
Senador Jefferson Péres, vi a comoção popular, vi o 
sentimento expresso na fisionomia das pessoas mais 
simples, mais humildes, como também dos membros 
do Parlamento daquela cidade e da Câmara de Ve-
readores.
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Eu gostaria de expressar, neste momento, os 
meus sentimentos à Drª Marlídice e aos seus filhos 
e dizer que, na sessão de homenagem, também farei 
um pronunciamento para afirmar a minha posição de 
respeito e de admiração por um dos grandes homens 
da nossa Amazônia, defensor da Amazônia e defensor 
da ética nesta Casa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

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

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados os requerimentos dos Senadores Ar-

thur Virgílio, Cristovam Buarque e de outros Senado-
res.

A Presidência decide a data de 24 de junho, às 
11 horas, para a sessão de homenagem à memória 
do Senador Jefferson Péres.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem.) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Senador Arthur Virgílio tem a palavra pela ordem.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço 
a palavra para logo depois que V. Exª abrir a Ordem 
do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª está inscrito.

O Senador Renan Calheiros tem a palavra por 
cinco minutos. A seguir, iniciaremos a Ordem do Dia.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador) 
– Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tenho 
acompanhado com extrema atenção o problema das 
dívidas rurais em todo o País e especialmente em 
Alagoas.

O Estado que represento com muito orgulho 
nesta Casa, como sabe V. Exª, se destaca no setor 
agropecuário nacional e ocupa títulos como o de maior 
produtor de cana do Nordeste do Brasil, mas enfren-
ta, Sr. Presidente, um drama muito comum a outras 
regiões. Os processos movidos por cobranças de dí-
vidas rurais atingem, em sua maioria, os pequenos e 
médios produtores. Alguns correm o risco de perder 
a terra que, muitas vezes, Sr. Presidente, é bem da 
própria família.

São também aqueles que tiraram empréstimos 
nos bancos oficiais e, por conta de problemas climáti-
cos ou em razão do descontrole dos juros e correção 
monetária, não tiveram evidentemente como pagar 
essas dívidas. 

Em Alagoas, Sr. Presidente, mais de 30 mil es-
tão inadimplentes e, destes, pelo menos dois mil estão 

com processos em fase de execução. Muitos tentam 
reverter os bens que estão penhorados ao Tesouro 
Nacional. No último dia 29 de março, ao participar de 
cerimônia em Delmiro Gouveia e de visita ao Canal 
do Sertão alagoano, o Presidente da República, Luiz 
Inácio Lula da Silva, declarou: “Pode ficar certo de que 
nenhum banco vai tirar terra de um pequeno agricul-
tor deste País por conta de uma dívida de R$20mil ou 
R$30 mil, mas é preciso, sem dúvida, ter seriedade ao 
tomar empréstimo.”

Hoje, Sr. Presidente, o Presidente Lula começa 
a cumprir, pelo menos em parte, a promessa feita em 
território alagoano. Depois de meses de intensas ne-
gociações com os produtores, as entidades e os Par-
lamentares, o Governo Federal anuncia três medidas 
para incentivar e melhorar a produção agrícola no País. 
A primeira é uma medida provisória que estabelece a 
reestruturação das dívidas rurais em todos os setores 
da atividade. A segunda cria, por meio de decreto, adi-
dos agrícolas do Brasil nos principais mercados de inte-
resse nacional, como Estados Unidos, União Européia, 
Rússia, Japão, China, África do Sul e Argentina. 

E a terceira, Sr. Presidente, é um projeto de lei que 
estabelece um fundo de catástrofe para dar sustentação 
a um sistema de seguros para a área agrícola.

São todas ações louváveis que contam com to-
tal apoio do Ministro Reinhold Stephanes. Mas, sem 
dúvida alguma, a que mais chama a atenção é a que 
permitirá a renegociação da dívida rural. 

Estimativas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, apon-
tam que, além dos grandes produtores, 679 mil agricul-
tores pequenos, médios e agricultores da agricultura 
familiar serão beneficiados. A renegociação vai permitir 
a quitação, com desconto, de dívidas antigas. Os pro-
dutores não precisarão pagar o total dos empréstimos 
de investimentos (como créditos para a compra de co-
lheitadeiras, tratores ou construção de armazéns, por 
exemplo) que vencem neste ano. 

Mas não basta, Sr. Presidente – já estou encer-
rando –, renegociar emergencialmente as dívidas do 
campo. O Brasil precisa, sem dúvida, de uma política 
permanente de concessão de crédito rural mais justa 
e equilibrada, com juros compatíveis, absolutamente 
compatíveis. Precisa de medidas efetivas para fortale-
cer a agricultura familiar, precisa avançar na reforma 
agrária e garantir maiores investimentos e maior acesso 
à tecnologia no campo. Precisa, enfim, Sr. Presidente, 
acreditar e apostar na força da nossa agricultura, do 
nosso agronegócio.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Os requerimentos que acabam de ser lidos serão 
despachados à Mesa para decisão, nos termos do art. 
216, III, do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 

AC) – A Presidência encaminhará o voto de aplauso 

solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 

AC) – A Presidência encaminhará o voto de aplauso 

solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Os requerimentos que acabam de ser lidos serão 
encaminhados à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 

AC) – A Presidência encaminhará os votos de aplau-

so solicitados.

Os requerimentos que acabam de ser lidos vão 
ao Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O requerimento que acaba de ser lido será incluído 
em Ordem do Dia oportunamente, nos termos do art. 
255, inciso II, alínea “c”, XII, do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 

AC) – A Presidência encaminhará o voto de aplauso 

solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O requerimento que acaba de ser lido será despa-
chado à Mesa para decisão, nos termos do art. 216, 
III, do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL552     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 28 16749 

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– A Presidência defere o requerimento, nos termos do 

art. 256, § 2º, inciso I, do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 

AC) – A Presidência encaminhará o voto de pesar 

solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 

AC) – O requerimento que acaba de ser lido será des-

pachado à Mesa para decisão, nos termos do art. 

216, III, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 

AC) – A Presidência encaminhará o voto de congra-

tulações solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) – 

O requerimento que acaba de ser lido será encaminhado 

à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – O requerimento que acaba de ser lido será 
despachado à Mesa para decisão, nos termos do 

art. 216, III, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, projeto que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – O projeto lido vai à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

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

Até 1º/6 publicação e distribuição de avulsos;
Até 9/6 prazo final para apresentação de emen-

das;

Até 14/6 publicação e distribuição de avulsos 
das emendas; e

Até 29/6 encaminhamento do parecer final à Mesa 
do Congresso Nacional.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-
dos.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Sobre a mesa, mensagens que passo a ler.

São lidas as seguintes:

MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL568     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 28 16765     569ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



16766 Quarta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – As mensagens que acabam de ser lidas vão à 
publicação e serão juntados ao processado da Men-
sagem nº 35, de 2008.

Sobre a mesa, projetos que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Os projetos que acabam de ser lidos serão publica-
dos e remetidos às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Presidência recebeu o Aviso nº 31, de 2008 (nº 
146/ 2008, na origem), de 20 do corrente, do Ministro 
de Estado da Fazenda, encaminhando, nos termos 
do art. 41 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado 
Federal, o relatório com as características das opera-
ções de crédito analisadas no âmbito daquela Pasta, 
no mês de abril de 2008, a tabela demonstrativa da 
Dívida Consolidada Líquida dos Estados e do Distrito 
Federal e a relação entre a Dívida Consolidada Líquida 
e a Receita Corrente Líquida dos Municípios.

O Ministro esclarece que os dados relativos às 
dívidas consolidadas foram extraídos dos Relatórios de 
Gestão Fiscal elaborados pelas unidades da Federação, 
nos termos da Lei Complementar nº 101, de 2000.

O expediente vai à Comissão de Assuntos Eco-
nômicos.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Presidência comunica ao Plenário que durante o 
prazo único previsto no art. 122, II, “b”, combinado com 
o art. 375, inciso I, do Regimento Interno, foi apresen-
tada uma emenda ao Projeto de Lei da Câmara nº 72, 
de 2008 (nº 2.300/2007, na Casa de origem), de inicia-
tiva do Presidente da República, que acresce, altera e 
revoga dispositivos da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 
2003, cria a Secretaria de Assuntos Estratégicos da 
Presidência da República; cria cargos em comissão; 
revoga dispositivos das Leis nº 10.869, de 13 de maio 
de 2004, e 11.204, de 5 de dezembro de 2005; e dá 
outras providências.

A emenda vai à publicação no Diário do Senado 
Federal e em avulsos, na forma regimental.

A matéria volta à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, para exame do Projeto e da emenda.

É a seguinte a emenda apresentada:
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Sobre a mesa, projetos recebidos da Câmara dos 

Deputados que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Os projetos recebidos vão à Comissão de Constitui-

ção, Justiça e Cidadania.

Sobre a mesa, ofícios do Primeiro Secretário da 

Câmara dos Deputados que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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Projeto de lei aprovado pelo Senado e encaminhado à Câmara para revisão.
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                                                                         (À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.) 

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 138, DE 2006 
(nº 7,226/2006, naquela Casa)
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Projeto de lei aprovado pelo Senado e encaminhado à Câmara para revisão.
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                                                                                 (À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.) 

..................................................................................................................................................................................
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– As matérias que acabam de ser lidas vão à Comis-

são de Constituição, Justiça e Cidadania.

Sobre a mesa, ofício do Governo do Estado de 
Santa Catarina que passo a ler.

É lido o seguinte:

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– A Presidência defere a solicitação.

O ofício nº S/12, de 2008, vai ao Arquivo. 

Será feita a devida comunicação ao Governador 
de Santa Catarina. 

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

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

Sobre a mesa, parecer que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Com relação ao Parecer nº 474, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que 
acaba de ser lido, a Presidência comunica ao Plená-
rio que a matéria ficará perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Passa-se à

ORDEM DO DIA

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – 
Sr. Presidente!

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Pela ordem, Senador Romero Jucá. A seguir, 
Senador... 

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – 
Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – (...) Senador Arthur Virgílio e Senador Romero 
Jucá.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Pela ordem, Senador Arthur Virgílio e pela ordem, 
Senador Romero Jucá.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. In-
tervenção fora do microfone.) – E depois? E depois?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, peço atenção da Casa para buscar-
mos observar os melhores procedimentos do ponto de 
vista dos trabalhos no Senado Federal. 

Vejo, Líder Romero Jucá, Líder José Agripino, 
que temos alguns problemas em relação à pauta de 
votações. Havíamos acertado, semana passada, uma 
semana atrás, precisamente terça-feira, que o Governo 
retiraria uma medida provisória de crédito orçamentá-
rio para se curvar democraticamente – e elogiei esse 
gesto de grandeza desta mesma tribuna na semana 
passada – a uma decisão irrecorrível do Supremo Tri-
bunal Federal.

Estamos há uma semana, e o Governo ainda 
não praticou esse gesto ao que eu saiba. Ou seja, o 
nosso compromisso, e o cumprimos na parte que nos 
tocava, era o de votar medidas provisórias, e votamos 
duas na semana passada. Poderíamos votar mais uma, 
essa relatada pelo Senador Flávio Arns, que beneficia 
trabalhadores rurais, e não o fizemos porque o pró-
prio Governo se dizia incapacitado aquele momento 
de chegar a um consenso no interior das suas forças 
para votar a medida. Não impedimos a votação dessa 
medida provisória relatada pelo Senador Flávio Arns, 

que isso fique bem claro na mente e na cabeça de to-
dos os interessados na matéria.

O fato, Senador José Agripino, Sr. Presidente, é 
que há alguns óbices. Vou ser bastante tópico, bastante 
didático, ao esclarecê-los. Os óbices são: o nosso acor-
do é começar a votar matérias sem compromisso com 
o mérito, analisando, portanto, o mérito fundamente, 
os destaques, podendo votar contra as matérias que, 
porventura, a nosso ver, ao ver do PSDB, destoem do 
interesse nacional, irmos votando as medidas provisó-
rias que estão atravancando a pauta no momento em 
que o Governo retirar a medida provisória que tratou 
indevida e abusivamente, e desrespeitosamente em 
relação ao Supremo Tribunal Federal, de crédito extra-
ordinário, o que prostitui a execução do orçamento.

Ainda, Sr. Presidente, é do conhecimento de V. 
Exª e é do conhecimento principalmente do Presi-
dente da Casa, Senador Garibaldi Alves, que foi feito 
um acerto, que era e é o seguinte: os pareceres dos 
Relatores devem chegar com pelo menos 24 horas 
de antecedência às mãos de cada Líder de Bancada 
para que as Bancadas possam nesse tempo exíguo 
– essa é uma demonstração de boa vontade nossa 
– debater os senões, os pormenores dos pareceres, 
dos relatórios.

Eu diria então que estamos hoje com três tipos 
de medidas provisórias, dá meia dúzia ou sete possí-
veis de serem votadas hoje. Há aquelas que têm prazo 
para expirar em quatro de junho, ou seja, no início da 
semana que vem. Há, por exemplo, a Medida Provisória 
413, que carrega no seu bojo imperfeições, dezenas 
de artigos construindo quase uma espécie, canhestra 
por sinal, de reforma tributaria.

A minha impressão é a de que cada Deputado que 
tinha uma má idéia resolveu enxertar essa má idéia no 
corpo da Medida Provisória nº 413, que trata de fio a 
pavio de matéria de refrigerantes e congêneres.

O Senador César Borges, pelo que estou informa-
do, não teria sequer o seu relatório pronto e com toda 
razão, porque S. Exª está trabalhando para conciliar 
divergências que me parecem difíceis de ser concilia-
das. Há uma medida provisória que está pronta, que 
interessa aos trabalhadores rurais. Não fosse a inadim-
plência, até o momento, da palavra do Governo, nós 
poderíamos votá-la imediatamente. Podemos votá-la 
agora, desde que o Governo cumpra sua palavra e retire 
a medida provisória que trata de crédito extraordinário. 
E há medidas provisórias, como, por exemplo, essa que 
trata do reporto, relatada pela Senadora Kátia Abreu, 
que me parecem complexas, merecedoras de análise 
mais acurada. O Governo argumenta, Sr. Presidente, 
e já encerro: mas vai vencer. Eu tenho muito pouco a 
ver com isso. Tenho vontade é de que saiam leis boas 
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daqui. É abusiva a forma como o Governo trata a edição 
de medidas provisórias colocando por terra qualquer 
perspectiva de pauta mais criadora, mais criativa no 
Congresso Nacional, Senador João Durval.

Portanto, àqueles que forem proferir seus rela-
tórios hoje, na hipótese de o Governo cumprir a pa-
lavra de hoje eliminar a medida provisória do crédito 
orçamentário, eu gostaria de dizer que nós temos di-
ficuldades de votar, porque precisamos de 24 horas, 
no mínimo, para ler os relatórios e há um relatório que 
está pronto, que é o do Senador Flávio Arns.

Então, vou dizer, Senador Jucá, de maneira bem 
tópica para encerrar, Sr. Presidente: primeiro, precisa-
mos de um esclarecimento e de uma decisão do Gover-
no quanto a seu compromisso de retirar a medida pro-
visória que cuidou, indevida, abusiva e desrespeitosa-
mente de crédito extraordinário orçamentário; segundo, 
estou só com um relatório em minhas mãos. De todas 
as medidas provisórias que podem ser teoricamente 
votadas, eu tenho só um relatório em minhas mãos. Os 
Senadores do PSDB só conhecem um relatório, que 
é do Senador Flávio Arns, nenhum outro. Sei que não 
faltou diligência por parte de nenhum relator, mas sei 
também que, se os relatores não apresentaram a tem-
po de acordo com o combinado os seus relatórios, é 
porque devem estar encontrando dificuldades terríveis, 
inamovíveis, irretratáveis. Portanto, é muito bom nós 
nos debruçarmos sobre cada texto e sobre o mérito 
das matérias para não incorremos em equívocos que 
depois podem custar o conceito do Senado Federal e 
podem custar prejuízos práticos e econômicos para a 
Nação, ou pelo beneficiamento de grupos ou por quais-
quer outras formas injustas de se fazer política.

Portanto, eu me aferro à idéia de que os parece-
res têm que chegar às nossas mãos 24 horas antes 
e digo que uma semana, apesar do feriado, é tempo 
mais do que suficiente para o Governo ter cumprido 
o que prometeu, que seria retirar a medida provisória 
de crédito orçamentário, substituindo-a por um proje-
to de lei com urgência constitucional, reajustando os 
vencimentos dos servidores públicos e honrando sua 
palavra.

Não temos nada contra reajuste a servidor pú-
blico. Somos contra o fato de o Governo, maliciosa ou 
inadvertidamente – quem sabe? – ter colocado o Con-
gresso em possível e hipotética rota de colisão com o 
Supremo Tribunal Federal. Isso é inaceitável. Não po-
demos fazer o que seria o desprestigiamento do nosso 
Poder, do Poder que encarnamos e nem do poder que 
é encarnado pelo Supremo Tribunal Federal.

Portanto, o PSDB não se sente, neste momento, à 
vontade para colaborar com as votações em função do 
andamento irregular dos acordos que aqui foram cele-

brados na semana passada e que devem ser honrados 
para que possamos dar seguimento – esse é o nosso 
desejo – a uma pauta proveitosa de votações.

Sr. Presidente, muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 

AC) – Pelo que a Presidência entende, V. Exª concor-
da apenas hoje com a votação da Medida Provisória 
nº 410.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, concordaria se o Governo cumprisse a 
palavra.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Retirasse.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Exa-
tamente.

Eu disse que havia três sortes de medidas pro-
visórias...

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – A 13…

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – A rela-
tada pelo Senador Flávio Arns, cujo relatório está... O 
relatório de S. Exª pode ser aprovado ou rejeitado...

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – E a 410.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Há ou-
tras. A Senadora Kátia Abreu disse que estava pronta 
para proferir o relatório...

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Medida nº 412.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – (...) 
e o relatório de S. Exª não chegou às nossas mãos. 
Eu próprio tenho confiança extrema em S. Exª e estou 
pronto a acompanhá-la no momento em ela proferir o 
relatório. Mas, os Senadores do PSDB gostariam de 
conhecer cada relatório. Isso foi o acertado na reu-
nião com o Presidente Garibaldi Alves. E a Medida 
Provisória nº 413, que é quase o recorde mundial de 
imprudência.

A minha impressão é a de que se abriu um con-
curso para más idéias e todos os que tinham alguma 
desse tipo inseriram-na na medida provisória que o 
Governo mandara para a Câmara e que veio para o 
Senado com toda essa urgência, com todo esse clamor 
de urgência, mas sem responder a nenhum consenso 
na Bancada do PSDB.

O PSDB, pura e simplesmente, está tão atônito 
quanto o Senador César Borges, que, apesar de ser 
aplicado, bom executivo, bom Parlamentar, ainda, não 
conseguiu elaborar seu relatório. Por falta de diligên-
cia? Não. Por falta de interesse? Não. Por falta de es-
pírito público? Não. Ainda não conseguiu apresentar 
seu relatório, encontrou uma mixórdia, algo que não 
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merece, ainda, ser votado pelo Congresso Nacional, 
Sr. Presidente. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 

AC) – Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá, 
pela ordem. A seguir, está inscrita a Senadora Kátia 
Abreu.

Senador Expedito Júnior e Senador Tasso Jereis-
sati inscrevem-se pela ordem? (Pausa.)

Estão inscritos.
A Presidência faz um apelo aos Srs. Senadores e 

Srªs Senadores para que o uso da palavra pela ordem 
esteja restrito ao andamento dos trabalhos que estão 
na Ordem do Dia e ao Regimento.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Com cer-
teza. É sobre o assunto que eu vou falar.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª está inscrito após o Senador Tasso Je-
reissati.

O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB – ES) – 
Inscreva-me, preventivamente, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Depois, o Senador Renato Casagrande.

Tem a palavra o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, eu queria pedir a atenção de todos os 
Srs. Senadores, Senadoras e Líderes – Líder Arthur 
Virgílio, que acabou de falar; o Líder José Agripino; o 
Líder da Minoria, Senador Mário Couto; todos os Lí-
deres partidários, os da Base do Governo também, 
para dizer o seguinte, Sr. Presidente: nós fizemos um 
entendimento, na semana passada, na véspera do 
feriado. Esse entendimento tinha por base a edição 
da Medida Provisória nº 430, que tratava dos créditos 
para pagamento de pessoal mediante medida provi-
sória editada pelo Governo.

Naquela tarde, eu fiz um compromisso com os 
Líderes da Oposição, de que o Governo iria atuar no 
sentido de substituir a Medida Provisória que abria 
crédito por um projeto de lei de crédito para que esses 
créditos pudessem ser votados na Comissão...

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador Romero Jucá, a Presidência interrom-
pe V. Exª para informar que às 16 horas e 28 minutos 
de hoje...

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – É sobre 
isso que vou falar.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Então, V. Exª já tem a informação.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Então, Sr. 
Presidente, nós fizemos um compromisso e, com base 
nele, votamos duas medidas provisórias, por entendi-

mento, na quarta-feira. Pois bem, qual era o acordo e 
que acordo está de pé? Peço a atenção do Senador 
Arthur Virgílio, do Senador Mário Couto e do Senador 
José Agripino para registrar que o Governo acaba de 
entregar ao Congresso, por meio do Aviso nº 396, da 
Casa Civil, assinado pela Ministra Dilma Rousseff, a 
Mensagem nº 316, assinada pelo Presidente Lula, que 
encaminha o pedido de crédito de R$7,560 bilhões, que 
é exatamente o valor da Medida Provisória nº 430, que 
abriu o crédito para pagamento de pessoal. Portanto, o 
Governo inicia o processo de cumprimento do acordo 
que fizemos aqui na semana passada.

Qual será o trâmite? Eu queria explicar aos Se-
nadores e às Senadoras, para que pudesse ficar bem 
claro, qual será o trâmite desse procedimento. O Go-
verno encaminhou o PLN. Esse projeto vai à Comissão 
de Orçamento e deveremos convocar uma sessão do 
Congresso para votar esse PLN em regime de urgên-
cia. Paralelamente à votação em regime de urgência, 
o Governo, ao aprovar esse crédito, a Câmara irá der-
rubar a Medida nº 430 por perda de objeto. Por que 
é necessário fazer isso? Por que o Governo simples-
mente não tira a medida provisória?

Se o Governo tirasse a medida provisória, as des-
pesas que foram efetuadas no período de vigência da 
medida provisória não teriam efetivamente cobertura. 
Se a medida provisória é rejeitada ou perde o objeto, 
há um decreto legislativo que regula as despesas efe-
tuadas no período, porque nós já realizamos despesas 
de pagamentos das Forças Armadas e de alguns seg-
mentos na Medida Provisória nº 430, nesse período que 
antecedeu o entendimento. Então, o que é importante 
e acho que é o ponto fulcral colocado pelos Ministros 
do Supremo e realçado pelos Líderes da Oposição? 
É que nós não iremos votar, nem na Câmara nem no 
Senado, a medida provisória que abre crédito extra-
ordinário na MP nº 430, de sete bilhões, quinhentos e 
sessenta milhões de reais. Esse crédito será tornado 
crédito operacional através do projeto de lei que foi 
encaminhado e isso abre o entendimento para outros 
projetos de lei. Acho que estamos criando...

O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Permite-me 
um aparte, Senador?

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Pois não, 
Senador José Agripino.

O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Para mim é 
muito importante o que V. Exª acaba de dizer. V. Exª está 
tomando o compromisso claro de que, nem na Câma-
ra, nem no Senado, a MP nº 430 será votada. Ela é, a 
partir de agora, uma medida provisória morta.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Eu diria 
que ela está em extinção; não acabou ainda.
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O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Ela está morta. 
Não será votada nem na Câmara, nem no Senado.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Nem na 
Câmara, nem no Senado.

O Sr. José Agripino (DEM – RN) – V. Exª assume 
este compromisso pela Câmara e pelo Senado?

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Falei com 
os Líderes da Câmara e este é o combinado com o 
Ministério do Planejamento: a medida provisória perde 
o objeto e será regulamentada a despesa que ocor-
reu nesse ínterim de vigência da medida provisória. 
O que votaremos será, na sessão do Congresso, o 
PLN de sete bilhões, quinhentos e sessenta milhões 
de reais, que substituirá os créditos que constam na 
medida provisória.

Portanto, o acordo construído com a Oposição 
está de pé e foi assinado, hoje, pelo Presidente Lula.

(Interrupção do som.)

(O Sr. Presidente faz soar a campai-
nha.)

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Foi dada 
entrada no Congresso, e, assim que o Presidente Gari-
baldi retornar, o que será amanhã, atuaremos no senti-
do de marcar a sessão com urgência, já que foi feito o 
entendimento aqui, na quarta-feira, com os Líderes da 
Oposição, tanto da Câmara quanto do Senado, de que 
daríamos prioridade à votação desta matéria em sessão 
do Congresso ou em sessão das duas Casas. Portanto, 
o acordo está firmado, Presidente Tião Viana.

Eu solicitaria, então, que déssemos início à vo-
tação das medidas provisórias, e aí, sim, para cada 
medida provisória que vier debatida, iremos colocar 
as questões sobre a posição do Governo; debatere-
mos os pontos levantados em cada medida provisória, 
tanto na Medida Provisória nº 413 quanto na MP do 
Reporto, relatada pela Senadora Kátia Abreu. Enfim, 
não há nenhum milímetro de afastamento do acordo 
construído pelo Governo na semana passada.

Portanto, Sr. Presidente, entregarei cópia do aviso 
encaminhado pela Ministra Dilma Rousseff aos Líde-
res da Oposição para que eles possam ter em mãos 
a cópia dessa matéria.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência esclarece que o Líder do Governo 
deixa claro que a matéria perdeu o objeto, tendo sido 
substituída por um projeto de emenda ao Orçamento, 
e que não será votada no Senado e muito menos na 
Câmara dos Deputados. Então, o acordo estaria man-
tido, nos termos da Medida Provisória nº 430, a que 
se referiu o Líder Romero Jucá.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presi-
dente, eu gostaria que V. Exª me inscrevesse.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Temos inscritos para falar, estritamente pela ordem, 
a Senadora Kátia Abreu, o Senador Expedito Júnior, o 
Senador Tasso Jereissati e o Senador Casagrande.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Peço que 
me inscreva também, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Senadora Kátia Abreu tem a palavra pela ordem.

A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Gostaria, Sr. Presidente, 
de fazer aqui uma comunicação bastante grave para 
o País.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Se for pelo andamento do Regimento. Se não, 
em seguida aos inscritos pela ordem, darei a palavra 
a V. Exª, com o maior prazer, Senadora Kátia Abreu, 
porque estamos num entendimento de que matéria va-
mos votar. Assim que superarmos esse entendimento, 
darei a palavra a V. Exª.

A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Sr. Pre-
sidente, quero encaminhar a respeito da votação de 
hoje mesmo.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Então, V. Exª tem a palavra pela ordem.

A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – É sobre a 
matéria, de que sou inclusive Relatora, que é a de nº 
412, sobre a qual estamos trabalhando o entendimento 
que é bom para o País. Não se trata de um relatório a 
favor ou contra o Governo. O mérito da medida provi-
sória não tem discussão. Trata-se da prorrogação de 
uma isenção fiscal para todos aqueles brasileiros que 
querem investir nos portos do Brasil, que se encontram 
num caos total, absoluto.

Acontece que – repito aqui todos os dias –, como 
não temos oportunidade de aprovar os projetos de lei 
de nossa autoria, dos Senadores e Deputados, es-
tamos pegando carona na de nº 412 para consertar 
uma aberração estipulada pela Antaq, através da Re-
solução nº 517.

Informo aos Líderes do Governo que o que esta-
mos pretendendo fazer, depois de 200 anos comemo-
rando a abertura dos portos do Brasil por D. João VI, 
o que estamos tentando é, através do meu relatório, 
reabrir os portos do Brasil que uma Resolução da An-
taq, de 2005, fechou.

Peço ao Governo que entre nesse entendimento. 
Nós temos muitos empresários neste País que querem 
investir recursos próprios nos portos, e o Governo bra-
sileiro não tem esses recursos, Sr. Presidente.

Peço ao Governo e à Base aliada que reflitam a 
respeito dessa MP, para que possamos investir e dar 
vazão ao número de exportações que estamos aumen-
tando todos os anos. Nos últimos dez anos, apenas o 
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agronegócio aumentou em 150% as exportações de 
grãos do País, e os investimentos foram praticamente 
nulos, zero.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 

AC) – Com a palavra o Senador Expedito Júnior, pela 
ordem. Em seguida, o Senador Tasso Jereissati.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
nosso pedido era no sentido de que se cumprisse o 
acordo feito nesta Casa, produzido pelo Líder do Go-
verno, Senador Romero Jucá. Com a fala do Senador 
Romero Jucá, acho que está superada a questão do 
acordo. Daqui a pouco vão usar da palavra os Líderes 
da Oposição.

Eu conversava agora há pouco com o Senador 
Arthur Virgílio, e vou mais ou menos na mesma linha do 
Senador Arthur Virgílio, até porque a Medida Provisó-
ria nº 410 vai vencer no dia 04 de junho, se não estou 
enganado, na próxima semana do mês que vem.

Então, eu gostaria de fazer um apelo no sentido 
de que se desse por atendida a resposta do Líder do 
Governo e que nós pudéssemos fazer duas coisas, Sr. 
Presidente: além de votarmos a Medida Provisória nº 
410, que tentássemos um entendimento com as Lide-
ranças para que não fosse feita nenhuma emenda a 
esta medida provisória. Ou ela terá de voltar à Câmara 
dos Deputados e, infelizmente, não vamos ter tempo 
hábil, Senador Romero, para votarmos a Medida Pro-
visória nº 410.

Por isso faço esse apelo às Lideranças do Gover-
no e também às Lideranças da Oposição desta Casa 
para que votemos a Medida Provisória nº 410, de que 
é Relator o Senador Flávio Arns, sem nenhum desta-
que, sem o acatamento de nenhuma emenda.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – O Senador Tasso Jereissati abre mão de falar 
pela ordem.

Senador Mário Couto... (Pausa.)
Senador José Agripino, já que o Senador Renato 

Casagrande estava apenas inscrito... (Pausa.)
Com a palavra o Senador José Agripino. Em se-

guida, o Senador Arthur Virgílio.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, vou ser muito breve e muito conclusivo no 
meu raciocínio e nas minhas preocupações. 

Fizemos um entendimento na semana passada 
que, em última análise, envolve a harmonia entre os 
Poderes, o respeito entre o Poder Executivo, o Poder 
Legislativo e o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, 
pela sua Suprema Corte, decidiu, por seis votos contra 
cinco, que medida provisória não é diploma legislativo 

apropriado para a edição de créditos extraordinários 
que não sejam aqueles contidos no art. 62 da Cons-
tituição Federal, ou seja, catástrofes, calamidades, 
fatos não previstos. Decidiu, está decidido. Não há o 
que discutir. É daqui para frente.

No dia seguinte, ou 30 minutos depois, ou 10 
segundos depois, pouco importa, depois da decisão 
do Supremo, o Poder Executivo editou a MP 430, que 
tem uma destinação nobre, mas é crédito extraordiná-
rio. Abre um crédito de R$7,5 bilhões, somando-se a 
R$3 bilhões e quebrados constantes do Orçamento, 
para fazer face ao pagamento de aumento concedido 
a servidores públicos federais. 

Nada contra os servidores. Pelo contrário, tudo a 
favor dos servidores, mas tudo em consonância com 
a lei. E a lei está posta. O Supremo Tribunal Federal 
decidiu, está decidido. 

Muito bem. O Governo propôs a retirada da MP 
430 e a remessa para as duas Casas do Congresso, 
Câmara e Senado, de um projeto de lei que tramitaria 
em regime de urgência constitucional, nos termos do 
que a MP 430 fala, ou seja, a alocação de R$7,5 bi-
lhões de crédito extraordinário para pagar o aumento 
concedido aos servidores públicos.

A primeira parte do acordo está cumprida. Eu já 
vi, eu li a cópia nas mãos do Senador Romero Jucá. 
Li e entendi. 

A segunda parte é que eu quero que fique clara: 
não é pelas relações entre Governo e Oposição nesta 
Casa; é pela harmonia entre os Poderes, pelo respei-
to ao que o Executivo, o Legislativo e o Judiciário têm 
de fazer em comum. Tem de haver harmonia, tem de 
haver respeito às decisões. O Supremo decidiu. Para 
mim é importante a confirmação de V. Exª de que nem 
na Câmara nem no Senado a MP 430 significará mais 
nada. Essa MP 430 e zero significam a mesma coisa. 
Apenas nós não queremos criar nenhuma dificuldade 
ao que de bom ela conteve e que já produziu efeitos, 
que é pagamento de alguns servidores de alguns Mi-
nistérios. É a exceção que se vai abrir, mas que fique 
claro que nós pactuamos, pactuaremos, entendemos 
que a decisão do Supremo está respeitada na medida 
em que a Câmara, pela palavra de V. Exª, e o Sena-
do não votarão a MP 430. Ela não é retirada por uma 
mera razão formal, por uma mera razão de ordem ope-
racional. Mas do ponto de vista legal e moral, ela está 
retirada. A decisão do Supremo está respeitada.

Se assim for, nós poderemos, de acordo com o 
que foi pactuado – claro que respeitado o prazo de apre-
sentação dos pareceres 24 horas antes da votação; e 
conversaremos sobre isso – nós estamos de acordo, 
em respeitando aquilo que o Supremo decidiu, fazer 
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os encaminhamentos do Poder Executivo em nível de 
Legislativo, mas respeitando, acima de tudo, a lei.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Concedo a palavra ao nobre Senador Arthur 
Virgílio, pela ordem.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, para nós é muito importante que nós 
estabeleçamos uma forma justa, civilizada de enten-
dimento na Casa. E me parece que isso passa pelo 
mínimo de 24 horas para os relatórios chegarem às 
mãos das lideranças para análise das bancadas. Se 
o Relator puder me mandar com antecedência maior, 
me parece mais justo.

Estou aqui ouvindo ponderações, a começar pela 
ponderação que me é muito cara, da Senadora Kátia 
Abreu, e tem matéria que tem a ver com a economia 
no meu Estado – e eu me importaria com o prejuízo 
da economia de qualquer Estado – a 413. Eu propo-
ria a V. Exª que, enquanto aqui nós fazemos o enten-
dimento para tocarmos o processo... Eu não tenho o 
que reparar, ou seja, para mim, basta o PLN que o 
Presidente da República envia ao Congresso Nacional 
para nos dar satisfação e ao Supremo Tribunal Federal 
em relação àquele equívoco, aquele abuso cometido 
pelo Governo em relação a R$7,5 milhões de créditos 
extraordinários um dia depois de o Supremo ter dito 
que era “hora do basta”, que o Brasil não comportava 
mais esse tipo de convivência. 

A minha idéia é que se comece a votar a 410 
para nós continuarmos as conversas aqui e vejamos 
no que podemos avançar. A começar pela 410. Eu acho 
que a forma mais justa é irmos debatendo a 410. Há 
muitas emendas, há muitos destaques; enquanto aqui 
nós conversamos sobre a 413. Parece que as coisas 
estão, de certa forma, evoluindo. E a do reporto.

De qualquer maneira, Sr. Presidente, volto a di-
zer: não nos peçam que abramos mão desse prazo 
de 24 horas, sob pena de o Congresso se arranhar. 
Se o relator não apresentou é porque ele tem dúvi-
das. Se o relator tem dúvidas, essas dúvidas podem 
custar caro à economia do País e ao bom nome do 
Congresso Nacional.

Portanto, é com muito empenho que faço esse 
apelo. É com dificuldade que aceito continuar discutindo 
sobre qualquer outra medida provisória que não seja 
a 410. É com dificuldades. Ouço os apelos; prezo os 
apelos; respeito as pessoas que apelam; mas é com 
dificuldade, porque foi feito um acordo e eu considero 
uma conquista das Oposições e do Senado nós colo-
carmos essa exigência para os relatores de manda-
rem por escrito para os Líderes, pelo menos 24 horas 
antes, os seus relatórios. 

Ainda assim, se estamos implantando isso, va-
mos continuar aqui discutindo, mas já podíamos, nos 
bastidores, discutir as duas MPs de que falo e, da tri-
buna, a 410, que, a meu ver, está pronta para alguns 
acertos e rápida votação, Sr. Presidente.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela or-
dem, Presidente.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Em conseqüência do acordo dos Srs. Líderes, a Pre-
sidência inicia a leitura e a discussão da matéria.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela or-
dem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª abriu mão do pela ordem, assim que...

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Pela ordem, Sr. Presidente. 
Eu havia solicitado a minha inscrição, para falar pela 
ordem, antes.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Presidente 
Tião Viana, o que é isso?

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador Mário Couto, é apenas um pedido de 
colaboração.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Que é isso, 
Sr. Presidente? Eu sou Líder da Minoria.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu estou pedindo a colaboração com os traba-
lhos da Mesa.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Preciso 
do respeito de V. Exª comigo.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª é respeitado.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Que é 
isso, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agora, a Presidência também precisa colaborar com 
os interesses...

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Não, não 
estou acordando, então, em nada que foi acordado 
com as Lideranças. 

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência não vai aceitar a discussão com 
V. Exª.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Eu não 
estou acordando em nada que foi acordado com as 
Lideranças.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Então, é um fato novo. V. Exª tem a palavra. Primeiro, 
o Senador Alvaro Dias e, a seguir, V. Exª. 

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Se é assim, 
eu não concordo com nada que a Oposição...
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O Senador Alvaro Dias tem a palavra pela ordem e, 
a seguir, V. Exª, em discordância.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, fui tentado 
a pedir a palavra pela ordem porque imagino o quan-
to está cansativo para quem nos acompanha neste 
debate. Há quanto tempo estamos encalhados neste 
debate! O quanto tem sido repetitivo! Eu fico refletin-
do sobre que tipo de imagem passamos à sociedade 
que nos acompanha.

E me lembro, Senador Arthur Virgílio, das duas 
faces de Janus, principalmente para quem ouviu o 
discurso do Presidente Garibaldi, quando assumiu o 
mandato de Presidente do Congresso Nacional. Foi 
um discurso corajoso e afirmativo. Peremptoriamente, 
o Presidente Garibaldi assumia o compromisso, inclu-
sive com o nosso Partido, o PSDB, de estabelecer um 
enfrentamento em relação às medidas provisórias in-
constitucionais, que estão afrontando a Constituição 
de forma inusitada, nos últimos anos. 

Nem mesmo a sábia decisão do Supremo Tribunal 
Federal foi suficiente para mudar o comportamento. Há 
poucos dias, comentei com um Ministro da Suprema 
Corte, que havia sugerido ao Presidente do Congresso 
Nacional que devolvesse ao Poder Executivo, em res-
peito à decisão da Suprema Corte, as medidas provi-
sórias que abrissem crédito extraordinário. O Ministro 
me respondeu: “Seria sensato”.

Eu também entendo assim, Sr. Presidente: seria 
sensato. Nós já não estamos mais suportando as duas 
faces de Janus: um discurso para agradar à Oposição 
e à sociedade e uma prática que satisfaz o Governo, 
para que o Governo continue a impor a sua vontade 
por meio das medidas provisórias.

A indagação que fica no ar: até quando vamos 
discutir este assunto?

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador Mário Couto, tem V. Exª a palavra pela 
ordem.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Primeiro, quero lhe agra-
decer a cessão pela ordem e dizer que tenho o mais 
profundo respeito e admiração...

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Cessão regimental. V. Exª tem a palavra pela 
ordem.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Lógico! E 
dizer que tenho o mais profundo respeito por V. Exª, 
mas, por favor, não me casse a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Não é hábito meu a cassação de palavra. Ago-

ra, defender o Regimento e o andamento da sessão 
eu vou fazê-lo.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Princi-
palmente pela função que exerço hoje. A função que 
exerço hoje é uma função de Líder. V. Exª tem que en-
tender isso. E, a partir de agora, não de agora, mas a 
partir da minha assunção, vou ter o direito sempre de 
usar a palavra pela Liderança da Minoria, mesmo que 
eu venha a desgostar algumas pessoas – e eu sei que 
não é o seu caso.

Eu queria até, meu Líder do Governo, agora dizer 
que V. Exª sempre teve também o meu respeito, que V. 
Exª é uma pessoa, um Parlamentar, um Senador que 
entende as coisas, que é sensível ao entendimento.

A Liderança da Minoria, Senador Jucá, aqui era 
muito pouco destacada. Eu não quero ser destaca-
do. Quero que a Liderança seja destacada e tenha o 
respeito de todos os Líderes. Assim como o Líder do 
PSDB, do DEM, do PDT e do Governo são regimen-
talmente respeitados, a Liderança da Minoria também 
vai ter de ser respeitada. Não tenha dúvida alguma 
disso. Primeiramente, são essas as considerações 
que quero fazer.

Sr. Presidente, quero dizer que estamos aqui lu-
tando pela democracia. É muito importante o que esta-
mos fazendo na tarde de hoje. Eu tinha até liberado a 
minha voz, porque havia o entendimento, e agora quero 
fazer uma consideração quanto a esse entendimento. 
Por isso, pedi a palavra a V. Exª, mesmo porque acordo 
se faz na unanimidade e, se a Liderança da Minoria 
não acordar, não há acordo, não há acordo.

Então, quero dizer que estamos lutando aqui pela 
democracia, democracia desta Casa, pelo respeito 
desta Casa. O Líder do Governo, sensibilizado com 
isso – tenho certeza de que ele também respeita a 
democracia e quer a independência desta Casa –, fez 
com que o Governo retirasse uma medida provisória, 
o que é um avanço extraordinário para esta Casa, um 
avanço extraordinário em defesa da democracia.

Quando o Supremo diz que é inconstitucional, a 
esta Casa compete respeitar a Constituição brasilei-
ra, que estava sendo rasgada nesta Casa. Por muitas 
vezes, fui à tribuna alertar para isso, para a ditadura 
política que se implantava nesta Casa. Pouco a pouco, 
a ditadura política se implantava, Senador Tuma. Cor-
tando, pelo menos cortando os créditos extraordiná-
rios por meio de medida provisória, já se estanca um 
pouco essa ditadura. E hoje, Senador Romeu Tuma, é 
um momento importante para todos nós, que estamos 
vivendo agora o recuo do Governo. O Governo está 
recuando e considerando que a Oposição está certa 
na defesa da democracia deste País e nas dependên-
cias desta Casa.
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Muito obrigado, Presidente. Desculpe se fiz V. 
Exª ficar aborrecido.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª me terá sempre defendendo o Regimento e 
não sentimentos a favor ou contra qualquer Senador, 
Senador Mário Couto.

Passemos ao Item 1 da pauta: 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 8, DE 2008 
(Proveniente da Medida Provisória nº 410, de 2007.) 

(Encontra-se sobrestando a pauta nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal.)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 8, de 2008, que acres-
centa artigo à Lei nº 5.889, de 8 de junho de 
1973, criando o contrato de trabalhador rural 
por pequeno prazo; estabelece normas tran-
sitórias sobre a aposentadoria do trabalhador 
rural; prorroga o prazo de contratação de finan-
ciamentos rurais de que trata o § 6º do art. 1º 
da Lei nº 11.524, de 24 de setembro de 2007; 
e altera as Leis nºs 8.171, de 17 de janeiro de 
1991; 7.102, de 20 de junho de 1993; 9.017, 
de 30 de março de 1995, 8.212 e 8.213, am-
bas de 24 de julho de 1991 (proveniente da 
Medida Provisória nº 410, de 2007).

A matéria constou da Ordem do Dia da última ses-
são deliberativa ordinária, quando teve sua apreciação 
transferida, em virtude de acordo das 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 45 
emendas;

– a Proposição foi remetida à Câmara dos De-
putados no dia 20 de fevereiro, tendo sido apreciada 
naquela Casa no dia 9 de abril;

– o Relator da matéria naquela Casa foi o Depu-
tado Assis do Couto (PT-PR);

– o prazo de vigência de sessenta dias foi pror-
rogado por igual período pelo Ato do Presidente do 
Congresso Nacional nº 14, de 2008, e se esgotará no 
dia 4 de junho; e

– a Medida Provisória foi recebida formalmente 
pelo Senado Federal no dia 8 de maio.

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

Concedo a palavra ao Senador Flávio Arns, Re-
lator revisor da matéria.

PARECER Nº 475, DE 2008-PLEN

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Para pro-
ferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, trata-se, como já dito, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 8, de 2008, originário da Medi-
da Provisória nº 410, de 28 de dezembro de 2007, que 
acrescenta artigo à Lei 5.889, de 8 de junho de 1973, 
criando contrato de trabalho rural por pequeno prazo, 
estabelece normas transitórias sobre aposentadoria do 
trabalhador rural e prorroga o prazo de contratação de 
financiamentos rurais de que trata o parágrafo 6º do art. 
1º da Lei 11.524, de 24 de setembro de 2007.

Na Câmara dos Deputados, a matéria foi relatada 
pelo Deputado Assis do Couto, cujo parecer, proferido 
em plenário, pela Comissão Mista do Congresso Nacio-
nal, concluiu pela sua admissibilidade, por estarem de-
vidamente configurados os pressupostos de relevância 
e urgência e por não incidir em qualquer das vedações 
temáticas constantes do art. 62, § 1º, da Constituição 
Federal, bem como por sua constitucionalidade, juri-
dicidade e boa técnica legislativa; pela adequação fi-
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação 
da Medida Provisória nº 410, de 2007, na forma do 
Projeto de Lei de Conversão nº 8, de 2008.

Relativamente à sua adequação financeira e 
orçamentária, não vislumbramos também entraves 
para a aprovação do PLV nº 8, de 2008, eis que aten-
didas as exigências legais pertinentes. Na Câmara dos 
Deputados, esse aspecto foi analisado em minúcias 
quanto às possíveis repercussões sobre a receita ou 
a despesa pública da União e ao atendimento às nor-
mas orçamentárias e financeiras vigentes. Conclui-se 
favoravelmente à aprovação.

Analisando os outros aspectos jurídicos da Me-
dida Provisória nº 410, de 2007, convertida no PLV 
nº 8, de 2008, não detectamos inconstitucionalidade, 
injuridicidade ou desrespeito às normas regimentais 
e da boa técnica legislativa. No que se refere à técni-
ca legislativa do PLV nº 8, de 2008, constatamos que, 
apesar do acolhimento de um grande número de mu-
danças, essas guardam uma relação entre si. Todas 
elas pretendem, direta ou indiretamente, beneficiar os 
trabalhadores rurais.

Aqui no Senado Federal, fizemos um amplo de-
bate sobre o Projeto de Lei de Conversão nº 8, oriundo 
da Medida Provisória nº 410, e estiveram presentes 
representantes dos Ministérios do Trabalho e Emprego, 
da Previdência Social, da Fazenda, do Desenvolvimen-
to Agrário bem como representantes da Associação 
Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Ana-
matra, e do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais 
do Trabalho, Sinait, além de vários movimentos repre-
sentantes dos trabalhadores rurais, entre eles Confe-
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deração Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, 
Contag, Federação dos Trabalhadores na Agricultura 
Familiar, Fetraf, Via Campesina Brasil, Movimento de 
Mulheres Camponesas (MMC), Movimento dos Traba-
lhadores Rurais Sem Terra (MST), membros da Central 
Única dos Trabalhadores (CUT), Comissão Pastoral da 
Terra, entre outros movimentos. 

Em face desse debate, voto favoravelmente à 
admissibilidade da Medida Provisória nº 410, de 2007, 
e no mérito pela aprovação parcial do PLV nº 8, de 
2008, aprovado pela Câmara dos Deputados com as 
seguintes emendas, Sr. Presidente.

Quero destacar para o Plenário novamente que 
as emendas apresentadas tiveram por objetivo aclarar 
o texto do projeto de conversão. Todas as emendas 
que estão sendo apresentadas são fruto do debate 
que aconteceu aqui, no Senado Federal, com os mo-
vimentos sociais do campo mencionados. Nem todas 
as emendas tiveram uma unanimidade em termos de 
detalhamento final, de redação final, mas tiveram por 
objetivo tornar o texto claro, para não trazer dúvidas. 
E, nesse sentido, inclusive, a contribuição da Anamatra 
– Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho e a participação do sindicato dos auditores 
fiscais, essas duas participações foram fundamentais 
nas emendas. 

Neste sentido, apresento a Emenda nº 46, que 
não altera a essência do art. 1º, tendo apenas o in-
tuito de aclarar o texto. O §3º do art. 14-A deixa claro 
que a GFIP é obrigatória no contrato escrito quanto 
na anotação na carteira do trabalho. O texto aprovado 
na Câmara dava a entender que a GFIP seria apenas 
obrigatória para o contrato escrito.

A Emenda nº 46 do art. 1º do Projeto de Conver-
são, em seu parágrafo 6º, deixa claro que a inexistên-
cia da contratação por prazo determinado é presumida 
pela ausência de inclusão do trabalhador na GFIP e 
contrato escrito ou anotação na carteira de trabalho. 
O texto aprovado na Câmara dava a entender que so-
mente a não-inclusão na GFIP gerava essa presunção, 
o que permitia a estranha idéia de que a anotação na 
carteira de trabalho não teria validade.

No § 9º fica aclarado que as verbas rescisórias 
serão pagas por ocasião da rescisão, já que o texto da 
Câmara dava a idéia de que essas verbas deveriam 
ser pagas dia a dia, indicando o que se chama de um 
salário complessivo, o que é vedado pela Justiça do 
Trabalho.

Foi criado um novo parágrafo, de número onze, 
determinando que o contrato escrito deve ser elabo-
rado em duas vias e que uma deve ser entregue ao 
trabalhador rural, sob pena de descaracterizar a con-
tratação. O texto aprovado na Câmara não dispunha 

sobre o número de vias, o que poderia prejudicar o 
trabalhador rural e o controle pela fiscalização.

Ao art. 4º, que dispõe sobre financiamento agrí-
cola, foi apresentada a Emenda nº 47, dizendo que o 
prazo final de contratação para renegociação das dívi-
das foi prorrogado de 30 de abril – e já venceu o prazo, 
inclusive – para 30 de setembro de 2008.

Ao art. 9º, que altera a Lei de Custeio da Segu-
ridade Social – não constava da medida provisória 
–, foram propostas três emendas. Na Emenda nº 49, 
fica incluído o benefício assistencial devido à pessoa 
com deficiência e ao idoso no rol das situações que 
não podem descaracterizar a condição de segurado 
especial. O texto aprovado na Câmara não fazia pre-
visão desse benefício, em prejuízo das pessoas que 
o recebem.

Na Emenda nº 50, propusemos a supressão do 
IPI como critério passível de descaracterizar a condi-
ção de segurado especial, pois isso gera muita inse-
gurança para o trabalhador do campo.

O texto aprovado na Câmara, ao estabelecer o 
IPI como critério, dá margem ao Poder Executivo de, 
unilateralmente, alterar os critérios para a definição de 
segurado especial.

Na Emenda nº 51, ainda em relação à Lei de 
Custeio da Seguridade Social, fica substituído o ver-
bo “dever” por “poder” e, desta forma, o grupo familiar 
poderá – não deverá – informar à Previdência quando 
comercializa a sua produção, auxiliando na fiscalização, 
sendo que essa faculdade pode acarretar um bônus, 
já que o recibo de declaração poderá ser considerado 
como documento probante da atividade rural.

Na redação aprovada na Câmara, não se tratava 
de uma faculdade, pode ou não pode, mas de um dever 
e, como tal, o descumprimento acarretaria multa para 
o trabalhador. A polêmica, então, residia em se impor 
multa ao trabalhador por um dever que é próprio da 
fiscalização e não do trabalhador.

O art. 10, que altera a Lei de Benefícios da Previ-
dência Social, também não constava na redação inicial 
da MP. Fruto desse debate com os movimentos sociais 
já mencionados, propusemos três emendas.

Emenda nº 52: “Fica incluído o benefício assis-
tencial, devido à pessoa com deficiência e ao idoso, 
no rol de rendimentos que não podem descaracterizar 
a condição de segurado especial“.

O texto aprovado na Câmara não fazia previsão 
desse benefício, em prejuízo das pessoas que o rece-
bem. A Previdência Social, neste momento, considera 
o benefício assistencial como renda da família em cujo 
seio existe uma pessoa com deficiência ou um idoso.

A Emenda nº 53, também da lei, determina que o 
trabalhador rural poderá se aposentar com o redutor de 
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idade: 60 anos para homem e 55 para mulher. Eu diria 
que esse é um dos pontos mais fundamentais e que 
não está claro no texto da Câmara. Por isso a insatis-
fação de tantos movimentos no campo. A interpretação 
do Ministério da Previdência é no sentido de dizer que 
não se mexeu na questão do redutor, mas, fazendo-se 
a leitura do texto, não se tem essa certeza.

Então, para deixar claro o texto, a aposentadoria 
ocorre com 60 anos para homem e 55 para mulher, 
aproveitando o tempo rural e urbano, nas hipóteses em 
que esse período urbano é desempenhado na época 
de entressafra. Se a atividade urbana ultrapassar o 
período de entressafra, o tempo também poderá ser 
computado, mas não mais com o redutor de idade.

Pela legislação atual, tempo urbano não pode ser 
considerado. Pelo texto aprovado na Câmara, o rural 
perderia o redutor de idade ainda que trabalhasse no 
período da entressafra, o que era uma incoerência, 
pois mantinha a condição de segurado especial.

Com relação à comprovação de atividade rural, o 
texto aprovado na Câmara permitia apenas a declaração 
fundamentada de sindicato que representasse o traba-
lhador rural. Pela Emenda nº 54 foi também incluído o 
Sindicato dos Agricultores Familiares, o que, aliás, já 
consta da Portaria do Ministério da Previdência nº 291, 
de 2007, nos arts. 12 e 13, com a criação de um novo 
artigo que autoriza a instituição da Política Nacional 
de Habitação Rural. O art. 12 virou o art.13, e o art. 13 
virou o art. 14. Houve apenas uma renumeração.

Ou seja, o que se aprovou na Câmara foi no sen-
tido de dizer que se pode tirar o recurso do Pronaf para 
destiná-lo à habitação rural. Nos debates que acon-
teceram com os movimentos, chegou-se à conclusão 
de que os recursos do Pronaf tinham de ser todos di-
recionados ao crédito, para o financiamento da ativi-
dade agrícola, criando-se no Ministério das Cidades 
um programa especial que seria, no caso, a Política 
Nacional de Habitação Rural, uma sugestão, inclusive, 
que veio dos próprios movimentos.

Então, Sr. Presidente, essas são as emendas.
Quero destacar novamente que esta Medida Pro-

visória nº 410, transformada no Projeto de Conversão nº 
8, é uma medida provisória que permite que no campo 
seja feito contrato de curta duração, até dois meses 
no ano, para atividades eventuais, temporárias, não 
podendo ultrapassar os dois meses no ano civil com o 
mesmo empregador. Então, no máximo dois meses.

Esse contrato temporário não precisa ser anotado 
na carteira do trabalho, mas tem de ser anotado num 
contrato à parte para que haja validade. Além disso, 
tem de ser também autorizado por convenção coletiva 
ou acordo coletivo de trabalho. E, ao mesmo tempo, 
deve dar ao segurado especial, que é aquele peque-

no proprietário que trabalha na sua propriedade junto 
com a esposa e com os filhos, um clareamento, uma 
possibilidade bem definida na legislação de situações 
que normalmente acontecem no campo e que preci-
sam também ser observadas, para que ele não perca 
a condição de segurado especial.

Entre essas possibilidades estão a de ele poder 
contratar a pessoa nesta nova forma de contrato; poder 
trabalhar, na entressafra, em zona urbana, no contexto 
urbano, e contar esse tempo para a aposentadoria de 
segurado especial; poder exercer cargo em sindicato e 
o cargo de vereador; e, ao mesmo tempo, tirando o em-
pecilho – felizmente, já aprovamos a Lei da Agricultura 
Familiar – do IPI, que vai ser um entrave para o agri-
cultor, para o trabalhador rural, na comercialização do 
seu produto, no sentido de se caracterizar a condição 
de trabalhador rural ainda adiante e também o fato de 
deixar claro que não acontece a questão de se perder o 
redutor de idade para 60 anos, se homem, e de 55 anos 
para mulher, dentro dessas novas caracterizações.

Havia dúvidas. Os juízes do trabalho, os audito-
res fiscais e os movimentos do campo tinham muitas 
dúvidas em relação a todos esses aspectos. Foram 
feitas 30 horas de reuniões, aproximadamente. Este 
texto, com estas emendas, foi fruto de uma conver-
gência, particularmente, dos juízes do trabalho, que 
cederam em alguns aspectos, e dos auditores fiscais, 
que tinham preocupação com a possibilidade de uma 
iniciativa como essa poder favorecer, eventualmente, 
o trabalho escravo. Mas, no final, isso ficou claro.

Então, houve ajustes na redação e a inclusão de 
novos artigos, como a Política Nacional de Habitação 
e não recursos do Pronaf, e a retirada de certos as-
pectos, como, por exemplo, contar-se o IPI para ver se 
alguém é agricultor familiar ou não. Alguém trabalha 
15 anos no campo e, no final, está vendendo, vamos 
supor, um produto industrializado e acaba perdendo a 
condição de segurado especial por causa do IPI, que 
é modificado só pelo Governo, sem a participação da 
sociedade.

Acredito, realmente, que essas mudanças aprimo-
ram o texto e atendem, de uma maneira muito especial, 
à questão do trabalhador do campo, da agricultura fa-
miliar, abrindo uma perspectiva nova de formalização 
do trabalho no campo. A informalidade é um problema 
no campo e na cidade.

Então, Sr. Presidente, sou favorável ao projeto 
de lei de conversão. O meu voto, pois, é favorável ao 
Projeto de Lei de Conversão nº 8, de 2008, decor-
rente da Medida Provisória nº 410, com as emendas 
apresentadas.

Obrigado, Sr. Presidente.

É o seguinte o parecer na íntegra:
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, peço a minha inscrição para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª está inscrito para discutir a matéria após 
o Senador Alvaro Dias e o Senador João Pedro.

O parecer preliminar do Relator revisor Senador 
Flávio Arns é pelo atendimento dos pressupostos cons-
titucionais de relevância e urgência e pela adequação 
financeira e orçamentária da medida provisória, nos 
termos do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

No mérito, pela aprovação do projeto de lei de 
conversão com as Emendas nºs 45 a 55.

Em votação os pressupostos de relevância, urgên-
cia e adequação financeira e orçamentária. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra para enca-
minhar os pressupostos de relevância, urgência e 
adequação financeira e orçamentária, as Srªs e os 
Srs Senadores que os aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.)

Aprovados.
Aprovados, passa-se à apreciação do mérito.
Discussão do Projeto de Lei de Conversão, da 

Medida Provisória e das emendas, em turno único.
Em discussão o mérito.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presi-

dente, peço a minha inscrição para discutir o mérito.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 

AC) – O Senador Alvaro Dias é o primeiro inscrito 
para discutir o mérito. Em seguida, falarão o Senador 
João Pedro, o Senador Arthur Virgílio e o Senador 
Romero Jucá.

Com a palavra o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para discu-

tir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs Senadores, essa medida provisória é um grande 
exemplo da insensatez em matéria de se abusar des-
se instituto que, evidentemente, vai se tornando cada 
vez mais usual da parte do atual Governo.

Aliás, este Governo tem dois ministérios para 
planejar: um para planejar o presente e outro para 
planejar o futuro. Para planejar o presente, o Minis-
tro Paulo Bernardo; para planejar o futuro, o Ministro 
Mangabeira Unger.

Ocorre, Sr. Presidente, Srªs e Srs Senadores, que 
não se planeja o presente e muito menos o futuro. Como 
se pode admitir existir planejamento quando se utiliza 
de uma medida provisória para, por exemplo, ampliar 
os prazos para requerimento à aposentadoria de quem 
trabalha no campo, mesmo havendo projeto de lei tra-
mitando no Congresso Nacional desde 2002?

Já vim a esta tribuna, em determinada oportu-
nidade, para discutir este assunto. Um projeto de mi-
nha autoria do ano de 2002 ampliava por 30 anos o 

prazo para que o trabalhador rural pudesse requerer 
sua aposentadoria. O Governo tangenciou em relação 
a esta nossa proposta, protelou o que pôde protelar, 
pediu vista em comissões técnicas do Senado Fede-
ral. Deu tempo para que o Governo encaminhasse 
medida provisória à Câmara dos Deputados. Embora, 
regimentalmente, um projeto, quando há pedido de vis-
ta, deva retornar à comissão, o de minha autoria não 
mais retornou. Vencido o período legislativo, foi para o 
Arquivo. Eu o reapresentei nos primeiros dias no novo 
período legislativo. Passou a tramitar novamente no 
Senado Federal.

Todos conhecem o que ocorreu com a medida 
provisória encaminhada à Câmara. Aliás, há uma coin-
cidência que não me desagrada. Coincidentemente, a 
medida provisória encaminhada à Câmara, que tratava 
dessa questão, foi destinada a um Parlamentar parana-
ense, o Dr. Rosinha, do PT do meu Estado, para ofere-
cer parecer. Essa matéria veio para o Senado Federal 
e, coincidentemente, o Senador Flávio Arns, do PT do 
Paraná, é o responsável também pelo parecer.

Aliás, não poderia existir melhor escolha. O Sena-
dor Flávio Arns é um grande Parlamentar, um grande 
Senador, um homem de caráter, meu amigo. E quero, 
desde já, dizer que o seu parecer tem o meu aval, o 
meu apoio e o meu voto. Não é o Senador Flávio Arns 
que está em questão. Se ele estivesse em questão, 
nota 10, porque eu não teria dificuldade alguma em 
conferir a ele nota 10 por tudo que ele representa. Na 
verdade, ele, inclusive, tentou melhorar essa medida 
provisória, discutiu, negociou com o Governo, não al-
cançou todos os seus objetivos. Mas, de qualquer for-
ma, apresenta um parecer que merece o nosso apoio 
e o nosso voto.

O que discuto é esta insensatez do Governo de 
desprezar propostas de Parlamentares para, utilizando-
se de medida provisória, transformar-se num verdadeiro 
ladrão de idéias do Parlamento. Não há nenhum respeito 
ao Congresso Nacional e ao Poder Legislativo, nenhum 
respeito às nossas prerrogativas. Se o Governo não 
desejasse aprovar um projeto de minha autoria, que o 
fizesse por meio de Parlamentares do Governo; se não 
desejasse prestigiar Parlamentares da sua Bancada, 
que encaminhasse como autoria do Poder Executivo 
um projeto de lei, e não medida provisória.

Não há razão, por exemplo, para se legislar em 
matéria de reajuste salarial a servidores públicos por 
meio de medida provisória. Ou o Governo não sabe 
que há inflação? Ou o Governo não sabe que tem 
obrigação de corrigir salários em função da inflação 
havida? O Governo não sabe que tem obrigação de 
oferecer reajustes salariais aos servidores públicos? 
Ele precisa aguardar o último momento, o último ins-
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tante, para se utilizar de medida provisória? Isso não 
significa desorganização, incompetência administrati-
va? A meu ver o Governo consagra a incompetência 
administrativa de forma absoluta.

Não é só o desapreço pelo Parlamento; não é 
só esse desrespeito constante, a afronta rotineira à 
Constituição com medidas provisórias absurdamente 
injurídicas e inconstitucionais. É a manifestação de uma 
incompetência que se vai consagrando a cada atitude 
governamental. E essas medidas provisórias acabam 
se transformando em uma verdadeira colcha de reta-
lhos. Se nós formos verificar, encontraremos matérias 
as mais contraditórias possíveis integrando o corpo 
de uma mesma medida provisória. São os chamados 
“penduricalhos” em uma medida provisória, que fazem 
com que o Governo se sinta muito confortável para 
legislar em nome do Poder Legislativo, ou melhor, em 
nome não, em lugar do Poder Legislativo.

Não é a primeira vez, e eu não considero isso 
usurpação. Eu não estou reclamando pelo fato de o 
Governo utilizar-se de matéria constante de projeto de 
autoria de Parlamentar. Quanto aos meus, se o Gover-
no desejar, pode se aproveitar de todos eles. O que 
me importa é que eles se tornem realidade, Senador 
Antonio Carlos Valadares. O que desejo é que as idéias 
consubstanciadas em projetos de minha autoria pos-
sam ser transformadas em lei. Isso é o que importa. 
Não quero ser o autor, não preciso ter a primazia da 
autoria. Mas o que nós não podemos aceitar calados 
é que o Governo continue a afrontar a Constituição, 
sem necessidade de fazê-lo.

Ainda agora, quando o Supremo Tribunal Federal, 
por meio de uma liminar, é verdade, define que é in-
constitucional medida provisória com abertura de crédito 
extraordinário, por que o Presidente da República não 
há de respeitar? E por que o Congresso Nacional não 
há de fazer respeitar decisão da Suprema Corte? Foi 
exatamente por esse motivo que, há poucos dias, da 
tribuna, sugeri ao Presidente Garibaldi que devolvesse 
ao Poder Executivo todas as medidas provisórias que 
propusessem abertura de crédito extraordinário, em 
respeito à decisão do Supremo Tribunal Federal.

Na matéria de hoje não há discordância. Como 
haveríamos de discordar de uma proposta que atende 
a trabalhadores rurais? São exatamente os trabalha-
dores rurais os mais sacrificados na pirâmide social 
deste País. Por que haveríamos de maltratá-los, rejei-
tando uma medida provisória?

O que queremos registrar é a nossa discordância 
em razão do modelo adotado pelo Governo, do mé-
todo utilizado pelo Governo. Não é essa a ferramenta 
legítima para se conferir o benefício social que have-
remos de conferir agora. Aliás, não se trata de conferir 

benefício social, porque esse já existe. O direito à apo-
sentadoria já está consagrado na legislação. O que há 
é uma deficiência da legislação, que não estabeleceu 
o tempo adequado. Nosso projeto ampliava mais: por 
trinta anos. Essa proposta do Governo...

(Interrupção do som.)

(O Sr. Presidente faz soar a campai-
nha.)

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Estou con-
cluindo, Presidente Tião Viana.

Essa proposta do Governo amplia e oferece novas 
oportunidades para a aposentadoria, mas é um tempo 
limitado. É claro que, se o Governo aprovasse o projeto 
de um Parlamentar, mesmo que da Oposição, estaria 
valorizando o Poder Legislativo e, sem falsa modéstia, 
Sr. Presidente, estaria aprovando uma matéria mais 
bem elaborada no que diz respeito à aposentadoria 
do trabalhador rural brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Concedo a palavra ao Senador João Pedro para 
discutir a matéria.

A seguir, falará o Senador Arthur Virgílio.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Para dis-

cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, eu estava ouvindo o Senador Alvaro 
Dias e achava que ele era contra, mas, não, ele é fa-
vorável ao mérito da propositura.

Sr. Presidente, eu quero fazer essa discussão 
primeiro elogiando o parecer do nosso companheiro, 
nosso colega Flávio Arns e, ao mesmo tempo, fazer 
uma ponderação às emendas que o Senador Flávio 
Arns apresentou, até porque conheço a sua história, 
o seu compromisso. 

Agora, gostaria de chamar a atenção dos Sena-
dores desta Casa para o tempo. Nós temos poucos 
dias para fazer valer todo esse esforço.

Na realidade, a medida provisória não se origi-
na no Palácio do Planalto, mas ela é produto de cada 
sindicato, de cada zona rural deste Brasil. A medida 
provisória não é outra coisa senão proposituras cons-
truídas no grito da terra. Então é preciso entender todo 
o esse processo da luta dos trabalhadores e das traba-
lhadoras rurais deste País. Quero dizer que, pelo tem-
po, eu gostaria de fazer esse apelo, essa ponderação 
ao Relator, meu companheiro de Bancada, o Senador 
Flávio Arns, de votarmos essa medida provisória como 
veio da Câmara.

Penso que ela precisa ser aperfeiçoada. Nós po-
demos buscar outros caminhos em seguida à aprovação 
da medida como veio da Câmara dos Deputados.

E aí apresentarmos projetos de lei que possam 
levar em consideração aquilo que foi dito pelo nos-
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so querido colega Senador Flávio Arns. Há propos-
tas que podemos aperfeiçoar, sim. Agora, com esse 
tempo exíguo, penso que prejudicaríamos a luta dos 
trabalhadores se fizéssemos aqui uma emenda para 
retornar à Câmara.

Então, é preciso entender o tempo, o mérito, a 
construção. Quero dizer, Sr. Presidente, que precisa-
mos votar a medida provisória e registrar, no final da 
minha fala, que aqui está um pedaço de cada região 
do Brasil, representada pelos trabalhadores aqui na 
galeria do Senado que estão assistindo à sessão e 
prestigiando o debate, o contraditório.

Sr. Presidente, votarei favoravelmente e fazer 
esse apelo ao nosso companheiro de Bancada do 
Partido dos Trabalhadores que tem uma tradição em 
apoiamento à luta dos movimentos sociais do seu 
Estado, da sua região, mas quero dizer que é preciso 
olhar com agilidade, com a ponderação que requer a 
aprovação da medida provisória, sem as emendas do 
nosso companheiro Relator Flávio Arns.

Então, meu voto é favorável, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Agradeço a V. Exª.
Com a palavra o Senador Arthur Virgílio.
V. Exª dispõe de dez minutos.
A seguir, usará da palavra o Senador Romero 

Jucá.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, o Projeto de Lei de Conversão nº 
8, de 2008, oriundo da Medida Provisória nº 410, de 
2007, estabelece regime simplificado de contratação 
de trabalhador rural pelo produtor rural, pessoa físi-
ca, objetivando a execução de atividades temporárias 
por prazo não superior a dois meses (altera a Lei do 
Trabalho Rural).

A alternativa, de caráter facultativo, está respal-
dada, primeiramente, em instrumento formal celebrado 
entre as partes e pagamentos efetuados contra recibo 
na inclusão dos dados do trabalhador na Guia de Re-
colhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Ser-
viço, e Informações à Previdência Social, GFIP, e na 
dispensa de anotação em CTPS ou em Livro ou Ficha 
de Registro de Empregado (altera, portanto, repito, a 
Lei do Trabalho Rural).

Do recibo de pagamento constarão, além do sa-
lário normal, acréscimos correspondentes aos seus 
direitos trabalhistas a férias, adicional de férias, 13º sa-
lário, horas extras e horas in itinere, entre outros, alguns 
dos quais de natureza francamente indenizatória (em 
regime proporcional). Independentemente do valor de 
sua remuneração, sujeita-se, na ocasião, ao desconto 

de contribuições previdenciárias pelo percentual único 
de 8% sobre o respectivo salário de contribuição e aos 
recolhimentos previstos na legislação previdenciária e 
de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (altera a 
Lei do Trabalho Rural mais uma vez).

Torna-se automaticamente conversível em con-
trato de trabalho por prazo indeterminado o contrato 
de curta duração que se estender ou for prorrogado, 
alcançando assim prazos maiores no período de um 
ano junto a um só empregador. A não caracterização da 
contratação de curta duração não inibe a comprovação 
de relação jurídica diversa por outros meios admitidos 
em Direito (altera a Lei do Trabalho Rural).

Do ponto de vista previdenciário, estende de julho 
de 2008 a 31 de dezembro de 2010 o prazo legal para 
concessão de aposentadorias por idade, no valor de 
um salário mínimo, desde que comprovado o exercício 
de atividade rural, ainda que descontínua, em cumpri-
mento à carência de 15 anos (parte foi absorvida pelo 
PLV da Medida Provisória nº 385, de 2007). 

Essa disposição reformula o que foi fixado pela 
Lei nº 11.368, de 2006, oriunda da Medida Provisória 
nº 312, de 2006, que anteriormente havia ampliado 
o prazo original em dois anos para os empregados 
rurais, agora ampliado em dois anos e meio, e fixa o 
mesmo procedimento até 2010 para os contribuintes 
individuais, antigos autônomos, buscando, assim, su-
prir e ajustar lacuna deixada pela revogação da Medida 
Provisória 385, de 2007, através da edição da Medida 
Provisória 397, de 2007, para agilizar a votação da 
CPMF (parte absorvida pelo PLV da Medida Provisória 
nº 385, de 2007).

Simultaneamente, Sr. Presidente, estipula regra 
de transição para o empregado rural, na contagem da 
respectiva carência, com vigência de janeiro de 2011 
a dezembro de 2015, computando cada mês de em-
prego dentro do respectivo ano civil como se fossem 
três, independentemente de qualquer limite, e de ja-
neiro de 2016 a dezembro de 2020, na base de dois, 
dentro de cada ano civil, restringindo essa conversão 
até o limite de doze (parte absorvida pelo PLV da Me-
dida Provisória 385, de 2007).

E ainda, Sr. Presidente, amplia o prazo de contra-
tação de financiamentos, previsto pela Lei nº11.524/07, 
de 28 de abril de 2007 para 30 de abril de 2008, para 
refinanciamento da dívida dos produtores rurais ou suas 
cooperativas com fornecedores de insumos agropecu-
ários, relativas às safras de 2004/ 2005 e 2005/2006, 
com vencimento a partir de 1º de janeiro de 2005, já 
que o prazo inicial teria se mostrado insuficiente para 
permitir o alcance dos seus objetivos iniciais. 

Sr. Presidente, feita essa análise técnica, gostaria 
de tecer alguns comentários, Senador José Agripino. 
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Votaremos, após esta matéria, Líder Romero 
Jucá, em função do consenso atingido em plenário, a 
Medida Provisória nº 412, que prorroga o reporto, na 
linha do que vota, do que preconiza e do que relatará 
a Senadora Kátia Abreu, e a Medida Provisória nº 413, 
que altera a legislação tributária e envolve interesses 
dos setores de bebidas, sucroalcooleiro, contribuição 
sobre o lucro líquido das empresas, bancos, votare-
mos a partir da leitura atenta do relatório do Senador 
César Borges, abrindo exceção para o fato de esses 
dois relatores não terem conseguido, quiseram, mas 
não conseguiram!, enviar, em função de tantas dúvi-
das que havia, a tempo, conforme o combinado com 
o Presidente Garibaldi Alves e os Líderes, dentro do 
prazo de 24 horas, pelo menos, de antecedência, o 
relatório para que fosse lido, por bancada, a partir da 
distribuição feita por Líder. 

Mas já solicitei ao Líder Romero Jucá, e solicito a 
V. Exª, Sr. Presidente, que, daqui para frente, sejamos 
rígidos nisso, que exijamos mesmo que, pelo menos, 
com 24 horas de antecedência, esteja nas mãos de 
cada líder o relatório, porque eu não gostaria mais de 
qualquer coisa que cheirasse a esse constrangimento, 
de termos que votar sem o crivo de cada companhei-
ro, de cada companheira, de cada Senador, de cada 
Senadora da minha bancada.

Por isso não concordamos com a votação dos 
relatórios da Medida Provisória nº 417, que já está em 
mãos, o Senador Raimundo Colombo já apresentou; 
mas não está ainda comigo nem com alguém da minha 
bancada o relatório da Medida Provisória nº 414, que 
tem como Relatora a Líder Ideli Salvatti. Ainda não está 
comigo o relatório do Senador Valter Pereira.

A Sra. Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Senador 
Arthur...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pois 
não, com muito prazer.

A Sra. Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – O parecer 
está à disposição.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Então, 
falta agora agilizar porque teremos precisamente 24 
horas e começamos forçando uma situação para que 
haja mais consciência no voto de cada Senador e Se-
nadora. Agradeço à Líder pela intervenção.

Registro que ainda não tenho conhecimento do 
relatório do Senador Valter Pereira que eu suponho 
esteja a caminho da Mesa, se nela já não está. Dei-
xaríamos isso para amanhã, para votação posterior. 
É uma concessão que fazemos. Deixo bem claro, Se-
nador João Pedro. V. Exª abordará isso em momento 
próprio, mas deixo bem claro que no acordo fica res-
salvado o interesse do Pólo Industrial de Manaus, na 
MP nº 413. Não há lesão aos interesses dos empregos 

e dos investimentos no Pólo de Manaus com relação 
ao concentrado de guaraná, que pode ser um produto 
de enorme perspectiva exportadora a partir do enten-
dimento a que se chegou.

Percebo que, com essa demonstração de boa 
vontade, vamos conseguir, daqui para frente, uma con-
vivência mais justa, mais correta, mais técnica, mais 
impessoal. Vinte e quatro horas nas nossas mãos, 
pelos menos, para que possamos votar. Se o relató-
rio não chegar, peço ao Líder Romero Jucá, peço aos 
Líderes do Governo que não nos peçam para votar se 
não houver o relatório nas nossas mãos.

Então ficam três medidas provisórias para ama-
nhã, com o relatório nas nossas mãos.

Pois não, Senador Romero Jucá.
O Sr. Romero Jucá (PMDB – RR) – Eu quero 

apenas concordar com V. Exª, dizer que fizemos este 
entendimento de em 24 horas ter o relatório. Agradeço 
que possamos, com a ausência dos relatórios men-
cionados, votar já essas medidas provisórias. Acho 
que é um avanço, é um gesto da Oposição. Amanhã 
nós votaremos os outros relatórios que faltam, o 417, 
o 414 e o 416, porque os três relatórios já estão distri-
buídos e já estão entregues à Mesa. Portanto, amanhã 
nós poderemos votar tranqüilamente, liberar a pauta, 
votando as outras medidas provisórias que trancam 
a pauta e, conseqüentemente, até dentro de um en-
tendimento, votar algumas matérias importantes que 
serão acordadas.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Agra-
deço a V. Exª, e assim será.

Finalmente me dirijo ao Senador Flávio Arns. 
Senador Flávio Arns, a análise de minha assessoria, 
da Assessoria da Bancada do PSDB, apontou pela 
aprovação de algumas emendas de V. Exª e pela rejei-
ção de outras. Como estou sabendo – e já comuniquei 
isso ao Líder Romero Jucá – que S. Exª pedirá votação 
em globo dos destaques, nós votaremos com V. Exª, 
honrando o compromisso que assumimos. Gostaria 
muito de poder ter o crivo de votar de um jeito numa 
e de outro noutra, de acordo com o que seria a cons-
ciência apontada pela nossa assessoria técnica, mas 
como não é possível nós manteremos o compromisso 
com V. Exª e honraremos a palavra empenhada a V. 
Exª em relação a essa matéria. No momento próprio, 
o PSDB assim se manifestará.

Portanto, Sr. Presidente, entendo que esta é uma 
medida provisória boa, é uma medida provisória justa 
que vem para dar agilidade ao processo administra-
tivo e com o sentido de justiça. Logo, não me insurjo 
contra ela; é diferente de uma medida provisória que 
vem para prostituir a execução do Orçamento. Nós 
nunca mais poderemos votar aqui medida provisória 
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de crédito orçamentário que não trate do que estipula 
com clareza a Constituição: ou é comoção, que nós 
não desejamos; ou é cataclismo, que não queremos; 
ou é guerra, que não toleraríamos, mas não podemos 
de forma alguma concordar com votação contra a 
Constituição, desrespeitando a nossa soberania e mi-
nimizando o papel do Supremo Tribunal Federal, que, 
numa decisão histórica, decidiu-se por dar o recado 
ao Governo contra a edição de medidas provisórias 
que tratem de crédito orçamentário.

Senador Magno Malta, gostaria de apartear?
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Senador 

Arthur, eu gostaria de aproveitar o momento deste en-
tendimento com o Líder Romero Jucá de desobstruir a 
pauta e acrescentar algumas matérias para lembrar a V. 
Exª, que foi o defensor da CPI da Pedofilia e no acordo 
com o Presidente Garibaldi, Senador Tião, que todo e 
qualquer projeto aprovado no âmbito da CPI em defesa 
da criança e na condenação à pedofilia teria prioridade. 
Então, gostaria de incluir, com o apoio de V. Exª como 
Líder, o projeto do alerta de difusão vermelho, que já 
foi votado no âmbito da CPI. O Brasil não tem o alerta 
de difusão vermelho. Isso quer dizer que se Mônaco 
não tivesse o alerta de difusão vermelho, o pedido de 
prisão do Cacciola feito aqui não teria validade lá. O 
Cacciola só foi preso porque lá tem. Nós não a temos. 
Qualquer marginal que tem mandado de prisão no seu 
país pode vir para o Brasil porque a Polícia Federal 
não pode prender; pode no máximo comunicar. Então, 
pedófilos que vêm fazer turismo sexual com criança 
no Brasil, mesmo com mandado de prisão nos seus 
países, não podem ser presos; só com o alerta de 
difusão vermelho. Nós já aprovamos na Comissão e 
gostaria de pedir o apoiamento de V. Exª. Já falei com 
o Presidente, que fez este acordo para dar prioridade, 
e nesta inclusão na pauta nós colocaríamos o projeto 
do alerta de difusão vermelho, Senador Arthur.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – V. Exª 
conta com o apoio entusiasmado da Bancada do PSDB 
porque é difícil encontrar criminoso mais criminoso do 
que o pedófilo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– A Presidência entende que o PSDB não fará destaque 
de votação em separado das emendas apresentadas 
pelo Senador Flávio Arns.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Vota-
rá com o Senador Flávio Arns pura e simplesmente, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – O Senador Romero Jucá tem a palavra para 
discutir a matéria.

A seguir, a Senadora Kátia Abreu.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se-
rei bastante breve. Quero fazer um registro primeiro 
do excelente trabalho realizado pelo Senador Flávio 
Arns. O Senador Flávio Arns foi indicado pela Base do 
Governo, pela Senadora Ideli, pelo PT, para tratar de 
uma matéria que, como disse o próprio Senador Arthur 
Virgílio, é uma proposta boa e justa, que melhora as 
relações de trabalho. Nós tínhamos um entendimento 
com o Senador Flávio Arns de que, se até a semana 
passada tivéssemos votado esta matéria, nós apoia-
ríamos o Senador Flávio Arns com as mudanças que 
ele está propondo e a matéria retornaria à Câmara dos 
Deputados para ser discutida.

Infelizmente, na semana passada, nós não tive-
mos consenso para votar esta matéria e agora, com 
a votação esta semana, nós ficamos premidos pelo 
tempo e não queremos colocar em risco o texto que já 
é um avanço da proposta encaminhada pela Câmara 
dos Deputados.

Portanto, vou solicitar à Mesa que possamos 
votar em globo as emendas colocadas pelo Senador 
Flávio Arns, que têm parecer favorável, mas nós ire-
mos encaminhar contrariamente, para que não haja 
mudança no texto da Câmara, e este projeto possa 
ser sancionado. Ao fazer diferente, poderíamos colo-
car em risco os avanços já alcançados na Câmara e, 
portanto, teríamos a condição de fazer cair essa me-
dida provisória na próxima semana.

Então, eu quero registrar que em outros disposi-
tivos que formos discutir, nós iremos ampliar o deba-
te. Volto a dizer: o Senador Flávio Arns se debruçou 
sobre a questão e propõe alguns avanços que teriam 
ainda de ser discutidos na Câmara. Mas não temos 
tempo hábil.

Então, fica o encaminhamento da votação da ma-
téria na Base do Governo, pela Liderança do Governo, 
da forma como veio da Câmara, pedindo destaque para 
a votação em separado em globo de todas as emen-
das com parecer favorável que foram apresentadas 
pelo Senador Flávio Arns. Infelizmente, encaminhare-
mos contrariamente, resguardando esses textos para 
uma discussão futura em outra matéria pertinente à 
relação de trabalho.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 

AC.) – A manifestação de V. Exª é regimental, estrita-
mente regimental.

Senadora Kátia Abreu, para discutir a matéria.
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO. Para discutir. 

Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente.
Nós estamos aqui, hoje, Sr. Presidente, com um 

exemplo muito claro do quanto é prejudicial ao País 
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uma medida provisória. Por melhor que ela seja, por 
mais bem-intencionada, de boa-fé que ela seja, pela 
urgência, pelo prazo e pelos argumentos que há pouco 
o Líder Romero Jucá, Líder do Governo, expôs aqui, a 
pressa em aprovar ou ela perde o efeito, nós Senadores 
e Senadoras somos obrigados a apoiar um texto de 
qualquer jeito, mesmo que venha a prejudicar o País.

Eu quero aqui confessar, Sr. Presidente, que 
esta MP nº 410, de autoria do Palácio do Planalto, da 
Casa Civil, é uma medida provisória importante para 
o País.

Mas o Presidente, que tem na Câmara uma base 
de 380 Deputados, não conseguiu aprovar uma MP 
que simplesmente tratava dessa matéria em duas 
páginas e foi alterada por um PLV de 20 páginas da 
Câmara Federal, desvirtuando tudo o que tínhamos 
trabalhado tendo em vista a importância da matéria e 
o avanço que estávamos obtendo pela regularização, 
tirando da informalidade milhares de trabalhadores 
rurais deste País.

Quero dizer aos movimentos sociais, à Contag, 
que está aqui, que dá forma como está, isso é um en-
godo e não vai ajudar em nada o trabalhador deste 
País. Por quê? Sr. Presidente, já temos formalizado em 
lei o contrato de safra, que é de 90 dias, com carteira 
assinada, com assinatura do registro, com todos os 
direitos trabalhistas. Isso já existe. O PLV da Câmara 
se iguala, no seu relatório, na sua aprovação, ao con-
trato de safra. É idêntico ao contrato de safra, tirando 
toda a caracterização e o avanço que era, de fato, um 
contrato temporário, sem assinatura de carteira, sem 
assinatura do livro de registros, mas sem o trabalha-
dor perder nenhum direito adquirido, como férias, 13º 
salário, fundo de garantia; enfim, todos os direitos es-
tavam garantidos.

Qual é a preocupação do trabalhador? E é lou-
vável. O trabalhador tem a preocupação de passar a 
ser um contribuinte da Previdência e sair da seguri-
dade especial. 

Sr. Presidente, esse projeto vem, essa reversão 
da MP 410 vem da Câmara, exigindo que façamos a 
convenção coletiva. Sinceramente, não há condição. 
Mesmo quando o Presidente Lula resolve fazer uma 
medida provisória que é boa para o País, a sua base 
de 380 Deputados não consegue atender o interesse 
do Presidente, que é o interesse da Nação.

Há hoje 4,773 milhões trabalhadores rurais; des-
tes, apenas 1,5 milhão estão formalizados. Há três 
milhões de trabalhadores sem carteira assinada, sem 
nenhuma garantia previdenciária, sem nenhum direi-
to garantido, simplesmente porque eles se recusam 
a se formalizar nessas condições em que hoje se en-
contram. 

O que queremos com esse trabalho temporário, 
de apenas dois meses? Não são 60 dias, são dois 
meses – o conceito é muito diferente. Além do que, 
Sr. Presidente, exigindo a convenção coletiva, os tra-
balhadores do Brasil, que

podem nos ouvir neste momento, sabem que a 
legislação hoje, que é a NR 31, a Constituição Fede-
ral, a CLT, a Lei 5.889, e Decreto-Lei 7.626, que regu-
lamenta a 5.889, já é suficiente e não deixa margem 
para nenhuma negociação coletiva. Não há o que 
negociar. Será um encontro de bobos, de patrões e 
empregados que não terão o que fazer, porque a le-
gislação não permite, a legislação é amarrada, com 
exceção do trabalho nas usinas de açúcar e álcool. 
Esse é o único local que tem tradição neste País de 
fazer convenção coletiva, porque é relativamente uma 
tradição e uma legislação nova que ainda permitem 
negociações e lasseios para uma convenção coletiva. 
Trabalhadores da pecuária – vaqueiro, tirador de leite 
–, plantador de soja, plantador de arroz, operador de 
colheitadeira, operador de jerico, não têm o que ne-
gociar. Vamos impedir a formalização...

Pois não, Sr. Líder.
O Sr. Romero Jucá (PMDB – RR) – Senadora 

Kátia Abreu, entendo a preocupação de V. Exª, nós já 
havíamos conversado antes. Quero registrar que estou 
apresentando uma emenda de redação ao §3º, colo-
cando em itens essas questões. (Pausa.) Eu pediria 
ao relator que apresentasse, porque já passou o pra-
zo de emendas, e o relator já apresentou o relatório. 
Nós desdobraríamos o §3º em itens, que constariam 
alternativamente, e discutiríamos a possibilidade de 
veto a um dos itens, ou seja, àquele que trata da con-
venção coletiva a que V. Exª se refere. Não sei se isso 
atenderia à questão, mas...

A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Nobre Lí-
der, o que eu preciso que seja atendida é a vontade 
do Presidente, que V. Exª lidera. Quero o mérito da MP 
que o Presidente Lula mandou. Não estou discordan-
do. Isso prova que a Oposição é responsável, fiscali-
zadora e crítica. Estou defendendo, hoje, o Presidente 
da República.

O Sr. Romero Jucá (PMDB – RR) – Elogia de 
novo, elogia de novo.

A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Eu quero 
o texto original da Medida Provisória nº 410, que foi 
amplamente negociado e desvirtuado.

O Sr. Romero Jucá (PMDB – RR) – O texto ori-
ginal...

A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Quero que 
V. Exª, como Líder do Presidente Lula, possa fazer-lhe 
a vontade.
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O Sr. Romero Jucá (PMDB – RR) – Não temos 
condições de recompor o texto original, exatamente 
por conta do que levantei aqui e das próprias emendas 
do Senador Flávio Arns. Se fizéssemos isso, a medida 
provisória retornaria à Câmara e poderia causar preju-
ízo a todo o texto, mas é possível dividir o §3º em três 
itens, para que tenhamos uma emenda de redação e 
haveria tempo para discutir a possibilidade do veto em 
um dos itens que efetivamente estejam criando algum 
tipo de problema para a formalização do trabalho. A 
idéia não é complicar, mas procurar uma saída regi-
mental, de forma que a matéria não volte à Câmara 
e tenhamos condição de não criar empecilho para o 
registro do trabalho.

A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Obriga-
da, Líder. 

Senador José Agripino, Líder do meu Partido, o 
Democratas.

O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Senadora 
Kátia Abreu, V. Exª está dizendo o que eu gostaria de 
ter dito. V. Exª está falando por mim, ipsis litteris.

A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Muito 
obrigada.

O Sr. José Agripino (DEM – RN) – V. Exª tal-
vez não saiba, mas o meu pai, que já faleceu, foi agri-
cultor e viveu o drama que estamos tentando evitar 
agora. Só que o drama dele era muito maior, porque 
ele, como homem de responsabilidade do meu Esta-
do – ele foi Governador –, contratava trabalhadores 
rurais e assinava a carteira de todos eles. Isso há 20, 
30 anos, na prática da agricultura irrigada de melão 
para exportação. Ele pagou um preço muito alto pelo 
ônus decorrente da atividade, que se tornou inclusive 
“incompetitiva”, por exemplo, com a Costa Rica, com 
a Espanha, que têm custos muito menores e uma 
legislação trabalhista mais moderna e produziam a 
mesma coisa. Se a proposta que V. Exª faz for acolhi-
da – e esse será o nosso voto –, esse assunto estaria 
saneado, porque vai dar oportunidade em condições 
especiais de fazer o contrato temporário do trabalhador 
rural, assinando a carteira de todos, mas sem dar o 
ônus da inviabilidade à empresa contratante. Na hora 
em que se coloca como obrigação de contrapartida a 
convenção de trabalho, cria-se um entrave burocráti-
co que elimina praticamente a vantagem da iniciativa 
da MP. De modo que quero concordar absolutamente 
com a opinião de V. Exª e, principalmente, com o que 
V. Exª acabou de dizer. Se o Presidente da República 
quiser ser correto que aja conforme o texto que man-
dou para a Câmara e que foi desvirtuado na Câmara. 
Se o relator e o Líder do Governo estão de acordo 
com o que V. Exª diz – e eu concordo –, por que não 
se suprime logo a exigência da convenção? Por que 

não se elimina logo essa possibilidade de dividir em 
itens para que o Presidente vete aquilo que ele não 
mandou? Por que não fazemos logo o entendimento 
entre o Governo e a Oposição em torno do texto, que 
é correto – reconheço –, o texto que veio do Palácio 
do Planalto para a Câmara e que, na verdade, significa 
efetivo avanço na relação capital & trabalho no campo 
voltado para a justiça ao trabalhador rural?

A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Exatamen-
te, Líder. Muito obrigada pelo apoiamento.

Nosso Partido tem demonstrado bastante coe-
rência nessas questões de avanço, de modernidade 
deste País, nas relações capital & trabalho para que 
o empresariado brasileiro possa viver em paz com os 
seus trabalhadores, cada um com os seus direitos, cada 
um efetivando as suas obrigações e também, é claro, 
usufruindo os direitos que a legislação impõe.

Eu ainda gostaria de registrar o malefício da 
medida provisória, de qualquer medida provisória: a 
pressa. Nós perdemos o direito de discutir, porque 
vão vencer todas no dia 4. Então nós, Senadores, te-
mos de votar de qualquer jeito. Seria muito importan-
te aumentar esse prazo, em vez de 60 dias, para 90 
dias. Porque temos os plantadores de maçã de Santa 
Catarina, Senador Flávio Arns, e a colheita da maçã 
é de 90 dias. Em Minas Gerais, há a colheita do café, 
Senador Eliseu Resende, e sabemos que, do início até 
o fim, precisamos de 90 dias para a colheita do café, 
embora não atinja 100% dos trabalhadores. Senador 
Romeu Tuma, em São Paulo, para a colheita da laran-
ja, são necessários 90 dias. 

Senador Eduardo Suplicy, precisamos fortalecer 
essa contratação e essa formalização do trabalhador 
brasileiro. Precisamos terminar com esse impasse 
terrível, como se fosse uma guerra entre o patrão e o 
empregado. Precisamos de paz no campo. Queremos 
condições e paz para trabalhar. Não queremos ser 
acusados todos os dias de maus-tratos aos nossos 
trabalhadores, de não cumprimento da legislação.

Nós só pedimos que essa legislação seja fac-
tível. Não adianta fazer uma lei que não possa ser 
cumprida, que não interessa nem ao trabalhador nem 
ao patrão brasileiro. Nós precisamos fazer leis que, 
no mínimo, possam atender mais de 80% da popula-
ção. E hoje...

(Interrupção do som.)

A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Sr. Pre-
sidente, eles ainda estão ali tentando um acordo, Sr. 
Presidente – e espero que o Senador Flávio Arns con-
siga chegar a bom termo.

Mas o que nós precisamos é avançar nessas 
condições.
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Eu quero aqui só lembrar aos colegas Senadores 
e Senadoras que, com essa questão do trabalho tem-
porário de curta duração, eu tenho certeza absoluta 
de que nós reduziremos os conflitos em mais de 80% 
no campo, e não como está hoje: a minoria registrada 
e a grande maioria à mercê do nada, sem as suas ga-
rantias, sem os seus direitos adquiridos. Então, o que 
adianta ter uma lei, se a maioria dos trabalhadores 
não pode alcançá-la? Nós temos que mudar alguma 
coisa para ela ser real, para a trabalhadora e para o 
trabalhador ter o direito de fato, alcançar o direito de 
fato, real, na sua vida e, principalmente...

(Interrupção do som.)

A SRA. KÁTIA ABREU (DEM –TO) – Sr. Presi-
dente, agradeço a sua colaboração. Encerro as minhas 
palavras aqui, dizendo mais uma vez que medida pro-
visória é prejudicial ao País. Nós não temos condições 
de ampliar o prazo e nem podemos, agora, dar trata-
mento igualitário. Ficou de fora o produtor rural pessoa 
jurídica; ficou de fora o produtor rural agropecuário PJ; 
ficou a agroindústria de fora, porque, na agroindústria, 
quem tem produção própria é de terceiros. Enfim, nós 
estamos criando, na urgência urgentíssima das MPs, 
classes neste Brasil. Ou seja, o trabalhador da agroin-
dústria não vai alcançar esse benefício, só o trabalha-
dor que está trabalhando com a pessoa física. O que 
está lá na pessoa jurídica (PJ), que é a agropecuária 
registrada, também não é alcançado por essa lei. Só 
pessoa física.

Você tem de arrumar um patrão pessoa física, 
porque, se o trabalhador arrumar um patrão pessoa 
jurídica, estará fora do processo e não vai alcançar 
esse trabalho temporário, que é permitido mediante 
um contrato simples, sem burocracia e, principalmente, 
sem perda de direitos.

Líder da Minoria, Senador Mário Couto, do Es-
tado do Pará, PSDB.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Apenas para 
solicitar ao Sr. Presidente que me inscreva para en-
caminhar a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª está inscrito para discutir a matéria.

A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Obrigada, 
Sr. Presidente.

Agradeço ao Líder, Senador Romero Jucá, a sa-
bedoria e o bom senso. Que nós possamos dar esse 
avanço importante para o País, para a vida e a paz no 
campo, a fim de que continuemos a levar esse agrone-
gócio adiante, esse agronegócio legal. Não queremos 
ter a marca lá fora de patrões e, muito menos, de tra-
balhadores que não cumprem seus deveres.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos 
Valadares e, a seguir, ao Senador Renato Casagrande 
e ao Senador Mário Couto.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esta medida 
provisória que ora estamos votando, como disse a 
Senadora Kátia Abreu, poderia ter uma redação mais 
concisa, poderia ter uma redação mais objetiva que 
atendesse aos interesses do homem do campo, do 
trabalhador rural, aquele homem desassistido, aque-
le homem que, durante décadas e mais décadas, foi 
explorado, vilipendiado na sua condição de trabalho, 
que não recebeu do Poder Público a devida conside-
ração para ter não só uma remuneração condigna, 
como também uma assistência adequada para viver 
os últimos dias de sua vida.

É verdade que o Senador Flávio Arns se esfor-
çou ao máximo para dar uma redação que estivesse 
mais perto das necessidades do trabalhador rural, in-
clusive prevendo, no que diz respeito ao sistema ha-
bitacional, a possibilidade da adoção de um programa 
de construção de casas na zona rural, no meio rural, 
haja vista que os programas lançados até o presente 
momento têm mais repercussão no meio urbano do 
que no meio rural. Isso evitaria, sem dúvida alguma, 
aquilo que nós chamamos de evasão do homem do 
campo, que vai para a cidade atrás não só de melhores 
condições de vida como também de habitação. É difícil 
o financiamento para aqueles que vivem na produção, 
no interior deste Brasil imenso.

Umas das emendas do Senador Flávio Arns pro-
cura corrigir a questão do financiamento rural.

Na Câmara dos Deputados, incluíram uma re-
dação de que esse financiamento seria coberto pelo 
Pronaf. Ora, o Pronaf financia a produção do pequeno 
agricultor da agricultura familiar. Esse financiamento 
já não é o suficiente para atender às necessidades 
básicas em questão de recursos daqueles que vivem 
no campo.

Qual a idéia, então, do Relator? Em vez de tirar 
dinheiro do Pronaf, cujos recursos já são tão parcos e 
exíguos, haveria um programa nacional de habitação, 
tal como existe o Programa Nacional de Habitação 
para o meio urbano, visando atender justamente esses 
trabalhadores que vivem no campo e que, indo para 
a cidade, vão encontrar a violência, a criminalidade, o 
desemprego, a falta de oportunidades, que encontram 
com mais facilidade no campo, porque o trabalhador 
sabe manejar o campo, sabe manejar a terra, conhece 
a natureza como ninguém. Eu vim do Nordeste e sei 
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que o trabalhador rural consegue viver na caatinga, no 
semi-árido, enfrentando as secas, as intempéries.

E essa é a razão maior desta Medida Provisória, 
que teve a finalidade nobre de proteger aquele traba-
lhador que, temporariamente, recebe um emprego no 
campo e que não tinha nenhuma proteção previden-
ciária, nenhuma proteção social, nenhuma carteira 
assinada.

Agora, com a abertura do Líder do Governo, es-
tamos vendo que há essa possibilidade, atendendo, 
assim, não só às pretensões dos trabalhadores como 
também aos debates que aqui foram feitos, com mui-
ta eficiência e com muito brilho, pela Senadora Kátia 
Abreu, cujas ponderações acato totalmente.

Por essa razão, Sr. Presidente, voto com o rela-
tório, com o parecer do Senador Flávio Arns.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço a V. Exª.

Com a palavra o Senador Renato Casagrande; 
a seguir, o Senador Mário Couto.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, a MP nº 410 é uma 
medida provisória já reclamada pelos trabalhadores 
rurais há muito tempo, tanto é que temos aqui hoje 
diversas representações dos trabalhadores rurais do 
Brasil, especialmente da Contag. Sejam bem-vindos. 
É um prazer recebê-los aqui no Senado da República. 
Há muito tempo, os trabalhadores rurais já têm essa 
demanda, especialmente com relação à prorrogação 
dos critérios de aposentadoria. Eles se extinguiram e 
precisavam ser prorrogados.

Então, Senador Mão Santa, a MP também institui 
mecanismo simplificado para contratação de trabalha-
dores rurais – contrato de até dois meses dentro de 
um ano –, o que é importante. Concordo com a ob-
servação feita pela Senadora Kátia Abreu, porque, se 
a idéia é simplificar o contrato até dois meses, vamos 
simplificar o contrato até dois meses, naturalmente fa-
zendo o recolhimento da contribuição previdenciária, a 
anotação adequada e devida, mas desburocratizando 
sem precisar fazer o registro em carteira.

Acho que essa é uma medida importante, como é 
importante a prorrogação até 31/12/2010 dos critérios 
de aposentadoria para os trabalhadores rurais. E tam-
bém a MP prorroga até 2008 o prazo de contratação 
de financiamento de dívidas contraídas por produtores 
rurais em suas cooperativas junto às empresas forne-
cedoras de insumos.

Então, Sr. Presidente, é uma medida provisória 
importante. Nós estamos apoiando o movimento dos 
trabalhadores rurais, especialmente a Contag, que 
está apoiando esta medida provisória. Nós temos 

uma preocupação. Concordamos com algumas das 
emendas sugeridas pelo Senador Flávio Arns; con-
cordamos com algumas dessas emendas que ele su-
geriu no seu relatório, concordamos com o acréscimo 
do parágrafo 11; concordamos com o acréscimo do 
parágrafo 6º; concordamos com algumas emendas 
apresentadas por ele; com outras, não. Mas eu disse 
ao Senador Flávio Arns que, independentemente da 
concordância com as emendas, vou votar de acordo 
com a MP aprovada na Câmara dos Deputados, com 
essa possibilidade de correção de redação feita pelo 
Senador Romero Jucá.

Votarei dessa forma, porque compreendo que, de 
fato, esses contratos precisam ter um nível de simplifi-
cação muito maior do que aquele existente hoje. E to-
dos nós somos demandados por produtores rurais, por 
trabalhadores rurais, para que haja essa simplificação, 
sem cairmos na precarização dos serviços prestados. 
Por isso, votarei favorável ao projeto.

Sr. Presidente, também quero fazer aqui o regis-
tro de uma decisão tomada pela Organização Mundial 
para Saúde Animal, que, nesta terça-feira, dia 27, reco-
nheceu dez novos Estados brasileiros, mais o Distrito 
Federal, como áreas livres de febre aftosa com vaci-
nação. O Ministério da Agricultura deu esse informe 
hoje e o anúncio foi feito na 76ª sessão geral plenária 
da Organização, que aconteceu em Paris.

Além do Distrito Federal, os Estados da Bahia, 
de Goiás, de Mato Grosso, de Minas Gerais, do Para-
ná, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Sergipe, de 
Tocantins, além do meu Estado do Espírito Santo, que 
não tem só petróleo nem só gás, Sr. Presidente Tião 
Viana, tem também produtores rurais, trabalhadores 
rurais com muita competência. É um Estado com uma 
diversidade e com uma base econômica muito bem 
consolidada. Acho que isso é que é importante na 
economia: ter diversidade econômica.

Agora, conseguimos essa declaração da Orga-
nização Mundial para Saúde Animal para o Estado do 
Espírito Santo e esses demais Estados, que se juntarão 
ao Estado do Rio Grande do Sul, Rondônia e Acre – o 
Estado de V. Exª – que já estão livres da febre aftosa, 
livres da vacinação de febre aftosa, porque já estão 
há anos sem focos da doença. 

Fico feliz pelo meu Estado, porque quando fui 
Secretário de Estado da Agricultura começamos um 
trabalho de consolidação de um plano de sanidade 
animal; e isso tem dado resultado. Os outros Secre-
tários deram continuidade a esse trabalho, e é com 
muita alegria que eu aqui faço – ou retransmito – esse 
anúncio para o plenário do Senado, para a população 
brasileira, porque a economia brasileira depende tam-
bém da produção e da exportação de carne animal, 
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especialmente de gado. A economia do Espírito San-
to, mesmo que não tenha uma produção muito grande 
de gado, também tem, como uma de suas bases, a 
atividade ligada ao campo – e a pecuária é uma ativi-
dade importante.

Então, é o meu apoio ao projeto como veio da Câ-
mara, reconhecendo algumas emendas importantes do 
Senador Flávio Arns, parabenizando-o pelo seu relató-
rio e reconhecendo aqui a luta e o trabalho que esses 
trabalhadores têm desenvolvido em nosso País.

Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Agradeço a V. Exª e concedo a palavra ao Senador 
Mário Couto para discutir a matéria.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, primeiramente, quero dizer que a Oposi-
ção, hoje, Senador Arthur Virgílio, teve o grande mérito 
de fazer com que o Governo recuasse e respeitasse a 
Constituição brasileira. Vou para minha casa consciente 
de mais uma tarefa vencida: o respeito à democracia 
e o respeito que se tem de dar a esta Casa.

Não podia o Governo, depois de ser alertado pelo 
Supremo Tribunal Federal, mandar por escrito, Presi-
dente Collor, a esta Casa de que é inconstitucional 
emitir medidas provisórias para créditos extraordiná-
rios. E, momentos depois, o Governo emite medidas 
provisórias com créditos extraordinários.

E hoje a Oposição barrou. Ou recua o Governo ou 
não se votam mais medidas provisórias, recorde total, 
absoluto em todos os governos que passaram neste 
País. Já estão próximas, minha querida Senadora, de 
350 medidas provisórias editadas no Governo Lula – 
recorde absoluto na história do Brasil.

Até que enfim o Líder do Governo viu que já era 
por demais querer desmoralizar esta Casa. 

O próprio Supremo Tribunal Federal mostrou ao 
Governo, mostrou aos Ministros que deveriam retirar 
esta medida provisória, até para não ofender a demo-
cracia deste País. 

Eu queria dizer aos trabalhadores rurais deste 
País que fiquem tranqüilos, porque esta medida provisó-
ria vai passar, o Governo tem maioria aqui. Por mais que 
se discuta, o Governo vai ganhar e vai passar a medida 
provisória. O que é lamentável é a falta de respeito aos 
trabalhadores deste País. Isso é que é lamentável! E 
é meu dever e minha obrigação vir aqui a esta tribuna 
alertar. Pode até passar esta medida como está, mas 
olhem a insegurança, olhem para o lado esquerdo, e 
todos estão vendo a insegurança. Até agora, não se 
chegou a um denominador. Olhem para ali. Há quanto 
tempo se está tentando chegar a um acordo? E é uma 
hora desta que tem de se fazer isso? Isso é falta de 

respeito ao trabalhador brasileiro. Teriam de ter mais 
respeito a todos os trabalhadores desta Nação, que 
tanto lutam e tanto produzem por este País, que tanto 
fazem por este País. E chega a hora em que se deve 
dar um benefício a eles, em forma de respeito ao seu 
trabalho, e acontece o que está acontecendo!

Vai-se aprovar uma medida provisória de afogadi-
lho, que pode trazer conseqüências aos trabalhadores 
rurais deste País.

Vou dar só um exemplo, passando, rapidamente, 
a vista na medida provisória: o assalariado não vai ter 
sua carteira assinada por dois meses. Se a safra é de 
três meses, o que vai acontecer, Mão Santa? O Gover-
no está induzindo ao trabalho escravo, numa medida 
provisória do próprio Governo, Presidente Collor. Pelo 
amor de Deus, Presidente!

Quantos erros foram corrigidos pelo Relator! Mas 
ainda há muitos erros a corrigir, e não se chega a um 
denominador, momentos antes da votação de uma 
medida pela qual se pretendia trazer os direitos e be-
nefícios ao trabalhador rural desta Nação. É lamentável 
que o Governo não respeite e aja dessa maneira.

Quanto tempo teve! Não devia nem vir em forma 
de medida provisória. Já é uma falta de respeito. Devia 
vir em forma de projeto de lei, para que pudesse passar 
em todas as Comissões, principalmente na Comissão 
de Agricultura, para que todos pudessem discutir a ma-
téria. Vem de afogadilho, vem como medida provisória, 
vem no vão da valsa – aconteça o que acontecer.

E, aí, estão até agora tentando ajeitar os erros 
que estão sendo cometidos nessa medida provisória, 
mas parece que não vão chegar a um denominador. 
O que tem no seu bojo, se for aprovado hoje, é triste 
para o trabalhador rural, é um desrespeito para o tra-
balhador rural. E eu não poderia deixar de vir a esta 
tribuna alertar.

Oxalá, oxalá, tomara que, daqui para o término 
da sessão, possam chegar a um acordo que, só agora, 
lamentavelmente, por falta de respeito a essa classe, 
estão fazendo, com profundos erros que podem pre-
judicar a classe. Lamento.

Quero deixar aqui o meu protesto contra essa for-
ma de se fazer, contra essa forma de se editar medida 
provisória, que, ao final, acaba, em vez de beneficiar, 
atrapalhando e prejudicando.

Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Agradeço a V. Exª.
Encerrada a discussão.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 

pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Augusto 
Botelho.

São lidos os seguintes
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Para manifestação do Relator, a Presidência conce-
de a palavra, sobre os requerimentos apresentados, 
ao Senador...

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presi-
dente, nós estamos votando o pedido de requerimento, 
e não o destaque! Nós vamos votar requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O Relator vai se manifestar sobre os requerimentos, 
para depois votarmos o requerimento.

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Como Re-
lator revisor. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
algumas explicações têm que ser dadas também para a 
compreensão dos colegas Senadores e Senadoras.

Foi sugerida uma divisão, uma segmentação do 
§ 3º do art. 1º, para que houvesse a possibilidade, de 
acordo com a sugestão da Senadora Kátia Abreu, de 
haver a contratação com o registro na carteira de tra-
balho, ou o acordo de convenção coletiva de trabalho, 
ou um contrato.

O § 3º, atualmente, prevê duas possibilidades: 
a primeira possibilidade é o contrato de trabalho, que 
já acontece no meio rural; a segunda, esta medida 
provisória está permitindo que haja a formalização do 
trabalho sem anotação na carteira de trabalho – quer 
dizer, não existe a necessidade de formalização na 
carteira de trabalho. Mas, para que isso aconteça, deve 
haver um acordo ou convenção coletiva de trabalho, 
deve haver o contrato, de uma forma mais simples, e, 
deixando muito claro, a inserção dessa relação com 
os dados do empregador na GFIP, que é um cadastro 
na Previdência.

Discutindo, inclusive, com outros Senadores e 
com pessoas que acompanham esta matéria, eu acha-
ria muito pouco prudente, neste debate, colocar uma 
outra forma em que não houvesse a questão do acordo 
coletivo ou convenção de trabalho. Por quê? Porque 
cada palavra que nós estamos sugerindo aqui nas al-
terações, cada expressão, cada linha foi amplamente 
discutida com juízes de trabalho, para ver as implica-
ções jurídicas decorrentes de cada coisa que estivesse 
sendo proposta; também com auditores fiscais, da área 
do trabalho, para que, qualquer alteração que a gente 
fizesse não significasse uma flexibilização de tal forma 
que se falasse em perda de direito dos trabalhadores 
ou que permitisse a formação de trabalho escravo.

Então, nesse sentido, eu diria que, a esta altura, 
a gente lamenta que seja por meio de medida provi-
sória, mas seria muito pouco prudente, arriscado, sem 
haver entendimento e negociação fazer-se uma alte-
ração mesmo que fosse de redação.

O que se sugere é que se coloque, num item, 
“acordo ou convenção coletiva de trabalho”, desvincu-

lando isso da não colocação na carteira de trabalho, 
para que o Presidente pudesse vetar.

Isso é arriscado e difícil. O que realmente dá 
tranqüilidade e segurança é quando todos os atores 
envolvidos, sejam juízes do trabalho, auditores fiscais 
ou movimentos sociais, participam do debate. Nesse 
sentido, como emenda de redação do Relator, da mi-
nha parte, pelo menos, considero complicado.

Há vários destaques, Sr. Presidente, lidos pelo 
Senador Augusto Botelho. Vários deles se referem a 
que se abra a possibilidade de contrato de curta dura-
ção na zona rural. Além da pessoa física, para a pes-
soa jurídica, o grande argumento que se teve é que, 
de fato, isso causa dificuldades, porque a abertura que 
se deu para a pessoa física foi no sentido de facilitar a 
vida da pessoa física, que não tem infra-estrutura, que 
não tem contador, que não tem advogado. Ao passo 
que a pessoa jurídica, ou a cooperativa, já teria essa 
condição. É só por dois meses essa possibilidade. En-
tão, nós somos de parecer contrário ao aumento para 
três meses, como acontece em outras situações para 
o contrato safra. 

Algumas emendas mencionaram a preocupam 
com o chamado salário complessivo, ou seja, que é 
pago dia a dia. E no dia a dia está incluído décimo ter-
ceiro, estão incluídas as férias, estão incluídas verbas 
rescisórias. Não existe uma separação do que seja sa-
lário e do que sejam direitos dos trabalhadores. Esse 
é um problema do texto aprovado na Câmara, onde 
está escrito: “Todas as parcelas devidas ao trabalha-
dor de que trata este artigo serão calculadas dia a dia 
e pagas diretamente a ele mediante recibo”. É uma 
espécie de salário complessivo. Nós acrescentamos: 
“...sendo que as verbas rescisórias serão pagas por 
ocasião da rescisão”. Esse desataque, na verdade, 
estaria atendido por esta emenda, já feita ao texto, da 
parte deste Relator.

Então, nesse sentido, eu me manifesto contraria-
mente, Sr. Presidente, aos destaques apresentados, 
mas quero colocar três situações.

A primeira delas falando com o Líder do Governo, 
com a Senadora Kátia Abreu e com outros Senado-
res, a gente lamenta que isso venha por medida pro-
visória. Haveria necessidade de aprofundamento de 
discussão e de um encaminhamento mais adequado 
dessa matéria, com mais tempo de discussão, mas 
isso não é possível. Então, a gente lamenta que isso 
esteja acontecendo.

O segundo aspecto que quero destacar para 
os trabalhadores aqui presentes é que há um grande 
problema na lei da Câmara, que é a idade no campo. 
Caso a pessoa trabalhe em zona urbana no período de 
entressafra, de fato, a idade vai mudar. A idade para o 

MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL688     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 28 16885 

homem é de 65 anos, e, para a mulher, passará a ser 
de 60 anos, de acordo... 

(Interrupção do som.)

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Já vou 
concluir, Sr. Presidente.

...de acordo com o texto aprovado na Câmara.
Procuramos dizer na emenda que, apesar de 

trabalhar em zona urbana, a pessoa pode contar esse 
prazo de até 120 dias para efeitos de aposentadoria na 
zona rural. O texto da Câmara diz que se pode contar, 
mas o tempo passa a ser 65 anos para o homem, e 60 
anos para a mulher. Nós estamos dizendo: “Você pode 
contar, e o tempo continua sendo de 60 anos para o 
homem, e 55 anos para a mulher”. Há uma diferença, 
eu diria, significativa nos dois textos, mas isso terá que 
ser debatido também.

Só para concluir, Sr. Presidente, quero dizer aos 
movimento sociais, à Anamatra, aos auditores fiscais 
e aos representantes do Governo que fizemos, no 
meu ponto de vista, um debate extremamente provei-
toso sobre a medida provisória e sobre o projeto de 
conversão. Cada expressão, cada palavra foi pensa-
da, discutida, para que, em relação ao trabalhador e 
à sua família, as relações no campo, a informalidade 
fosse ultrapassada, e assim houvesse uma condição 
melhor no campo.

Provavelmente, como houve encaminhamentos, 
esse texto não será aprovado, mas quero dizer que 
fui fiel a tudo aquilo que foi debatido em incontáveis 
horas de reuniões, que pode subsidiar, se o Líder do 
Governo assim o permitir, debates que continuem para 
que esse texto possa ser aprimorado na seqüência, 
através de um projeto de lei.

Agradeço, Sr. Presidente. Desculpe-me por ter me 
alongado um pouco, o que não é do meu feitio, mas é 
um assunto do maior interesse para milhões de bra-
sileiros no campo que precisam ter as suas relações 
de trabalho formalizadas.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– O parecer do Relator é contrário aos requerimentos 
apresentados.

Votação, em globo, dos requerimentos de desta-
que para votação em separado das Emendas nºs 14, 
15, 16, 20, 26, 33, 37 e 42, apresentadas à Medida 
Provisória.

As Senhoras e os Senhores Senadores que os 
aprovam permaneçam como se encontram.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ria apenas, antes de votar o requerimento, dizer que, 
primeiro, concordo com o Senador Flávio Arns, que 
precisamos continuar discutindo e melhorando a sis-
temática. S. Exª já fez um trabalho, aprofundou nessa 

linha. Vamos continuar a trabalhar, e S. Exª conta com 
a Liderança do Governo para isso.

A segunda questão, Sr. Presidente, é dizer que, 
logo depois que o Senador Flávio Arns estava na tri-
buna, conversamos com a assessoria do Senador, dis-
cutindo uma outra sistemática de emenda de redação, 
inclusive para a clarificação também da homologação 
dos 120 dias.

Então, pediria que o Senador Arns pudesse, jun-
to com a assessoria, reconsiderar essa questão da 
emenda de redação.

Enquanto o Senador verifica isso, Sr. Presidente, 
quero encaminhar contrariamente aos requerimentos 
de destaque, exatamente porque vamos tentar cons-
truir esse texto de redação ainda. Não desistimos ain-
da de encontrar um texto que possa fazer o acordo 
da votação.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Em votação os requerimentos, tendo parecer 
contrário do Relator, Senador Flávio Arns.

As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Rejeitados.
Passa-se à votação do projeto de lei de conver-

são, que tem preferência regimental, sem prejuízo das 
emendas do Relator revisor.

Pergunto à Senadora Kátia Abreu se S. Exª de-
seja encaminhar.

A SRA. KÁTIA ABREU (DEM - TO) – Por favor, 
Sr. Presidente, eu gostaria.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT - AC) 
– V. Exª tem a palavra para encaminhar o projeto de 
lei de conversão.

A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO. Para enca-
minhar a votação. Sem revisão da oradora.) – Obriga-
da, Sr. Presidente.

Ao Senador José Nery, que acabou de chegar e 
apresenta uma dúvida, não estamos alterando o prazo, 
apenas a necessidade de convenção coletiva, que é a 
discussão. Nós gostaríamos imensamente de alterar 
para 90 dias, para alcançar os produtores e trabalhado-
res do café, da laranja, temos os produtores de maçã 
de Santa Catarina e do Paraná, para que pudéssemos 
estender e ampliar mais benefícios para mais produ-
tores e trabalhadores rurais deste País.

Sr. Presidente, quero apenas reiterar a minha 
posição com relação às nossas emendas. Estamos 
excluindo produtores e trabalhadores importantes des-
se processo, estamos segmentando classes, estamos 
separando trabalhadores de patrão pessoa física e 
trabalhadores de patrão pessoa jurídica. Estamos 
discriminando os trabalhadores que trabalham nas 
agropecuárias, ou seja, na agroindústria. 
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A definição de agroindústria é a seguinte... Nós 
aprovamos nesta Casa, quando eu era Deputada Fede-
ral. A definição de agroindústria é aquele cidadão que 
tem produção própria e produção de terceiros. Então, 
a agroindústria também contrata trabalhadores. Por 
exemplo: um produtor de laranja e uma indústria de 
suco de laranja. Ele tem laranja própria e pode com-
prar laranja da fazenda vizinha.

Então, esses patrões e esses trabalhadores da 
agropecuária, da agroindústria, da pessoa jurídica, pro-
dutor rural pessoa jurídica, estão fora desses ganhos. 
Agora, o trabalhador rural vai ter que procurar um pa-
trão que seja pessoa física para ser beneficiado.

Infelizmente, os prazos nós estamos perdendo, 
sendo que 90 dias seria o prazo ideal para alcançar a 
sazonalidade da agropecuária brasileira. Nós alcan-
çaríamos, praticamente, toda a produção deste País, 
de frutas, de grãos. Noventa dias é o prazo de colhei-
ta média de toda a produção brasileira. Claro, não de 
100% dos trabalhadores. No início da colheita, usam-
se, talvez, 100 trabalhadores; após 30 dias, reduz-se 
para 50; e, no final da colheita, 30. Mas, se contarmos 
do início da colheita até o final, com certeza, todas as 
etapas, sabemos que 90 dias – Senador Jayme Cam-
pos, que é produtor rural e conhece bem o seu Estado 
– seria o prazo ideal para que pudéssemos alcançar e 
trazer mais benefícios para mais trabalhadores.

Repito: são 3,182 milhões de trabalhadores in-
formais neste País. Apenas 1,5 milhão – para ser mais 
precisa, 1,591 milhão – de trabalhadores rurais estão 
com sua carteira assinada, formalizados, com seus 
direitos. A grande maioria está fora dos benefícios. E 
essa é a condição mais importante.

Trabalhadores do Brasil, se nós aprovássemos 
apenas a contratação simples por parte do patrão 
com o empregado, o trabalhador rural poderia sair 
da dependência do cartório sindical. Você, hoje, para 
aposentar depende da boa-vontade e da assinatura 
do seu sindicato, para que ele comprove a sua ativi-
dade. Agora, se você tem de posse o seu contrato de 
trabalho, que você fez direto com o seu patrão, esse 
é o documento que vai levar você a aposentar; e você 
vai ficar independente dos sindicatos.

Não estou aqui contra sindicatos. Muito pelo con-
trário; eu sou, também, do sistema sindical, represento 
a CNA. Nós temos os nossos sindicatos rurais, que são 
importantíssimos para o País, para a defesa das clas-
ses, mas nós não podemos ter atitudes que possam 
escravizar nem o patrão rural, nem o trabalhador rural. 
As pessoas têm de ter o livre arbítrio, a independência 
de poder procurar os seus direitos. Só faltava esta: eu, 
para que possa comprovar o meu direito de aposen-
tadoria, depender da assinatura de um sindicato que 
pode não querer dá-la.

Então, nós proporcionaríamos, Senador Flávio 
Arns, com essa atitude, independência total e abso-
luta aos trabalhadores do campo, assim como ocorre 
com os patrões rurais, que também não dependem 
da CNA, nem de sindicato para aposentar. O que faz 
o patrão rural aposentar é a venda de suas mercado-
rias, é a comprovação da venda dos seus produtos. 
É com base na venda dos seus produtos, de carne, 
de leite, do que ele vender, de suíno, de frango; essa 
movimentação financeira de venda de produtos, ele 
guarda esse documento para comprovar sua contri-
buição, porque, na venda dos produtos, já é recolhido, 
já é sub-rogado ao frigorífico, à agroindústria o seu 
recolhimento previdenciário.

Então, isso traz independência. É o seu valor. É 
o seu trabalho. É você que tem o direito sem depender 
de ninguém para pedir para alcançar esse direito.

Encerro minhas palavras, Sr. Presidente, agrade-
cendo mais uma vez ao Líder Romero Jucá, ao Sena-
dor Flávio Arns. Tenho certeza de que vamos reverter 
essa situação e voltar, de alguma forma, para o início 
da MP, tendo em vista alcançarmos maior número de 
informais neste País e, principalmente, dando garantias 
reais de aposentadoria e de paz no campo.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, queria fazer 
uma proposta a V. Exª. Estamos todos imbuídos em 
buscar uma solução para essa questão. Entendemos as 
ponderações feitas pela Senadora Kátia Abreu, pelos 
Senadores de Oposição, por vários Senadores da Base 
do Governo e pelo próprio Senador Flávio Arns.

Então, eu queria propor à Mesa o seguinte me-
canismo: nós encerraríamos a discussão, suspende-
ríamos a votação, e o Senador Flávio Arns tentaria 
construir um novo texto. Nós entraríamos na discus-
são da Medida Provisória nº 412 e, daqui a 10 ou 15 
minutos, depois de encerrada a votação da MP 412, 
nós voltaríamos para votar o texto da MP 410, já com 
a tentativa de acordo no texto formulado pelo Sena-
dor Flávio Arns.

Eu pediria a V. Exª que pudéssemos fazer essa 
operação, se for possível, porque nós ganharíamos 
tempo; em vez de suspender a sessão, entraríamos 
na medida provisória seguinte...

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª está defendendo, então, que haja um ajuste 
no projeto de lei de conversão?

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Nós 
estamos defendendo um ajuste no projeto de lei de 
conversão do Senador Flávio Arns.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Não havendo posição contrária de nenhum Líder – 
é preciso que haja unanimidade dos Srs. Líderes –, a 
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Presidência vai concordar, excepcionalmente, que não 
seria esse o texto adequado.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – É extra-
regimental.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Sr. Presidente, 
peço a palavra como Líder do PSOL.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra ao Líder do PSOL.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Tião Viana, 
Srªs e Srs. Senadores, desde a edição dessa medida 
provisória, em 28 de dezembro do ano passado, mani-
festei, desde o início, minha contrariedade com o texto 
apresentado. E a razão fundamental é que o texto, da 
forma como foi enviado pelo Governo, cria uma flexibili-
zação da já precarizada relação de trabalho no campo 
na medida em que aceita o contrato de curto prazo, 
por até dois meses – e há quem queira alterá-lo até 
para 90 ou 120 dias, o que seria muito pior.

Durante a discussão, Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT - 

AC) – Senador José Nery, a Presidência vai fazer um 
apelo. Não está mais em discussão a matéria. O que 
se está propondo é um acordo dos Srs. Líderes para 
uma convergência em relação ao projeto.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Senador 
José Nery, a idéia é nós tentarmos fechar um texto.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Esse mérito que V. Exª está apresentando aqui 
poderá fazê-lo paralelamente, mas não é mais a hora 
de discussão da matéria. É um apelo que eu faço pelo 
andamento dos trabalhos, senão teríamos de reabrir 
toda a discussão com todos os Senadores. É um ape-
lo que eu faço.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Pre-
sidente...

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O que V. Exª propõe poderá ser feito no acordo que 
o Relator se propõe a mediar.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Eu só queria 
concluir, Sr. Presidente, para dizer que, ao lamentar a 
edição da medida provisória, em si mesma, indepen-
dentemente das contribuições e até de alguns aspec-
tos positivos que o relatório do Senador Flávio Arns 
propõe, especialmente em relação à aposentadoria 
dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, na essência 
está colocado como uma questão central o contrato 
de trabalho precário de curto prazo.

Eu disse, na ocasião, logo após a edição da me-
dida provisória, que lamentava justamente porque a 
inspiração para ela veio de uma das mais respeitadas 
organizações dos trabalhadores rurais brasileiros, que 
é a Contag, a quem sempre reconhecemos e homena-
geamos pela luta em defesa dos direitos dos trabalha-

dores rurais. Porém, nessa questão em particular – e 
é só para manifestar a minha opinião, já que, por ter 
chegado atrasado, não participei da discussão como 
deveria –, quero dizer que, mesmo em se fazendo um 
acordo para que haja uma redefinição daquilo que foi 
proposto pelo relator, com mudança redacional, na 
essência há um elemento do qual manifesto a minha 
discordância. Trata-se do fato de se permitir, de alguma 
forma, que o contrato de trabalho no campo, onde há já 
muita informalidade, seja precarizado e utilizado para 
um objetivo que não é, na verdade, o que nos interessa 
na defesa dos interesses dos trabalhadores rurais.

Muito obrigado.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sobre o 

acordo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– A Presidência reitera ao Plenário que é preciso uma 
convergência, um acordo dos Srs. Líderes.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Eu quero 
falar sobre o acordo.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A matéria não está em discussão, apenas a concor-
dância quanto ao acordo.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Eu não 
vou discutir.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O Senador Mário Couto tem a palavra.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Eu quero falar, pela Lide-
rança da Minoria, sobre o acordo.

Eu quero sugerir ao Líder do Governo que se 
possa entrar na discussão de outra matéria; e que se 
possa reunir para se chegar a um denominador.

É muito perigoso e arriscado ao trabalhador ru-
ral, que merece tanto o nosso respeito, aprovar essa 
medida provisória como está posta. Como está posta, 
é muito perigoso aos trabalhadores rurais do País. Va-
mos tomar mais um pouco do tempo. Não é preciso ter 
preocupação com o tempo; é preciso ter preocupação 
com o trabalhador rural.

Passa-se essa matéria; reúne-se uma comissão, 
que está disposta a reunir; chega-se ao denominador 
seguro, enquanto se vota outra matéria.

Essa é a minha sugestão.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Senadora Ideli Salvatti.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – AC. Como 

Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, até 
como forma de valorizar o precioso trabalho feito pelo 
Senador Flávio Arns, que buscou construir um texto 
com algumas mudanças de consenso, e por não termos 
– tendo em vista a impossibilidade de termos efetivado 
a votação na semana passada – condição de correr o 
risco de votar mudanças para retorno à Câmara dos 
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Deputados, entendemos ser salutar suspender para 
que possa ser construído algum ajuste na forma de 
emenda de redação – e portanto a matéria poderá ir 
à sanção – e nós possamos passar à matéria seguin-
te. Creio que foi de bom tom a proposta apresentada 
pelo Senador Romero Jucá. 

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador José Nery, V. Exª está de acordo com 
o encaminhamento?

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Sr. Presiden-
te, quanto ao encaminhamento proposto, eu gostaria 
de manifestar a minha discordância. Portanto, a con-
tinuidade da discussão, nos termos em que está pos-
ta, não é possível. Considero importante o adiamento 
da discussão e de uma definição para que possamos 
chegar a um entendimento.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Agradeço a V. Exª.
Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Como Líder. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu acho que é 
elogiável o esforço do Senador Romero Jucá na busca 
do entendimento pela praticidade. Então nós estamos 
inteiramente de acordo. A Senadora Kátia Abreu, que 
foi encarregada pelo Partido de fazer o encaminha-
mento, está de acordo. S. Exª está empenhada, como 
eu estou empenhado, na busca de um entendimento 
e de uma solução para o problema que facilite a vida 
do trabalhador do campo.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Presidência entende que não houve divergência 
do encaminhamento apresentado pelo Líder Romero 
Jucá. Não havendo, a matéria sai de pauta por alguns 
minutos, durante a fase de encaminhamento, para um 
acordo sobre o projeto de lei de conversão.

Passa-se ao item seguinte da pauta: Item 2

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
Nº 10, DE 2008 

(Proveniente da Medida Provisória nº 412, De 2007)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 10, de 2008, que dispõe 
sobre a prorrogação do Regime Tributário para 
Incentivo à Modernização e à Ampliação da 
Estrutura Portuária – Reporto, instituído pela 
Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, 
e altera as leis nºs 11.033, de 21 de dezem-
bro de 2004, e 9.433, de 8 de janeiro de 1997 
(proveniente da Medida Provisória nº 412, de 
2007).

A matéria constou da Ordem do Dia da última ses-
são deliberativa ordinária, quando teve sua apreciação 
transferida, em virtude de acordo das lideranças.

Transcorre hoje a sexta 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 11 
emendas;

– a Proposição foi remetida à Câmara dos De-
putados no dia 20 de fevereiro, tendo sido apreciada 
naquela Casa no dia 16 de abril;

– o Relator da matéria naquela Casa foi o Depu-
tado Márcio França (PSB-SP);

– o prazo de vigência de sessenta dias foi pror-
rogado por igual período pelo Ato do Presidente do 
Congresso Nacional nº 14, de 2008, e se esgotará no 
dia 4 de junho;

– a Medida Provisória foi recebida formalmente 
pelo Senado Federal no dia 8 de maio.

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

Concedo a palavra à Senadora Kátia Abreu, Re-
latora revisora da matéria.

PARECER Nº 476, DE 2008-Plen

A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO. Para profe-
rir parecer. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
colegas Senadores e Senadoras, esta medida pro-
visória é da maior importância para o País, não só o 
seu mérito, mas também as mudanças e a carona que 
estamos tentando pegar nesta matéria.

Como tenho dito aqui quase todos os dias, nós, 
infelizmente, Senadores e Senadoras, Deputados e De-
putadas, só conseguimos legislar por meio de emendas 
incluídas em medidas provisórias, para assim tentar 
aprovar projetos de autoria dos Parlamentares.

O mérito da Medida Provisória nº 412, que tra-
ta do Reporto, é interessante. Estamos apenas pror-
rogando o prazo para 2011, porque era só até 2010, 
mas consegui incluir uma emenda de minha autoria 
na Câmara para que o Reporto possa ser estendido 
até 2011.

O que significa o mérito dessa medida provisória? 
Ela trata de uma isenção fiscal para todos aqueles que 
querem investir nos portos do Brasil. Com incentivo 
fiscal, claro, precisamos de infra-estrutura para que o 
País possa crescer e ser modernizado.

Então, Sr. Presidente, protocolamos uma emenda 
nesta MP que trata de um tema da maior importância 
para o País.

Nós temos, na Constituição Federal e também 
na legislação dos portos, que é a Lei nº 8.630, a de-
finição de que existem no Brasil três tipos de portos. 
Há o porto privado, que é o construído para exportar 
apenas o seu próprio produto. Isso ocorre com a Pe-
trobras e com a Vale do Rio Doce. São pouquíssimas 
empresas – praticamente não mais de quatro no País 
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– que conseguem ter um porto só para elas, porque o 
investimento é muito alto. São investimentos da ordem 
de US$1 bilhão, US$2 bilhões para construir um porto. 
Então, são poucas as empresas que têm o luxo e o 
privilégio de conseguir ter um porto só para elas.

O segundo tipo de porto é o público. São todos 
aqueles que, no passado, eram desenvolvidos pelo Po-
der Público, mas foram privatizados em 1993 ou 1994, 
se não me engano. Então, os empresários entraram 
nas licitações e compraram os seus terminais no porto 
organizado, mas ele ainda continua com a Adminis-
tração Pública. É o Porto de Santos, em São Paulo; 
o Porto de Paranaguá, no Paraná; o Porto do Itaqui, 
no Maranhão; o Porto de São Francisco e o Porto de 
Itajaí, em Santa Catarina; o Porto de Rio Grande, no 
Rio Grande do Sul; o Porto de Paranaguá, no Paraná; 
o Porto de Vitória, no Espírito Santo – bem lembrado, 
Senador Camata –; o Porto do Rio de Janeiro. Esses 
portos eram totalmente públicos e os seus terminais 
foram privatizados, mas a administração continuou 
ainda pública – e com razão.

Todos os investimentos em superestrutura feitos 
nesses portos foram feitos com dinheiro do contribuinte. 
A parte mais pesada e a parte mais cara, que são o 
píer ou o cais, os molhes, a dragagem, a sinalização, 
o balizamento, a construção da retroárea, tudo isso 
custa muito dinheiro e foi construído pelo Poder Pú-
blico, há muitos anos.

O empresário que foi lá e comprou o seu pedaço 
de chão dentro do porto organizado investiu então em 
infra-estrutura do seu próprio negócio. A superestrutura 
do porto foi feita pelo Governo Federal. Esses empre-
sários pagam taxas. Por quê? Porque toda reforma e 
manutenção do porto é feita com essa taxa de admi-
nistração, e o Poder Público é que faz.

Esses cidadãos exportam cargas de modo geral. 
Eles exportam cargas em contêineres, eles exportam 
carga em grão, eles exportam carga líquida – o pe-
tróleo, o óleo. Eles exportam, então, vários tipos de 
mercadoria.

Mas nós temos um terceiro tipo de porto, que é 
o objeto da nossa discussão aqui na tarde de hoje. O 
Democratas, o PSDB – e fizemos hoje uma reunião – e 
vários Senadores de outros partidos, como o Senador 
Osmar Dias, como o Senador Camata, como o Sena-
dor do Espírito Santo, estamos a favor da regulamen-
tação desse terceiro tipo de porto. É um porto privado 
misto, é um porto que tenho o privilégio de construir e 
onde posso exportar minha produção. Mas como não 
tenho produção própria suficiente para bancar o por-
to, eu posso exportar mercadorias de outras pessoas 
para complementar a minha.

Eu quero aqui dar um exemplo: todos os produ-
tores de café do País, que totalizam 250 exportadores, 

exportam 80 milhões de toneladas de café. Se juntar-
mos todos eles, os 250, e tentarmos construir um porto 
só para todos, para exportarem todo o seu café, eles 
não conseguirão se viabilizar, porque o investimento 
é muito alto. Para viabilizar o porto desses produtores 
exportadores de café, vão ter que complementá-lo, vão 
ter que complementar a comercialização com cargas de 
soja, com cargas de contêineres, com cargas outras, 
de outras pessoas que usarão o seu porto para que 
ele possa, então, desenvolver a sua atividade.

Onde está escrito isso? Está escrito, no art. 21 
da Constituição, que compete ao Poder Público de-
senvolver ele próprio, ou em forma de autorização, ou 
de concessão, ou de permissão, a atividade portuária, 
quer seja nos rios, nos lagos ou à beira-mar, permitindo, 
então, que, por meio de uma autorização – do Governo 
Federal, é lógico! –, eu possa construir o meu porto 
privado misto ou o meu porto privado só para mim.

Sr. Presidente, o art. 175 da Constituição diz que 
a concessão ou a permissão só podem ser feitas por 
meio de licitação, o que está corretíssimo. Mas o art. 
21 ressalvou a autorização, demonstrando que não 
preciso fazer licitação e nem permissão em determi-
nados casos. E qual é esse caso?

O Sr. Adelmir Santana (DEM – DF) – Senadora 
Kátia Abreu.

A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Pois não, 
Senador Adelmir Santana.

O Sr. Adelmir Santana (DEM – DF) – Permita-
me. Não sei se ficaria mais claro. A senhora falou em 
porto misto, porto simples, porto público, porto porto e 
citou o art. 21. Seria melhor que desse uma explicação 
porque o art. 21 não fala nesse tipo de porto misto.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Senador Adelmir, a Presidência esclarece ao Plenário 
que não cabe aparte quando do parecer de Relator.

A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Quero 
informar aos colegas Senadores que me preveni e 
trouxe algumas transparências caso algum Senador 
quisesse ver como o Adelmir Santana. Gostaria de 
pedir à minha Assessoria que projetasse na tela o art. 
21 da Constituição, para que ficasse muito claro que 
não estamos votando aqui nem trabalhando contra a 
legislação federal e a legislação de portos e, muito 
menos estamos trabalhando contra a Lei 10.233 que 
criou a Antaq.

Senador Adelmir Santana, o art. 21 da Constitui-
ção, inciso XII, letra f, diz que “compete à União explorar 
diretamente ou mediante autorização”, – que coloquei 
em quadrado – “concessão ou permissão, os portos 
marítimos fluviais e lacustres”; e o art. 175 – usado 
como argumento pela Abratec, que está defendendo 
contrariamente à nossa tese – diz que toda concessão 
e permissão sempre será através de licitação. 
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Concordo com eles. A permissão e a concessão, 
mas não a autorização. Por que isso, Senador Adelmir 
Santana? Posso ter uma área dentro do porto orga-
nizado, mas não ser área pública. Então, por que vou 
ser um porto público se a área é privada, se a área é 
minha embora eu esteja dentro do porto organizado? 
Então, se tenho essa área dentro do porto organiza-
do, vou desenvolver a minha atividade, obedecendo a 
legislação, todas as formalidades legais, pagando as 
taxas, mas vou ter a liberdade de exportar os produtos 
de minha produção e de terceiros.

Aqui, Senador Adelmir Santana, a Lei nº 8.630, 
que é conhecida tradicionalmente como lei dos portos, 
foi criada em 1993. Assim que foi criada, o Partido PSB, 
do Ministro dos Portos, infelizmente, entrou com uma 
Adin contra esta lei, desautorizando então que esse 
terceiro porto, que é um misto para movimentação de 
carga própria e de terceiro, possa existir. A lei é clara 
ao determinar que eu posso, sim, ter um porto privado 
misto, independente da produção que eu tenha, pode 
ser de terceiros ou pode ser minha própria.

Então, Sr. Presidente, neste momento, diante 
desta Adin, que em 1993 foi levada à Justiça, ao Su-
premo Tribunal Federal, à época o Procurador-Geral 
da República Geraldo Brindeiro colocou que esta lei 
não era inconstitucional – isso em 1993. Hoje, está lá 
no Supremo para ser julgado, e a Ministra Ellen Gra-
cie é a relatora desta Adin. E também o Procurador 
da Antaq determina e estabelece que a Resolução nº 
517 da Antaq é irregular. Qual é o grande problema de 
tudo isso? Se a lei permite que eu tenha porto públi-
co, que eu tenha porto privado e que eu tenha porto 
misto, qual é o problema então que estamos aqui dis-
cutindo? É exatamente a Resolução nº 517 da Antaq, 
de 2005, que estabelece o seguinte, para atender in-
teresses de não sei de quem e quais: você, cidadão 
brasileiro, que tem dinheiro no seu bolso, investimento 
próprio e queira fazer o seu porto, o senhor faça-me 
o favor de ter carga própria suficiente que possa jus-
tificar o seu porto. 

Quero informar aos colegas Senadores, e a gran-
de maioria aqui sabe disso, que nós não temos um 
cidadão brasileiro, nem um empresário brasileiro que 
tenha carga própria suficiente para transportar em con-
têineres; não há ninguém neste País que tenha carga 
própria suficiente para viabilizar o seu próprio porto; 
ele precisa se aliar a outros para que o seu porto pos-
sa ser viabilizado. 

E, assim, diz o Procurador da própria Antaq que 
a resolução está errada, que ela não é recomendável, 
que ela agride a Lei nº 8.630, que ela agride a Lei nº 
10.333, que diz, aqui também, referendando a outra 
legislação dos portos, que a construção e operação de 

terminais de uso privativo, conforme o disposto na Lei 
nº 8.630, depende de autorização, e não de licitação. 

Colegas Senadores e Senadoras, eu gostaria 
de dizer a vocês apenas o que foi decidido no Tribunal 
de Contas da União, no dia 27 de fevereiro deste ano 
– matéria aprovada por unanimidade, cujo Relator foi 
o Ministro Marcos Vilaça –: uma auditoria nos portos 
do Brasil por perigo de apagão por ineficiência. Hoje, 
os portos todos estão sendo auditados pelo TCU por 
essa questão. 

Nós aumentamos as nossas exportações, nos úl-
timos dez anos, apenas de fertilizantes e agronegócio 
de grãos, em 150% do ano de 1997 a 2007. Se nós 
seguirmos nessa toada – como se diz lá, no interior 
do meu Estado –, se nós conseguirmos continuar se-
guindo nessa linha, nos próximos dez anos, nós vamos 
aumentar para 190 milhões de toneladas, exportadas 
e importadas, de grãos e fertilizantes do País.

Quero aqui fazer uma denúncia gravíssima. Se 
pegarmos o crescimento brasileiro das exportações 
totais, que está numa média, Senador Eliseu Resende, 
ex-Ministro que conhece muito bem esse problema, 
se pegarmos apenas o crescimento médio do volume 
de contêineres exportados pelo Brasil, daqui a seis ou 
sete anos, precisaremos de outro Brasil portuário para 
suportar essa demanda brasileira neste momento.

Poderia aqui distribuir em todas as cargas. Em 
relação às cargas de granéis sólidos, que cresce 6,4% 
ao ano, que é o carvão, soja, trigo, precisarei, em 11 
anos, de um outro Brasil portuário. Se eu pegar os 
granéis líquidos, que é o petróleo no caso – está mais 
folgado –, daqui a 18 anos, precisarei de um outro 
Brasil portuário; mas, se eu pegar apenas os contêi-
neres, vou precisar, nos próximos seis anos, duplicar 
a quantidade de portos neste País.

O grave, Sr. Presidente, está aqui demonstrado 
com o crescimento normal informado pela Abratec, que 
é a Associação que hoje trabalha contra o porto privado 
misto. Essa informação é dela própria. Se continuarmos 
com esse crescimento, de um novo Brasil portuário, 
nos próximos 5 ou 6 anos, nós iremos precisar.

O que acontece, Sr. Presidente, é que se preci-
sarmos, apenas na área de contêineres, de um novo 
Brasil portuário daqui a 7 anos, haverá problemas, e 
quero informar aos senhores que, infelizmente, nós 
precisamos de 4 anos, em média, para tirar o licencia-
mento ambiental de um porto e, se estiver com dinhei-
ro na mão, gastam-se 3 anos para construir um porto. 
Então, eu preciso exatamente de sete anos, começan-
do da data de hoje, para ter um novo porto aqui, para 
abastecer este Brasil que precisará dele na área de 
contêineres, daqui a justamente sete anos.

Quero informar aos amigos que somente o agro-
negócio brasileiro tem sido, principalmente ele, extre-

MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL694     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 28 16891 

mamente sacrificado. O agronegócio que está no Mato 
Grosso, de Jayme Campos e de nosso saudoso Jonas 
Pinheiro; no Mato Grosso do Sul, de nossa Marisa Ser-
rano; no Tocantins, da Senadora Kátia Abreu; em Goiás, 
de Lúcia Vânia, de Marconi Perillo e de Demóstenes. 
São os Estados mais prejudicados no País por conta 
da questão logística.

Toda essa multa que pagamos, no ano passado, 
de US$150 milhões, apenas em importação de ferti-
lizantes, foi transferida para o campo. Foi transferida 
para o saco de soja, para o saco de milho, para o saco 
de trigo. E, depois, as pessoas não sabem explicar 
por que o preço dos alimentos subiram. Não é justo 
que, pela ineficiência do porto público, pelo número 
pequeno de portos no Brasil, pela falta de investimen-
to nesses portos, nós tenhamos navios parados dias 
e dias, caminhões em filas, quase um mês, como é o 
caso de Paranaguá, um dos mais ineficientes do mun-
do – e o Senador Osmar Dias sabe disso –, oneran-
do a produção, e o empresário brasileiro perdendo a 
competitividade.

E o mais triste para nós é que, nesse mesmo 
período em que aumentamos nossas exportações e 
importações em 150%, infelizmente, os investimentos 
em portos no Brasil, nos últimos 10 anos, não saíram 
de 0,013% do PIB. Aí está o PAC, que poderia nos 
tranqüilizar. Não quero aqui entrar no mérito ou fazer 
crítica pessoal ao Programa de Aceleração do Cres-
cimento.

Mas estamos vendo que, mesmo sabendo da 
crise dos portos do Brasil, da ineficiência, da exigên-
cia das exportações, apenas se colocou no PAC um 
valor de R$2,7 bilhões, o que dá R$1,6 bilhão em 
quatro anos.

Em 2006, o PAC estava autorizado a gastar R$600 
milhões nos portos do Brasil, mas gastou apenas R$350 
milhões, tamanho o atraso que estamos vivendo.

Não precisamos de dinheiro público para fazer 
portos. Divirjo do Ministro Pedro Britto, da Secretaria 
dos Portos – que quero tratar aqui com o maior res-
peito. S. Exª disse que todos os portos do mundo são 
públicos. Gostaria de poder concordar, e que no Bra-
sil tivéssemos apenas portos públicos. V. Exªs sabem 
por quê? Porque no porto público o Governo faz a 
superestrutura.

S. Exª quer comparar o Brasil com a Suíça, com 
a Suécia, com os Estados Unidos, com a China. Não 
temos dinheiro para fazer a superestrutura e depois 
licitar para a iniciativa privada. Infelizmente, temos de 
contar com os empresários, que vão fazer a superes-
trutura e a infra-estrutura. Temos quem as queira fazer 
sim. Estamos aqui autorizados por esses empresários. 
São apenas 12 que conseguimos listar com os ami-
gos, com alguns Senadores que trouxeram empresá-
rios aqui. Temos 12, apenas 12, que têm à disposição 

mais de US$10 bilhões para investir em portos priva-
dos mistos no País.

Há uma resolução da Antaq, de três linhas, que 
comete um crime de lesa-pátria. Vamos sofrer as con-
seqüências daqui a 5, 6, 7 anos. Vamos ter de respon-
der por isto: pela irresponsabilidade da Antaq; pelo 
apoio do Ministro dos Portos que não pode continuar 
e tem de ser revertido, principalmente com sua base 
de apoio e com seu partido.

Temos de dar permissão sim. O serviço público 
portuário pode ser autorizado para a iniciativa priva-
da, não podemos compor com o cartel dos portos 
públicos deste País em detrimento das importações 
e exportações do Brasil. Temos quem queira investir 
nos portos.

Encerro por aqui dizendo que não estamos aqui 
trabalhando contra o dono dos portos públicos, não, 
muito pelo contrário, quero que eles continuem onde 
estão. Quero que eles possam ter acesso ao reporto e 
que eles continuem se desenvolvendo. Mas não pode-
mos permitir essa formação de cartel, ficando apenas 
na mão do porto organizado as exportações brasilei-
ras, porque assim podemos podar a iniciativa privada, 
que está disposta a gastar, que está disposta a inves-
tir em portos modernos, em portos-indústria. Não se 
usa mais a indústria no interior, deixando apenas as 
exportações à beira-mar; está se usando a indústria 
esmagadora de soja, todo o processamento feito nos 
portos do País para que possamos superar o grande 
custo Brasil que enfrentamos nas nossas exportações 
e importações.

Estou aqui à disposição da Base do Governo, dos 
Senadores que discordam das minhas teses, a partir 
desta tese, a partir desta lâmina, para que possamos 
discutir ponto a ponto, argumento por argumento im-
posto pela Abratec, que diz que vai tirar a sua com-
petitividade – não é verdade. Ela diz que investiu nos 
seus terminais privados, investiu sim, mas quem vai 
construir a superestrutura vai gastar muito mais do que 
eles que receberam prontos. Quando eles entraram 
na licitação e compraram os terminais, já acharam os 
clientes prontos, e os da iniciativa privada ainda têm 
que buscar mercado, eles ainda têm que esperar o 
custo do capital investido por sete anos, como vocês 
viram – quatro de licenciamento e três de construção. 
Sete anos de capital investido custam caro se colocar-
mos a taxa Selic. Não é preciso colocar a taxa Selic, 
pode-se colocar 9% ao ano.

E não adiantam essas argumentações. Com o 
volume de crescimento mundial de contêineres, esses 
que hoje reclamam que vamos tirar a sua competitivi-
dade, assim que conseguirmos derrotar essa imorali-
dade dessa resolução da Antaq, não só terão o porto 
público, mas sairão dele, comprarão área, pegarão 
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autorização na Antaq e farão o seu porto privado misto, 
o que está aberto a todos.

E não venham com o argumento da perda da 
soberania. Isso não é verdade! Em todo porto públi-
co há a Capitania dos Portos. Não se pode fazer uma 
dragagem, um balizamento nem qualquer sinalização 
sem autorização da Capitania dos Portos.

No porto organizado, também estão presentes a 
Anvisa, a Delegacia Federal da Agricultura, para fisca-
lizar os nossos produtos, o Ibama, a Polícia Federal, 
a Receita Federal, tudo sob orientação e fiscalização 
do Governo Federal, da Antaq. Então, os portos priva-
dos mistos não ficarão à mercê da sua vontade e do 
seu desejo. Eles ficarão submetidos também a forte 
regulação, a orientação de Governo. Ainda nos portos 
privados e públicos, temos o ISPC Code, um código 
internacional que trabalha contra o terrorismo no porto 
privado e no público.

Com essas argumentações, colegas, eu gosta-
ria de aprovar, sim, o mérito da MP 412, que veio da 
Câmara dos Deputados com as alterações positivas 
devidas de minha autoria, três delas. O prazo estendido 
até 2011; que o porto seco que tinha ficado fora desse 
benefício dos incentivos fiscais fosse também incluído. 
Os portos secos estão afastados do mar, mas são al-
fandegados e servem de suporte ao porto marítimo.

Conseguimos também realizar pela metade um 
sonho deste Brasil rural, deste Brasil agrícola, que é a 
obrigatoriedade do projeto executivo da eclusa quan-
do da construção da hidrelétrica. É a metade de um 
sonho. Meu sonho verdadeiro é que fosse obrigado; 
que aprovássemos nesta Casa que nenhuma usina 
hidrelétrica pudesse ser construída matando o poten-
cial dos nossos portos. Que pudéssemos construir as 
eclusas para a passagem dos nossos barcos.

Por que a comida está cara? Quero aqui informar 
a todos que nos ouvem neste momento que um dos 
motivos pela comida cara está na matriz de transpor-
tes invertida neste País. Estamos investindo mais de 
80% em rodovias, quase nada em ferrovias, e zero 
nas nossas hidrovias, enquanto o mundo inteiro está 
trocando a sua matriz de transportes.

Senador Tasso Jereissati, para se transportar uma 
tonelada em mil quilômetros de rodovia, gastam-se 
US$42; por ferrovia, US$26; pela hidrovia, US$18. Aí 
está o custo Brasil, quando queremos produzir comida 
barata e não conseguimos. Os custos e a oneração 
dos portos deste País são intoleráveis.

Ainda acrescentamos neste relatório, para encer-
rar, Sr. Presidente, além dessa questão, de manter a 
lei dos portos, o porto privado misto sem proporção 
de carga própria.

A segunda emenda é com relação ao Fundo da 
Marinha Mercante. É uma jabuticaba do Brasil. Só o 
Brasil tem o Fundo da Marinha Mercante. De todo fre-

te contratado de importação para trazer fertilizantes e 
defensivos – a grande maioria tem matéria-prima im-
portada –, paga-se ao Fundo 25% do valor do frete. É 
uma imoralidade! Esse Fundo da Marinha Mercante 
financia a indústria naval brasileira à custa do produtor 
de soja, de arroz, de trigo e de milho deste País.

Eu não tenho absolutamente nada contra a in-
dústria naval brasileira. Eu só não posso aceitar, eu 
só não posso entender que um setor sofrido como o 
agropecuário possa financiar uma indústria que não 
reage, que não consegue competitividade com os na-
vios fabricados na China e na Índia. Que vão todos 
que querem comprar navios para as filas do BNDES, 
como faz todo empresário neste País, e não um fundo 
que gera uma reserva de mercado para uma indústria 
obsoleta, infelizmente.

Sr. Presidente, o Fundo da Marinha Mercante, 
nas importações de fertilizantes e defensivos, onera 
a produção agropecuária, lá no campo, em 5% no seu 
custo de produção por hectare. Se nós conseguirmos 
isentar hoje nesta Casa do Fundo da Marinha Mer-
cante os fertilizantes e defensivos deste País, levaría-
mos, Senador Osmar – V. Exª é ligado ao agronegócio 
e entende profundamente do ramo –, uma economia 
brutal de 5% ao custo de produção. Apenas o Fundo 
da Marinha Mercante onera a produção brasileira, to-
dos os anos, em mais de R$350 milhões. Isso tudo vai 
para o consumidor, para a gôndola do supermercado. 
Na realidade, o que eu gostaria mesmo era de acabar 
com esse Fundo da Marinha Mercante, porque não é 
justo com os usuários de portos deste País, com os 
importadores. Mas peço a esta Casa que reflita pelo 
menos sobre a possibilidade de isenção dos fertilizantes 
e defensivos para que a produção brasileira possa ser 
barateada e nós possamos superar as nossas dificul-
dades na produção de alimentos no quesito preço.

Nós somos a grande solução do mundo. Nós somos 
o único País que pode produzir alimento e abastecer 
todos os países. Apenas em 100 milhões de hectares 
a mais, que ainda temos à disposição, por esse interior 
do Brasil afora sem desmatar nada, nós conseguimos 
abastecer de milho, soja e trigo toda a União Européia. 
Nós só precisamos de condições. Nós só precisamos 
que o Governo brasileiro faça sua parte, porque o em-
presariado quer investir, tem o dinheiro. São R$10,5 bi-
lhões da iniciativa privada, apenas de doze empresários, 
contra R$1,6 bilhão do PAC para quatro anos.

Encerro aqui as minhas palavras, Sr. Presidente, 
aprovando, então, o relatório que veio da Câmara, com 
a inclusão das minhas quatro emendas. Então, estou 
à disposição de qualquer um dos colegas que queira 
tirar dúvidas e debater o assunto.

Muito obrigada.

É o seguinte o parecer na íntegra:
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Durante o discurso da Sra. Kátia Abreu, 
o Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Alvaro Dias, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias – PSDB - PR) 
– Muito obrigada, Senadora Kátia Abreu.

O parecer preliminar da Relatora revisora, Sena-
dora Kátia Abreu, é pelo atendimento dos pressupostos 
constitucionais de relevância, urgência e pela adequa-
ção financeira e orçamentária da Medida Provisória, nos 
termos do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

No mérito, pela aprovação do Projeto de Lei de 
Conversão, com a apresentação das Emendas de nºs 
12 a 15 da Relatora revisora.

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.)

Aprovados.
Discussão do Projeto de Lei de Conversão, da 

Medida Provisória e das emendas, em turno único.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-

sidente, gostaria de fazer algumas observações a res-
peito do que disse a Senadora Kátia Abreu.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Continua em discussão a matéria.

Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – SE. 

Pela ordem.) – Quero inscrever-me, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem.) 

– Sr. Presidente, já havia solicitado minha inscrição ao 
Senador Tião Viana.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, já me havia inscrito em se-
gundo lugar. 

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Estão inscritos os Senadores Gerson Camata, Ideli 
Salvatti, José Agripino, Renato Casagrande, Romeu 
Tuma.

Com a palavra o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para dis-

cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, Senadora Kátia Abreu, Relatora da 
medida provisória, serei rápido. 

Primeiro, registro que a Senadora Kátia Abreu 
se aprofundou no tema, procurou o debate. Tivemos 
várias reuniões. Tivemos reuniões com empresários. 
Tivemos reuniões com segmentos do Governo. Tive-
mos reuniões com a Antaq. Tivemos reuniões com o 
Ministro dos Portos, Pedro Brito.

Sr. Presidente, não posso concorrer com os bei-
jos da Senadora Kátia Abreu. Fico prejudicado no ar-
gumento. Vou esperar que o furor...

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Percebo que 
o senso de autocrítica de V. Exª anda lá em cima.

A Sra. Kátia Abreu (DEM - TO) – Meu Líder, me 
perdoe. V. Exª merece toda a minha atenção. Estou a 
postos para ouvi-lo.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Está 
bem, Senadora.

Sr. Presidente, quero registrar o seguinte: as pre-
ocupações da Senadora Kátia Abreu são pertinentes. 
Todos nós queremos o País desenvolvido, com a me-
lhor logística e, especificamente, com um sistema de 
transporte aquaviário, de cabotagem, de longo curso, 
que funcione, que barateie o preço das cargas, que 
barateie o preço dos produtos de consumo dos brasi-
leiros e que facilite as exportações brasileiras.

Portanto, nós concordamos, na idéia, no posi-
cionamento, com todas as questões levantadas aqui 
pela Senadora Kátia Abreu. E, por isso mesmo, eu 
quero dizer que o Governo entende – e a Senadora 
Kátia Abreu ouviu isso do Ministro dos Portos, Pedro 
Brito – que a legislação que nós estamos renovando 
e ampliando do reporto, que foi aprovado na Câmara 
dos Deputados, atende ao segmento que nós esta-
mos discutindo.

A Senadora Kátia Abreu ficou preocupada com 
uma limitação colocada por uma portaria da Antaq 
no que diz respeito à autorização para a implantação 
de portos mistos, que é um tipo de porto a que ela se 
referiu aqui. Trata-se do porto que movimenta cargas 
próprias e cargas de terceiros. A Antaq baixou uma re-
solução, dizendo que a autorização para implantação 
do porto misto dependeria exclusivamente, no equilíbrio 
econômico-financeiro, da habilitação de cargas próprias 
do dono do porto. E isso criou uma limitação.

Qual é o entendimento do Governo? O Governo 
entende que o porto misto é um instrumento importante 
para o desenvolvimento do País. E o que deve limitar 
a implantação do porto misto não é o percentual de 
carga própria ou o percentual de carga de terceiros, 
mas, sim, a necessidade do País, a visão de Estado, 
a posição da decisão pública do povo, do Governo e 
da sociedade.

Por isso, houve o compromisso do Ministro Pe-
dro Brito de se re-escrever a proposta da portaria da 
Antaq, inclusive se ampliando essa legislação por um 
decreto do Presidente da República.

O que a Liderança do Governo vai fazer aqui 
hoje? Nós vamos encaminhar a votação da forma 
como essa matéria veio da Câmara dos Deputados, 
nós vamos encaminhar contra as emendas da Sena-
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dora Kátia Abreu, não porque não seja necessário im-
plantar o porto misto da forma que S. Exª disse, mas 
porque essa regulamentação não precisa constar de 
lei, e, sim, deve ser reestruturada e discutida na por-
taria da Antaq.

A Senadora Kátia Abreu mostrou uma série de 
propostas ou de intenções de construção de portos 
mistos no País. Alguns desses portos mistos já estão 
sendo discutido com o Governo; outros, não. O que 
deve presidir essa discussão é o interesse da logís-
tica nacional. É o Governo, é o Estado brasileiro que 
deve dizer onde deve haver porto misto ou não, e não 
a logística do que é carga própria e do que é carga 
de terceiros.

Então, colocado dessa forma, quero dizer que 
nós vamos encaminhar para que a Base do Governo 
vote da forma como a matéria veio da Câmara, contra-
riamente às emendas da Senadora Kátia Abreu, mas 
registrando aqui o nosso compromisso de continuar 
o debate, de buscar essa regulamentação, inclusive 
com a participação da Senadora Kátia Abreu, de to-
dos os Senadores interessados e, mais do que isso, 
dos segmentos empresariais que estão dispostos a 
investir em portos mistos no País.

Portanto, fica aqui o meu apelo para que nós 
aprovemos por entendimento essa matéria, com o 
compromisso do Governo de desdobrar esses enten-
dimentos e essa regulação, levando em conta o que 
eu disse: menos o equilíbrio entre cargas próprias e 
cargas de terceiros, e, sim, o interesse público da ne-
cessidade de implantação de portos em setores es-
tratégicos nacionais.

Dito isso, louvo a apresentação da Senadora Kátia 
Abreu e a intenção dela de buscar essas mudanças, 
mas faço um apelo no sentido de aprovar a medida 
provisória da forma como veio, para que não haja 
retrocesso de volta à Câmara dos Deputados, com-
prometendo-me aqui a encaminhar esse debate e de 
buscar essa nova regulamentação, que foi confirmada 
pelo Ministro Pedro Brito e pelos órgãos do Governo, 
no Ministério do Desenvolvimento, à Senadora Kátia 
Abreu, em reunião ocorrida na semana passada, no 
gabinete da Liderança do Governo.

Era essa a minha posição, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– Há uma relação de inscritos para debater.
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Sr. 

Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– O primeiro deles é o Senador Gerson Camata.
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Sr. Pre-

sidente, eu poderia, como Relatora, apenas fazer um 

comentário diante da proposta do Líder do Governo, 
Senador Romero Jucá?

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB - PR) 
– Se não houver objeção dos oradores inscritos, con-
cedo a V. Exª a palavra.

A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO. Como Rela-
tora revisora. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, na realidade, o Líder Jucá está correto numa coisa: 
realmente, a nossa emenda seria desnecessária se a 
Antaq não tivesse se atrevido a superar e a suplantar 
a legislação, a Constituição Federal, a Lei nº 8.630 e a 
Lei nº 10.233, que criou a própria Antaq. Então, quando 
coloco uma emenda na Lei 8.630, apenas reforçando, 
é como se eu estivesse dizendo “ambos os dois jun-
tos” novamente. Na realidade, a emenda é isso. Estou 
apenas reafirmando: o porto misto para movimentação 
de carga própria e de terceiros, independentemente 
da proporcionalidade das cargas.

Isso tem que ficar muito claro nesse decreto para 
que possamos aceitar esse acordo. Porque não adianta 
ficar preocupado em perder o prazo da MP, que nós 
vamos perder os incentivos fiscais – não adianta in-
centivo fiscal para quem não tem patamar. Se eu estou 
proibida de construir porto, e o grande empresariado 
não pode fazer porto, para que eu quero ter Reporto? 
Porque os que já estão instalados nos portos vão de-
morar muito e vão usar muito pouco desse Reporto. É 
apenas na reforma dessas máquinas, que duram dez, 
quinze anos, Sr. Presidente.

Outro ponto importante foi frisado pelo Ministro 
Pedro Brito na reunião que tivemos com o Senador 
Romero Jucá em seu Gabinete, e agora, aqui, o Sena-
dor Jucá reitera um argumento – perigoso, Líder Jucá. 
Desculpe a minha franqueza e sinceridade. Nós esta-
mos num país democrático, onde a livre iniciativa está 
garantida na Constituição Federal. Nós não podemos 
aceitar outra escravidão, como disse agora há pouco, 
dos sindicatos do País, que têm de dar um documento 
para provar a aposentadoria de um trabalhador.

Nós não queremos esse mapeamento, esse zo-
neamento e esse cerceamento da iniciativa privada. 
Essa tentativa de zoneamento é para escolher o lugar 
de fazer porto. Isso dá margem não é só a este Go-
verno, Sr. Presidente, porque ele não vai durar a vida 
inteira, mas a todos os governos. Isso é motivo de 
criar dificuldades para vender facilidades. Se dermos 
esse apoio à Antaq, dizendo a ela e ao Secretário dos 
Portos, principalmente, pois é ele vai definir onde se 
constrói porto neste Brasil, nós estamos dando uma 
arma poderosa e uma prerrogativa que não é dele, que 
está na Constituição Federal. Se eu quiser construir um 
porto do lado do porto de Santos, é problema meu, o 
dinheiro é meu, o recurso é meu, o risco é meu, desde 
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que eu obedeça às regulamentações da Antaq, e que 
dentro do meu porto existam todas as instalações fe-
derais, do Governo, eu escolho onde faço o meu porto. 
Essa é a liberdade da iniciativa privada. E essa tenta-
tiva de escolher onde o cidadão A, B e C pode fazer o 
seu porto é para privilegiar e proteger segmentos em 
detrimento de outros.

Não podemos aceitar isso, Líder Jucá. Talvez V. 
Exª não tenha entendido, o que tenho certeza de que 
está de boa-fé, querendo nos ajudar – e foi convenci-
do de que essa resolução é nociva. Mas essa história 
de zoneamento é para inglês ver. Sinceramente, Líder 
Jucá, não caia nessa. O senhor é um homem inteli-
gente. Não podemos permitir que haja essa propor-
cionalidade e, muito menos, que fiquemos nas mãos 
do Governo, do Estado brasileiro – falo de qualquer 
governo e não só do Governo Lula – e nas mãos do 
Secretário dos portos para decidirem a vida da inicia-
tiva privada deste País.

Eu gostaria de que o Líder Jucá pudesse nova-
mente esclarecer-nos a respeito destes dois pontos: 
o zoneamento e a proporcionalidade.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Quero informar aos Srs. Senadores que estão inscri-
tos os Senadores Gerson Camata, Ideli Salvatti, José 
Agripino, Renato Casagrande, Romeu Tuma, Arthur 
Virgílio e Flexa Ribeiro.

Concedo a palavra ao Senador Sérgio Guerra, 
pela ordem.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a ques-
tão, como foi tratada, tem a seguinte característica, 
em minha opinião: trata-se de assunto extremamente 
complexo. Há interesses múltiplos, contraditórios, nem 
sempre coerentes. Há um interesse nacional – tem de 
haver um interesse nacional –, há um interesse das 
empresas. O País tem de ter um projeto, já que não 
pode ficar sem projeto, como tem para ferrovia, para 
rodovia, como deveria ter para hidrovia ou para qual-
quer atividade de logística que tenha fundamento no 
fluxo de transporte nacional e nas exportações ou 
importações.

O problema central está na origem, primeira-
mente na capacidade de investimento do setor, que é 
ridícula. O fato concreto é que toda essa parafernália 
que está instalada aí não produz solução. É visível, 
real e crescente o impasse dos portos brasileiros. A 
Senadora Kátia Abreu, com o brilho que todos reco-
nhecemos nela, falou, por exemplo, que três anos é 
prazo viável para a construção de um porto. Sou de um 
Estado pobre, que passou trinta anos para começar 
e avançar na construção de um porto com recursos 
públicos federais. 

Então, há algo muito errado nisso tudo e precisa 
ser quebrado na origem. De fato concreto, terminais 
podem ser privados para uso da empresa que é sua 
proprietária e fornecedora daqueles bens exportados 
por ela e terminais podem ser múltiplos para cargas 
diversas e diversos fornecedores. Nada que estabe-
leça rigidez e impedimento para que os projetos se 
desenvolvam deve ser evitado, impedido, porque, sem 
dúvida, toda essa parafernália jurídica tem prejudicado, 
de forma absurda e precariamente instituída, o desen-
volvimento portuário brasileiro.

Acho, porém, que todos os assuntos levantados 
aqui exigem uma reflexão muito ampla. São interes-
ses contraditórios no meu Estado. O Estado também 
tem interesses. Não são apenas os exportadores, não 
é apenas o capital privado. O próprio Estado também 
tem interesses. Nós somos uma Federação. Pernam-
buco pensa de um jeito, o Pará pode pensar de outro, 
o Paraná também pensa de outra maneira. Todos têm 
a sua logística e o seu projeto de desenvolvimento que 
contempla aquele pólo.

Nós montamos um projeto, em Pernambuco, cujo 
fundamento era o porto de Suape. O Ceará montou um 
projeto lá que tinha como fundamento um porto tam-
bém. Então, não pode ser um assunto exclusivamen-
te privado. Tem que ser também um assunto público, 
e fortemente público, para que seja ativo, eficiente e 
produtivo.

Não estou defendendo a burocracia nem coisa 
nenhuma. Mas estou dizendo que esse assunto implica 
uma discussão muito ampla, na qual forças diversas 
sejam consultadas, e não apenas algumas forças.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Com a palavra o Senador Gerson Camata.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, eu não sei se eu faço uma exposi-
ção, porque eu sou de um Estado portuário – o Espí-
rito Santo é o segundo maior complexo portuário do 
Brasil, depois de São Paulo –, ou se eu cumprimento, 
apenas, a Senadora Kátia Abreu pela excelente, ma-
ravilhosa aula magna que ela deu aqui sobre portos. 
Depois da exposição feita pela Kátia Abreu, eu me 
orgulho até de ser colega de uma Senadora que se 
especializou, que conhece, que entende de portos. 
Cumprimento-a por isso.

E vou começar por onde o Senador Sérgio Guerra 
terminou. Nós temos que entender, primeiro, que não 
tem porto de esquerda e porto de direita. Tem gente 
de esquerda e gente de direita. Tem porto eficiente e 
porto ineficiente. E o mais ineficiente de todos os por-
tos é o porto que não existe.
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Então, nós estamos aqui para fazer uma lei não 
para interessar um ou outro grupo de empresários. 
Nós temos que fazer uma lei para o Brasil, uma lei 
que interesse ao Brasil, que proteja os direitos do Bra-
sil. E também para reafirmar aqui não a soberania do 
Brasil, mas a soberania do Congresso Nacional. Nós 
votamos uma lei aqui, em 1993, nas duas Casas do 
Congresso, que diz o seguinte: “O porto de uso misto 
para movimentação de carga própria e de terceiros”. 
A Antaq disse – e não foi por decreto ou por medida 
provisória, mas por meio de uma resoluçãozinha in-
terna – que não, que ela pode fixar quantos por cento 
tenho de carga própria e quantos por cento posso ter 
de carga de terceiros. 

Ela está acima do Senado e do Congresso Na-
cional? Que poder ditatorial é esse? Que Senado é 
este que não se firma como poder, que fez a lei e que 
deve exigir que ela seja obedecida? A Antaq atrasou 
o Brasil dez anos em matéria de portos. Vamos chorar 
isso daqui a quatro ou cinco anos. 

Recordo-me de que, na época dos militares, ti-
vemos um caso semelhante. Militares se uniram a al-
gumas forças e ideologizaram a informática. E o que 
tivemos? A Lei de Informática, que atrasou o Brasil 
quinze anos. Precisou vir o Presidente Collor para 
acabar com aquela infâmia da Lei de Informática e 
libertar o Brasil da ditadura do atraso que era aquela 
lei. A Antaq repetiu isso. Em pleno regime democrático, 
passou por cima da lei votada no Congresso Nacional 
e impôs, por uma portaria, um atraso de dez anos na 
construção de portos brasileiros.

Mas, senhores, o que é que estamos discutindo 
aqui, além da soberania do Congresso Nacional? Se 
o Congresso votou uma lei que diz assim: “misto para 
movimentação de carga própria e de terceiros”, não 
pode ter uma força maior, que não é nem portaria, é 
resolução interna, que diga o percentual de carga pró-
pria e o percentual de carga de terceiros, que a lei não 
disse que não existe. 

Então, temos que aqui afirmar a soberania do 
Congresso. A Kátia disse que a emenda dela é inútil, 
porque a lei já diz isso. Só que não se obedece a lei.

E vou citar um caso aqui. Nós aprovamos, há 
dois anos, uma emenda constitucional que tirou as 
ilhas costeiras. Sedes e Municípios deixaram de ser 
propriedade da União, deixaram de ser terreno de ma-
rinha por emenda constitucional votada na Câmara e 
no Senado. O Governo não obedeceu, não.

Em Vitória, um funcionário da SPU que obede-
ceu foi demitido porque obedeceu à emenda consti-
tucional votada pelo Congresso. O que o Congresso 
fez? Nada. Pois bem: será que não vamos fazer nada 
de novo? Será que o Congresso precisa repetir a lei 

que fez porque a Antaq, um órgão do Governo, uma 
agência reguladora, se recusa a obedecer a uma lei 
votada por nós? Será que precisa vir o Líder do Go-
verno jurar que vai obedecer à lei? Por que precisa um 
Líder do Governo e o Ministro jurar que vão obedecer 
à lei? Eles juraram no dia em que assumiram. O nosso 
Jucá jurou aqui defender a Constituição e as Leis do 
Brasil. O Ministro, quando assumiu, também jurou e, 
se não está cumprindo, tem que ser afastado. É crime 
de lesa-pátria não cumprir.

E olhem aqui também: Parecer da Procuradoria 
da própria Antaq. Há cinco anos que não cumpre.

Por essas razões, a Resolução nº 517 
contraria os objetivos da legislação menciona-
da quando pretende impor limitações ao titular 
de uso privativo misto, quanto ao transporte 
de terceiros. A Antaq, por essa resolução, re-
almente caminha na contramão da direção da 
reforma do Estado e da lei. Vale dizer [o mesmo 
procurador] que a Antaq, com tais restrições, 
quer reduzir ao mínimo a liberdade de preços, 
tarifas, protegendo monopólios odiosos que 
estão empobrecendo o Brasil.

E nós aqui, no Senado, estamos querendo lutar 
para ver se a lei é cumprida! Precisamos pedir ao Lí-
der do Governo que jure que vai cumprir a lei? Pedir 
a um ministro que jure que vai cumprir a lei? Isso é 
humilhação para o Poder Legislativo!

Diz mais o Procurador da própria Antaq:

É ilegal, é inconstitucional o estabeleci-
mento mediante regulamento, [eu disse que 
era portaria e é menos ainda, é um regulamen-
to] baixado pela Antaq, de definição de carga 
própria que exclua os meios de embalagem de 
transporte, tais como containers [porque eles 
querem defender o privilégio, a exclusividade 
do container].

Então, senhores, novamente, aqui, o Procurador 
da própria Antaq se manifesta: “É ilegal, é inconstitu-
cional o estabelecimento, mediante regulamento, da 
definição de carga própria e de terceiros”. E, repete: 
“É ilegal, é inconstitucional a obrigação imposta ao 
autorizado de especificar, a priori, as cargas próprias 
que serão movimentadas”.

Este é o parecer da Procuradoria da Antaq, que 
diz mais: “É ilegal, é inconstitucional a exigência contida 
no art. 17, de que os titulares de autorizações anterio-
res observem as normas dessa resolução”.

E ela atrasou, Sr. Presidente, sabe por quê? Por-
que, diante dessa Resolução da Antaq, o BNDES, que 
é um banco do Governo, disse que não joga dinheiro 
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dele em porto, porque gera intranqüilidade, ele não 
sabe se vai ter retorno. O empresário não joga dinhei-
ro dele em porto, porque é uma loteria, vai depender 
de outro funcionariozinho da Antaq, que vai dizer se 
ele tem direito de restituição ou não.

Para encerrar, não vou ocupar o tempo todo, 
está aqui o Parecer da Procuradoria-Geral da Repú-
blica, Anadir de Mendonça Rodrigues, referendado, 
na época, pelo Procurador-Geral da República, Ge-
raldo Brindeiro.

A Ação Direta de Inconstitucionalidade 
nº..., pelo legislador, para se dar fiel cumpri-
mento, determino seja emitida...

O parecer é, por conseguinte, de que a 
Ação Direta de Inconstitucionalidade deva ser 
declarada improcedente.

Está nas mãos do Supremo agora para decidir, 
depois de tanto tempo.

Então, o importante é que a gente entenda o se-
guinte: primeiro, nós não estamos fazendo uma lei para 
um grupo ou para outro grupo. Temos que fazer uma lei 
para o Brasil. Em segundo lugar, nós não temos que 
pedir ao Líder do Governo que jure obedecer à Consti-
tuição e à Lei – ele jurou no dia que tomou posse aqui 
–; não temos que pedir a um ministro para que ele jure 
que vai obedecer à Constituição e à Lei – no dia em 
que ele tomou posse no ministério, ele jurou isso. Ele 
tem que cumprir a Constituição e a Lei. Todos nós te-
mos que cumprir a Constituição e as leis, e quem deve 
dar o exemplo disso é o Governo, é a Antaq, somos 
todos nós, que fazemos parte do Legislativo, e mais 
importante para nós é a afirmação da soberania deste 
Poder. Nós não temos que fazer outra lei para dizer ao 
Governo que ele deve cumprir a lei.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– Com a palavra a Senadora Ideli Salvatti.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Para 

discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, eu, da mesma forma que o Senador 
Gerson Camata, venho de um Estado que tem uma 
vocação portuária. Acho que temos em Santa Catari-
na um litoral maior e um número de portos maior do 
que o do Espírito Santo. Temos, inclusive, todas as 
modalidades de portos existentes no Brasil em Santa 
Catarina, e é com base nessa experiência acumulada 
do meu Estado que venho, de forma muito consciente, 
à tribuna do Senado.

Venho de um Estado que tem o segundo porto 
em movimentação de container do País, só perdendo 
para o Porto de Santos, que é o Porto de Itajaí.

Quero dizer, em primeiro lugar, que aquilo que 
motivou a MP nº 412 praticamente não foi tratado aqui, 
que é a isenção fiscal nos equipamentos para que os 
portos brasileiros possam novamente operar em con-
dição de competitividade com os portos do restante 
do mundo. Há muito tempo, não tínhamos investimen-
tos desta magnitude, seja pelo Governo Federal, seja 
através da isenção fiscal dado pelo Reporto, que agora 
encerra a isenção.

Portanto, a MP nº 412 é uma prorrogação, até 
2010, deste grande benefício que, em tramitação na 
Câmara, por emenda da própria Senadora Kátia Abreu, 
foi estendido até 2011. É um benefício significativo. E 
vou dar um exemplo: um empreendimento privado por-
tuário em Santa Catarina, da ordem de 400 milhões 
de reais, teve aproximadamente 35 milhões de reais 
de isenção. Portanto, quase 10% do investimento foi 
isenção dada pela medida do Reporto.

Por isso ela é tão importante e por isso temos que 
aprová-la de forma inequívoca. Não podemos correr 
nenhum risco dela não ser aprovada pelo benefício 
fundamental, que é esta decisão do Presidente Lula 
de fazer com que os portos brasileiros funcionem de 
forma efetiva.

Foi uma das primeiras medidas adotadas de in-
terligação ministerial, dos diversos ministérios, feitos 
ainda no primeiro mandato do Presidente Lula, em 
2004, que foi a Agenda Portos. Desde lá, todos os 
portos brasileiros, os selecionados, os prioritários, em 
termos de exportação, têm tido investimentos. No meu 
Estado, isso é visível. Nunca tinha acontecido, na his-
tória de Santa Catarina, o Governo Federal, Senador 
Gerson Camata, investir ao mesmo tempo em nossos 
quatro portos: São Francisco, Itajaí, Laguna e Imbituba. 
Nunca tínhamos tido isso!

Portanto, essa questão de retomar os portos como 
questão estratégica de desenvolvimento, de escoamen-
to da produção é de fundamental importância.

Agora, eu já tive a oportunidade de escrever ar-
tigo, de dar entrevista, de responder... E já fiz vários 
pronunciamentos aqui na tribuna. É o seguinte: se 
quisermos fazer uma discussão a respeito do caráter 
do porto como serviço público, então não é por meio 
de emenda em medida provisória. Se nós queremos 
fazer esse debate a respeito do papel do porto, como 
serviço público, então que apresentem emenda cons-
titucional para tirar do art. 21 de nossa Constituição a 
prerrogativa da União de explorar diretamente ou me-
diante autorização, concessão ou permissão os portos 
marítimos, fluviais e lacustres.

Então, se querem fazer essa discussão do porto 
como serviço público, que apresentem uma propos-
ta de emenda à Constituição; ou, então, apresentem 
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um projeto de lei, no mínimo, abrindo a discussão da 
Lei nº 8.630, até porque porto é serviço público pela 
Constituição brasileira. E é serviço público em pratica-
mente todos os países do mundo. Todos os países do 
mundo têm porto como serviço público. Se não fosse 
por nada menos, há uma razão óbvia: o porto é servi-
ço público e tem de estar sob o comando da União. A 
União pode conceder, autorizar, permitir e compartilhar 
com a iniciativa privada, mas o Governo, a União, tem 
de ter o controle do porto, porque o porto é fronteira, 
o porto é uma veia aberta de comunicação. Portanto, 
o porto precisa ter o controle soberano do País e do 
Governo.

Para exemplificar, em 2006 – não faz nem muito 
tempo –, a Dubai Portos, que é uma grande empre-
endedora, um grande complexo financeiro dos países 
do petrodólar, dos países árabes, queria nada mais, 
nada menos que investir nos portos públicos de Nova 
York, Nova Jersey, Baltimore, New Orleans, Miami e 
Philadelphia. O Congresso norte-americano vetou. 
Por quê? Vetou porque porto é estratégico para a se-
gurança nacional. O Presidente dos Estados Unidos 
tinha autorizado, mas o Congresso norte-americano 
não permitiu que esses portos estratégicos para os 
Estados Unidos tivessem o investimento e o controle 
de um organismo internacional.

Por isso, não tenho dúvida. Além dessa questão 
de fronteira, de soberania e de segurança, quero aqui 
respaldar a questão pela ordem feita pelo Senador 
Sérgio Guerra. Querem fazer esse debate? Não há 
problema. Vamos fazer esse debate, mas, aí, vamos 
trazer aqui um debate de emenda constitucional ou de 
alteração da lei, que é o marco regulatório dos portos, 
de forma pública, aberta, para que todos os segmen-
tos coloquem a sua posição e para que se mostrem 
de forma transparente todos os interesses que estão 
em jogo nesse debate de permitir que o porto privativo 
possa também movimentar carga de terceiros.

Quero ainda deixar registrado que o porto or-
ganizado, o porto público, quando é concessionado, 
quando é autorizado a ser compartilhado com a ini-
ciativa privada, Senadora Serys, segue regras. Há as 
regras da concessão. O investimento feito pela iniciati-
va privada ao final da concessão é patrimônio público. 
Devem-se seguir as regras também da contratação 
de mão-de-obra.

E é interessante porque, houve PowerPoint, apre-
ciação de várias partes da legislação, mas foi deixada 
de lado uma que é de fundamental importância, que é 
o art. 18 de Lei nº 8.630.

O art. 18 da Lei nº 8.630 diz que os operadores 
portuários devem constituir, em cada porto organizado – 
portanto, não é nos portos privativos, mas somente nos 

portos organizados, nos portos públicos –, um órgão 
de gestão de mão-de-obra do trabalho portuário, que 
não é organizado pelos sindicatos. Quando tramitou 
a Lei nº 8.630, o setor empresarial não permitiu que 
esse órgão gestor de mão-de-obra do trabalho portuá-
rio ficasse nas mãos dos sindicatos. Isso é controlado 
pelos próprios empresários, pelo próprio setor. Agora, 
o porto privativo não tem a obrigação de ter um órgão 
de gestão de mão-de-obra do trabalho.

Portanto, aí já vamos ter um diferencial de custo, 
Senadora Serys, fundamental. Na perspectiva de au-
mento da possibilidade de o porto privativo movimentar 
também carga de terceiros, sem estar sujeito às regras 
da concessão, aos custos da concessão e às regras 
de contratação de mão-de-obra, as condições de con-
corrência serão totalmente diferenciadas, totalmente 
diferenciadas, levando a uma diminuição significativa 
do custo operacional.

Portanto, quando estamos falando de porto pri-
vativo... A regra é constitucional: o porto privativo para 
movimentação de carga própria está permitido – para 
carga própria – e para movimentação de terceiro resi-
dual, e não prioritária, e não majoritária. Ao fazer pelo 
porto privativo a movimentação de carga de terceiro 
majoritariamente, se estabelece essa concorrência 
diferenciada de custos de contratação, precarizando, 
inclusive, o trabalho portuário.

Eu já vivenciei, pude observar in loco, em Itajaí, 
quando houve a instalação de um porto privativo que 
está movimentando carga de terceiro, que não queriam 
seguir as regras de contratação, fazendo concorrência 
e retirando, inclusive, a perspectiva dos próprios fun-
cionários do porto público municipal de Itajaí.

Portanto, eu já vivenciei, na prática, o que signifi-
ca essa flexibilização que estão pretendendo fazer não 
por emenda constitucional, não por alteração na lei no 
marco regulatório dos portos, mas, sim, por meio de 
uma emenda a uma medida provisória.

Por último, para que fique muito claro o interesse 
público envolvido nessa mudança tão sutil – “é apenas 
uma pequena flexibilização, para permitir que se invis-
ta, que se façam investimentos; precisamos de muitos 
investimentos” –: o porto organizado, o porto público 
não pode discriminar nenhum embarque ou desem-
barque. Sejam 20 mil contêineres ou seja apenas um 
caixote, ele é obrigado a embarcar ou desembarcar, 
numa garantia de serviço público de poder movimentar 
as nossas mercadorias.

Num porto privativo, quem manda é o dono do por-
to. Portanto, se ele movimenta carga de terceiro, ele vai 
estabelecer a prioridade de embarque e desembarque 
conforme a sua conveniência, a sua lucratividade.
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Portanto, a partir do momento em que permi-
tirmos, Senador Valadares, que os portos brasileiros 
tenham essa flexibilização, como aqui se está pro-
pondo, vamos ter algo muito prejudicial ao interesse 
principalmente do pequeno, do médio industrial, do 
produtor agrícola, que vai estar submetido aos inte-
resses dos que serão majoritariamente os donos dos 
portos privativos, movimentando cargas de terceiro 
em nosso País.

Por isso, eu não tenho nenhum problema em fa-
zer a discussão. Querem discutir o caráter de serviço 
público do porto brasileiro? Vamos fazê-lo. Mas vamos 
fazê-lo como emenda constitucional, como projeto de lei 
alterando o marco regulatório dos portos, e não numa 
discussão superficial, em que não possamos ter acesso 
a um debate profundo sobre uma matéria que envolve 
soberania nacional, que envolve segurança nacional, 
que envolve garantia de movimentação de carga de 
todos e não apenas de alguns em nosso País.

Por isso, peço a todos que votem a matéria como 
veio da Câmara e que possamos dar continuidade a 
este debate com os mecanismos corretos, que são ou 
uma emenda constitucional ou um projeto de lei mo-
dificando e rediscutindo todo o marco regulatório dos 
portos em nosso País.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– Obrigado, Senadora.
Com a palavra o Senador José Agripino, para 

discutir a Medida Provisória nº 412.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para discutir. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, nós estamos votando, ou discutindo para 
votar, um assunto da maior importância, principalmen-
te, Senador Arthur Virgílio, num país que, pelo menos 
até agora, Senador Fernando Collor, vinha com uma 
escalada ascendente de exportações, de forma abso-
lutamente singular na nossa história, é verdade. 

O que nos preocupa a nós, Democratas? Um 
gargalo. O que está impulsionando o crescimento do 
País? A base de tudo é o controle da inflação, uma 
coisa que vem lá de trás. Vem desde o tempo em que 
V. Exª, Senador Fernando Collor, fez um esforço de go-
verno para conter a inflação, com acertos e equívocos, 
mas a coisa foi encarada de frente. Daí para frente, 
o Brasil conseguiu dominar o dragão da inflação com 
uma política fiscal responsável, com o estabelecimento 
de superávits primários mensuráveis, com o câmbio 
flutuante e com meta inflacionária. Tudo isso produziu 
estabilidade econômica e fez com que o Brasil, com a 
inflação contida, se animasse. 

Mas quem deu o plus para o Brasil crescer nos 
níveis que assistimos hoje, que são baixos relativamen-

te aos índices dos nossos vizinhos sul-americanos ou 
aos nossos companheiros do BRIC – Brasil, Rússia, 
Índia e China –, mas que, em relação à seqüência 
histórica do Brasil, são índices bastantes razoáveis, 
quem nos fez crescer foi o preço das commodities 
agrícolas e minerais, que produziram grandes supe-
rávits na balança comercial e geração de emprego e 
renda dentro do País.

O crescimento das exportações aponta para a 
necessidade absolutamente imprescindível de abrir 
portas para exportar, porque o porto que exporta soja 
ou milho, ou farinha ou algodão, ou minério de ferro 
ou tantalita ou manganês, é o mesmo porto que, por 
exemplo, exporta os produtos x, y e z. Eles se somam. 
Quanto mais se exporta, mais espaço se exige para 
as exportações que o Brasil quer fazer. Há necessi-
dade, portanto, de abrir mais portas para que o Brasil 
possa crescer.

Senadora Kátia Abreu, ouça-me um minuto, por-
que tenho uma grande preocupação. Eu que, com V. 
Exª, com a Senadora Rosalba, com os nossos com-
panheiros democratas, tanto debatia essa questão do 
reporto comparo a matéria que estamos apreciando 
ao marco regulatório da questão portuária. Estamos 
debruçados sobre o estabelecimento de um marco 
regulatório, a questão conceitual.

Senador Alvaro Dias, há três, quatro anos, nós 
discutíamos, no gabinete do então Líder do Governo, 
Senador Aloizio Mercadante, o marco regulatório do 
sistema elétrico. Eu fiz o que pude para evitar que 
fosse aprovado um marco regulatório que privilegiava 
uma coisa chamada energia velha em detrimento da 
energia nova.

O que é isso, Senador Flexa Ribeiro?
O Governo do Brasil, que tem alguns cacoetes, 

com os quais eu não concordo – alguns até ideológi-
cos, outros economicamente atrasados –, entendia, 
pelo modelo concentrador, que era preciso fortalecer 
as estatais do setor elétrico. E queria, com o marco 
regulatório, através de um processo tarifário favoreci-
do para as Itaipus, as Chesf, as Furnas, dar uma ta-
rifa mais compensatória para que elas capitalizadas, 
as estatais, pudessem produzir a ampliação da oferta 
de energia elétrica em detrimento da tarifa da energia 
nova, ou seja, a energia que estava por vir a partir de 
investimentos que viessem de empresários do Brasil 
ou do exterior. E se privilegiou a energia velha, as es-
tatais, na esperança de que as estatais, capitalizadas, 
oferecem a expansão da oferta.

Eu pergunto a V. Exª: aconteceu expansão de 
oferta pela via do crescimento de Itaipu, de Chesf, de 
Furnas? Nada.
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A energia nova, ou seja, a tarifa da energia nova, 
que não foi estimulada nem incentivada com um valor 
que atraísse investimentos, fez com que nós passás-
semos, há até pouco tempo, a viver o estresse reno-
vado do apagão. Não houve o apagão por uma razão 
muito simples: é que choveu. Choveu bastante. E o 
apagão foi afastado.

Muito bem. Cometemos o equívoco, Senador Fer-
nando Collor, ao elaborar o marco regulatório do setor 
elétrico, de privilegiar as estatais, o setor estatal, em 
detrimento do capital privado que, no mundo moderno, 
é o impulsionador do crescimento.

O que se está discutindo agora? A Senadora 
Ideli Salvatti falou sobre a legislação, mudar a legis-
lação. Não se pretende mudar legislação nenhuma! 
Pretende-se, pelo contrário, aplicar a lei vigente. O que 
se pretende é aplicar a lei vigente com racionalidade, 
com lógica, com equilíbrio voltado para os tempos que 
estamos vivendo.

Senador Fernando Collor, no orçamento de 2007, 
estavam previstas aplicações de R$ 600 milhões no 
setor de portos; foram aplicados 350 milhões. Trezen-
tos e cinqüenta milhões para um país que está cres-
cendo 15% nas exportações de containeres ao ano. 
O capital público a que se refere... E fala-se sobre 
investimento público, que porto é público... Claro que 
é público, sim! Não se pretende mexer na legislação! 
Pretende-se querer investimento novo para que, com a 
legislação de controle, você abra a porta para exportar. 
Aproveitando o quê? O capital privado disponível, que 
quer, com risco, ser investido para, correndo o risco, 
estabelecer uma competição tarifária! Em benefício de 
quem? Do dono do porto ou do usuário? Do usuário. A 
competição da tarifa vai favorecer o país, o custo Brasil, 
o usuário, a saca de feijão, a saca de soja, o litro de 
óleo diesel, que pode baixar de preço pela competição 
que se estabeleça.

Aí se vai cometer o atavismo? Não tem de ser o 
Estado, porque, se fosse o Estado, Furnas, Três Ma-
rias e Itaipu estariam resolvendo a questão energética 
do Brasil, quando não. O que se quer agora é atrair 
R$10,8 bilhões, pelo menos, de investidores privados 
que querem investir. Agora, querem investir dentro de 
um esquema lógico, racional, Senador Romeu Tuma, 
no esquema lógico e racional.

Eu não vou repetir aqui os argumentos da Sena-
dora Kátia Abreu. Vamos admitir que você seja proprie-
tário de uma área dentro de um sistema portuário e que 
você possa, naquela área que está desocupada, querer 
construir uma estação portuária, armazéns, toda uma 
infra-estrutura para exportar. Pela legislação vigente, 
você só pode construir o porto – dentro da modalidade 
de que se está tratando – se for responsável por 100% 

do produto que vai ser exportado ou embarcado naque-
le porto. Ou seja, se você tem capital e está disposto 
a investir, a construir em um porto, inclusive disputar 
tarifa com o vizinho – vizinho do lado ou o vizinho de 
Estado –, se está disposto a correr o risco com o seu 
capital privado que interessa ao crescimento do País, 
você só pode construir o porto se garantir que 100% 
do movimento daquele porto sejam da sua produção. 
Aí você vai, evidentemente, zerar o rol de investidores. 
Quem é que sofre com isso? O Brasil. Quanto é que 
tem no PAC para investimento em setor portuário? Um 
bilhão, dois bilhões? No ano passado eram 600; só se 
conseguiu gastar 350 milhões. 

O capital privado é gasto rapidamente? É claro, 
e o Brasil todo sabe, quando se tem investimento pri-
vado. Basta ver as rodovias sob concessão. Nas pe-
dagiadas, é claro que você paga o pedágio, mas roda 
macio. É a modernidade! É o capital privado a serviço 
da modernidade! 

A mesma coisa é a questão do porto. Se você 
tem o capital privado e ele é ágil no investimento, 
deixe que seja investido! Em benefício de quem? Do 
dono do capital? Também dele, mas principalmente da 
economia brasileira, a não ser que você seja atrasa-
do. Se for atrasado, você vai deixar de aprovar aquilo 
que a Senadora Kátia Abreu aqui propôs. O Senador 
Romero Jucá...

(Interrupção do som)

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – O Senador 
Romero Jucá tem uma proposta que eu queria ver...

Essa discussão vai longe, Senador Heráclito For-
tes, até nove e meia ou dez da noite; não sei se vamos 
conseguir votar isso.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Tem sido 
bastante esclarecedora. Acho que devemos continuar 
discutindo; muito esclarecedora.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – É evi-
dente que sim, principalmente no que diz respeito ao 
padrão de honestidade, de princípios e do interesse. 
A quem interessa o investimento privado? Aqui todos 
somos brasileiros de boa qualidade e temos interes-
se em defender aquilo que é público, aquilo que é da 
maioria dos brasileiros. Aqui ninguém está a fazer lo-
bby de quem quer que seja.

Há uma fórmula que poderia resolver. Aqui nós 
estamos com um calcanhar-de-aquiles, um único, só 
um. Se o Líder do Governo subir a esta tribuna e dis-
ser que está pronta a resolução, vinda do Palácio do 
Planalto, que quer tornar o Brasil competitivo, que quer 
tornar as tarifas competitivas e mais baixas do sistema 
portuário do Brasil, que sabe que existe empreendedor 
brasileiro que quer investir em mais portos, para abrir 
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mais portas para o Brasil; basta chegar aqui e dizer 
que uma resolução está pronta, e acaba com a restri-
ção de que aquele que investir no porto fica obrigado a 
exportar apenas e 100% do que ele produzir. Ele pode 
vender – como em qualquer lugar do mundo – serviço; 
ele pode exportar calçado, farinha de trigo, óleo diesel, 
container, desde que faça o investimento de risco que 
fez e cobre a tarifa que alguém que queira embarcar 
possa pagar ou queira pagar. Está resolvido. Está tudo 
resolvido, e votamos por consenso. Basta que haja o 
compromisso formal do Governo de que essa resolução 
restritiva, que hoje existe por parte da Antaq...

(Interrupção do som)

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Já en-
cerro, Sr. Presidente.

Basta o compromisso de que essa resolução 
restritiva por parte da Antaq está removida. Está tudo 
resolvido, e o interesse do povo do Brasil estará se-
guramente atendido.

Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– Obrigado, Senador Agripino.
Com a palavra o Senador Renato Casagrande.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, Senadora Kátia 
Abreu, Relatora da matéria, esse assunto é muito im-
portante para o País. O assunto precisa ser aprofun-
dado, porque não tínhamos um debate sobre a área 
portuária desde o grande debate da Legislação Geral 
de Portos existente hoje, ou seja, desde aquele tem-
po. E ainda não tínhamos tido uma necessidade tão 
grande, como essa que temos agora, de investimentos 
na área portuária.

Com o crescimento que o Brasil está tendo, com 
os investimentos que são feitos no País hoje, temos a 
necessidade de investimento, Senadora Serys, para 
que haja esse grande intercâmbio internacional.

Sou de um Estado que sempre viveu e sempre 
conviveu com a atividade portuária. Quem vai a Vitó-
ria, passa de carro ao lado de um grande navio ali no 
canal, na baía, do porto público de Vitória.

Há muito tempo, não tínhamos a necessidade e 
uma premência desses investimentos. Ontem, o Pre-
sidente Lula lançou um grande programa de reparos 
navais, estaleiros navais, para enfrentar problemas 
que temos há muito tempo. Das encomendas feitas 
pela Petrobras, pela Transpetro, pela iniciativa priva-
da, hoje, de navios novos ou de reparos de navios, a 
grande maioria é feita fora do País – na China ou em 
outros países –, e agora estamos tendo a possibilidade 
de investimento nessa área. Esses investimentos de-

monstram o quanto estamos crescendo no transporte 
marítimo e naval em nosso País.

Então, a economia entra num ritmo importante de 
crescimento e, para sustentar esse crescimento, tem 
de haver infra-estrutura rodoviária, portuária, ferrovi-
ária. Na área portuária e ferroviária, os investimentos 
sempre foram muito pequenos, mas nunca foram tão 
grandes como agora. O Programa de Aceleração do 
Crescimento estabeleceu um número pequeno, mas 
importante, de R$2,7 bilhões de investimento na área 
portuária, especialmente em dragagem – nós aprova-
mos aqui uma política de dragagem importante –, e 
investimento em portos públicos no nosso País. Então, 
temos de reconhecer que o Governo está atento a essa 
questão, apesar de sabermos que os investimentos 
são insuficientes ainda.

A criação da Secretaria de Portos, independen-
temente de o Ministro ser um companheiro nosso de 
partido, foi uma decisão importante do Governo, por-
que o Ministro Pedro Brito, com sua equipe, está aten-
to às questões relacionadas à política portuária neste 
País, e, pela primeira vez, nós temos alguém num pa-
tamar superior para fazer o debate com o Presidente 
da República e um debate dentro do Governo nessa 
área. Quando a área portuária estava no Ministério 
dos Transportes – nenhum demérito –, quem tratava 
do assunto era um diretor de escalão inferior, que não 
tinha a importância política que tem hoje uma Secre-
taria com status de Ministério.

Então, os investimentos do PAC são históricos 
e os investimentos privados também. Apesar da bu-
rocracia, são investimentos históricos no nosso País. 
Repito que, no meu Estado mesmo, a quantidade de 
investimento privado na área portuária é enorme. Só a 
Baosteel e a Vale do Rio Doce – especialmente a Vale 
do Rio Doce – vão investir agora US$500 milhões num 
terminal portuário, fora investimentos da Transpetro, da 
Petrobras e os investimentos privados que estamos 
tendo lá no Espírito Santo.

Quanto àquela relação que a Senadora Kátia 
Abreu apresentou ali, grande parte daqueles investi-
mentos já está acontecendo aqui no nosso País.

Então, eu concordo com a Relatora, no geral. Acho 
que a Senadora Kátia Abreu está correta em relação a 
buscarmos uma forma de flexibilizar os investimentos 
privados nessa área. V. Exª tem a minha concordância 
com relação a isso. Tenho debatido isso com o Sena-
dor Gerson Camata: nosso Estado depende também 
desses investimentos privados. Então, nós sabemos 
– e eu defendo – que pode haver mais investimentos 
privados, mesmo que já os tenhamos hoje. No Brasil, 
hoje, temos 40 portos públicos e 150 portos terminais 
privados; privados com cargas exclusivas ou privados 
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com cargas mistas. Já temos 150, crescendo, e que 
poderiam crescer mais. Então concordo com a neces-
sidade dessa flexibilização, Senador Alvaro, que está 
presidindo esta sessão.

Qual a minha diferença em relação à visão da 
Senadora – e que não atrapalha o nosso encaminha-
mento aqui? A primeira diferença é o papel da adminis-
tração pública. Não podemos favelizar, especialmente 
o litoral brasileiro. Não podemos! Investimento em área 
portuária tem de ter autorização, seja em área privada 
ou em área pública, porque, mesmo em área privada, 
vai interferir em uma área de domínio e de uso público, 
que é a área do litoral, do mar, da praia; vai interferir 
no direito de ir e vir das pessoas. Então, é preciso ter 
um controle público, mesmo em investimento privado, 
que é o que acontece no mundo todo; controle público 
para saber e para orientar os investimentos, seja nes-
se governo, seja em um governo futuro, qualquer que 
seja o governo, qualquer que seja seu matiz ideológica, 
porque é isso que acontece no mundo todo. 

Há um controle da administração pública sobre 
os investimentos em áreas como o litoral, que é uma 
área de uso público, uma área de domínio da União. 
As margens de rios são de domínio da União; tem de 
haver, naturalmente, a concessão. Por isso e para que 
o Governo possa orientar, dentro do seu projeto de de-
senvolvimento, apoiado no processo eleitoral, tem de 
haver esse tipo de concessão, para que a gente não 
favelize o litoral brasileiro.

Essa é a primeira questão que eu gostaria de 
pontuar. A segunda questão a Senadora disse aqui 
com clareza. Existem três tipos de portos previstos na 
Lei de Portos: os portos públicos; os portos e terminais 
específicos, por concessão, por licitação; e o terminal 
misto. São esses três tipos que temos: ou administração 
pública, ou carga específica, ou carga mista.

O problema da proposta da nossa Senadora 
Kátia é que, quando ela diz “e/ou”, ela pode criar um 
outro tipo de porto, aquele com carga terceirizada. 
Então, nós precisamos compreender que a alteração 
e o estabelecimento de outro tipo de porto depen-
derá certamente de mudanças na lei de portos. Mas 
podemos, de fato, dentro do encaminhamento feito...
eu participei da reunião com o Ministro Pedro Brito, 
com a Senadora Kátia, com o Senador Romero Jucá, 
com o Senador Gerson Camata. Há um compromis-
so do Governo, primeiro, por meio de um decreto do 
Presidente da República, segundo, por meio de uma 
portaria ou resolução da Antaq, de fazer com que nós 
deixemos mais clara a forma de investimento privado 
na área portuária. Façamos um processo de flexibiliza-
ção, para que tenhamos mais investimentos privados. 

Há necessidade, a administração pública não dá conta 
da demanda que temos hoje.

Então, mesmo que haja discordâncias pontuais 
com relação à função de administração pública, há 
uma concordância geral de que há necessidade de 
flexibilizarmos e há necessidade de nós apoiarmos e 
avançarmos na proposta do Senador Romero Jucá de 
aprovarmos a matéria, porque o que tem de ser muda-
da é essa portaria da Antaq. E não precisamos colocar 
isso em lei, porque até poderíamos, mas voltaria para 
a Câmara, correndo o risco de termos o fim do repor-
to. E se tivermos o fim do reporto, não vamos atingir 
só o investimento privado, aqueles concessionários, 
qualquer tipo de investidor na área portuária também 
deixará de receber esses benefícios. Os benefícios do 
Reporto são importantes para quem faz qualquer mo-
dalidade de investimento de porto que existe.

Então, aqui está a minha posição de assinar em-
baixo do acordo proposto pelo Senador Romero Jucá, 
para que possamos avançar nessa matéria.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– A Presidência agradece a V. Exª e concede a palavra 
ao Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – A minha ins-
crição ainda está aí, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– O Senador Romeu Tuma tinha precedência sobre o 
Senador Arthur Virgílio.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Não, mas 
o Senador Arthur Virgílio é que sabe. Meu respeito 
por ele é enorme, e, como amazonense de segunda 
classe, submeto-me a ouvi-lo. Ou então serei rápido, 
Senador.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, só que só existem amazonenses de pri-
meira classe, e ele é de primeiríssima.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Com a palavra então o Senador Romeu Tuma e, de-
pois, o Senador Arthur Virgílio.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) – Quero ser rápido.

Preliminarmente, cumprimento a Senadora Kátia 
Abreu e o Senador Jucá, também, por ter compreen-
dido e posto aqui o que realmente é de interesse do 
Governo.

Mas tenho um pouco de história, Senador Jucá, 
do Porto de Santos. Convivi períodos difíceis daquele 
Porto, em razão dos conflitos entre armadores e car-
regadores, até a fundação da Codesp, que hoje é a 
administração do Porto. Vários segmentos foram pri-
vatizados para empresas definitivas. Também houve o 
alargamento do terminal de contêineres, a que o Se-
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nador Camata fez referência aqui. E hoje ainda o Porto 
de Santos é um porto saturado, porque a logística não 
conseguiu acompanhar o grande volume de cargas 
que lá desembocam permanentemente.

Em São Sebastião nós temos o Porto da Petro-
bras há muitos anos. O Governador Geraldo Alckmin 
conseguiu construir um porto paralelo para embarque 
de veículos com uma estrada própria e todos os ele-
mentos para facilitar, para concorrer com o Espírito 
Santo. Então, há um projeto de encaminhamento, aliás 
funcionando perfeitamente o embarque de veículos de 
algumas montadoras paulistas.

Então, acho que existe essa preocupação com a 
recuperação naval, de que o Senador do Espírito Santo 
tão bem falou. Nós tivemos aqui aprovada – até V. Exª 
me deu a honra de ser o Relator – a medida provisória 
que transferiu verbas do fundo de marinha mercante 
para a Transpetro, para construção e recuperação dos 
estaleiros navais. Durante anos nós fomos o segundo 
lugar mundial nessa área, e repentinamente isso foi 
se extinguindo; o desemprego cresceu violentamente 
nessa área. E a recuperação é uma expectativa, uma 
esperança, principalmente para os moradores do Rio 
de Janeiro e de outros Estados onde está sendo de-
finida a construção de estaleiros e navios para trans-
porte de petróleo.

A medida provisória a que o Senador Renato 
Casagrande fez referência me entusiasmou. É o in-
vestimento claro do PAC para a construção naval. Ela 
não define se é só para petróleo ou não. São dezenas 
de navios que vão ser construídos para o transporte 
de carga.

Jucá, estive na China alguns anos atrás. Con-
versei com o Ministro da Economia e ele disse que o 
Brasil seria o melhor parceiro para China no continen-
te, mas o grande problema era a logística portuária, 
porque eles teriam dificuldade de receber ou transferir 
carga para cá. Então, este é um exemplo claro de que 
precisamos lutar.

Quando se fala da Antaq, tenho minha preocu-
pação, porque uma luta muito grande de todos nós foi 
pela independência das decisões que ela toma. En-
tão não pode haver acordo de que a Antaq vai ter que 
mudar o comportamento ou a resolução.

Senadora Kátia Abreu, estou dizendo que a mi-
nha preocupação é que a Antaq é prioritária da deci-
são; sempre lutamos por sua independência. Porque 
ela tem mandato, e ninguém pode alterar o que ela 
decidir, a não ser por ela mesma.

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Permite-
me um esclarecimento, Senador Romeu Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Pois não.

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Nós não 
estamos querendo que ela mude nenhuma decisão. 
O que nós queremos é que ela cumpra a lei que nós 
votamos aqui.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Perfeito.
O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – A lei é cla-

ríssima, meridiana! Ela diz que o porto de uso misto 
para cargas próprias e de terceiros.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Mas ela to-
mou uma decisão.

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – A Antaq 
quer fixar quando é própria e quando é de terceiro.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Mas ela to-
mou uma decisão que contrariou isso aí.

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Contra-
riou a lei.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Então, con-
trariou a lei.

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Nós não 
queremos que ela mude a decisão, nós estamos pedin-
do que ela cumpra a lei.A emenda da Senadora Kátia 
é redundante. Ela colocou a emenda pedindo que a 
Antaq cumpra a lei. Ora, cumprir a lei é obrigação de 
todo mundo. Não precisa fazer uma lei dizendo que eu 
tenho de cumprir a lei, que o Senador Romeu Tuma 
tem de cumprir a lei, que o Gim Argello tem de cumprir 
a lei.Agora eu vou fazer uma lei aqui: “Os Líderes do 
Governo têm de jurar que a Antaq vai cumprir a lei”. 
Ora! Isso beira o absurdo.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – E se isso não 
acontecer, Senador? E se isso não acontecer? Justiça? 
Nós não podemos mais ficar recorrendo à Justiça. Eu 
acho que V. Exª tem toda a razão: a lei deve ser cum-
prida. Eu sou um oriundo do cumprimento e da defesa 
da lei, portanto acho que realmente V. Exª tem razão. 
A Antaq, agora, deveria ligar para cá e dizer que já 
está cumprindo a lei. Não precisava esperar até ama-
nhã. Deveria trazer ao conhecimento deste Plenário 
que vai cumprir a decisão legal. Não é, Dr. Heráclito? 
Se não trouxer, eu não posso ter a certeza de que ela 
vai modificar...

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Agora, 
Senador Romeu Tuma, sem perturbar a linha de ra-
ciocínio de V. Exª, veja o que acontece na Antaq. A 
Procuradoria da própria Antaq, em junho de 2007, há 
um ano, disse o seguinte: “É ilegal, inconstitucional, a 
exigência contida no art. 17 da Resolução nº 517, de 
que os titulares de autorizações anteriores observem 
normas dessa resolução...” Ela não obedeceu ao pro-
curador dela.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Aí digo: o 
que vai acontecer então? Se não...
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O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Acho que 
a gente vai se mudar lá para o Paraguai e morar lá 
porque lá também ninguém cumpre a lei.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Então, al-
guma coisa este Congresso tem de fazer para que a 
lei seja cumprida.

O Senador Renato Casagrande fez uma referên-
cia, Senadora Kátia Abreu.

Senadora Kátia Abreu, sua entrevista é bonita, 
mas gostaria que V. Exª me ouvisse. Senadora Kátia, 
a lei de ocupação de solo pode criar restrições onde 
deve ou não ser construído o porto. O investidor tem 
de fazer todo o procedimento jurídico para ter auto-
rização dentro da lei vigente, para buscar todas as 
concessões necessárias para a construção do porto. 
Então, não vejo nenhuma razão para haver um impe-
dimento do capital que queira investir. Há o Ibama, a 
ocupação do solo, o município, a prefeitura, uma série 
de exigências que terá de ser cumprida para poder 
fazer o investimento. Não é isso, Senador? Há a Mari-
nha Mercante etc. Não há nenhuma preocupação de 
que, “na galega”, alguém vá fazer no grito um porto 
em qualquer lugar, Senadora.

Creio que isso traz, sem dúvida nenhuma, o fato 
de que o que nós precisamos é melhorar a logística, é 
criar os portos necessários, mistos ou não, mas que 
tenham realmente a capacidade logística para absor-
ver e também enviar as nossas exportações sem mui-
tas dificuldades, sem atrasos, sem filas de caminhões 
para entrar no porto.

Eu tenho visto, lá no Porto de Paranaguá, meu 
Senador, que às vezes atravessam dias e noites em 
Paranaguá para poder chegar ao porto para embarque 
da soja. V. Exª é do Paraná e vê isso lá, a incapacidade 
de absorver com rapidez, o Porto de Paranaguá, que 
hoje serve o Paraguai como serve o Brasil.

Então acho que é uma boa hora para os Estados 
brasileiros, são nove Estados, segundo o Senador Os-
mar Dias aqui, bom representante do Paraná, assim 
como V. Exª que preside esta sessão.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– Obrigado, Senador Romeu Tuma.
Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, o Reporto, isso aqui já foi bastante 
dito e repisado, veio pela Medida Provisória nº 206, 
de 2004, convertida na Lei nº 11.033, de 2004, com o 
objetivo de desonerar investimentos no setor portuário. 
Pelo regime, as vendas de máquinas e equipamentos 
e outros bens nacionais e importados (sem similar 
nacional), utilizados nas atividades portuárias, são 

efetuadas com suspensão do IPI, PIS/Pasep, Cofins 
e impostos de importação. A suspensão dos tributos 
converte-se em isenção após 5 anos.

O regime beneficia o operador portuário, o con-
cessionário de porto organizado, o arrendatário de 
instalação portuária de uso público e a empresa que 
opera instalação portuária de uso privativo misto. A lis-
ta de máquinas e equipamentos, objeto da suspensão 
tributária, é fixada pelo Poder Executivo, o que foi feito 
por intermédio do Decreto nº 5.281, de 2004, isto é, 
quase quatro meses depois de editada a Medida Pro-
visória nº 206, de 2004.

Como o prazo de vigência do Reporto expirou em 
31 de dezembro de 2007, a presente Medida Provisória 
nº 412, de 2007, tem apenas o objetivo de prorrogar 
este prazo para 31 de dezembro de 2010, sem efetuar 
qualquer outra modificação na legislação. Segundo a 
exposição de motivos que acompanha a medida pro-
visória, a renúncia fiscal derivada da prorrogação do 
regime por mais três anos será de R$450 milhões.

A prorrogação do prazo do Reporto é positiva, 
tendo em conta que há consenso com relação à ne-
cessidade de continuar estimulando investimentos, 
particularmente os da iniciativa privada, na moderni-
zação do setor portuário no País.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Senador 
Romero Jucá, Senador José Agripino, eu gostaria muito 
de chamar a atenção para alguns pontos. Em primeiro 
lugar, dizer que esta é uma discussão muito rica. Eu, 
por exemplo, volto a bater na tecla da necessidade 
de chegar às mãos dos Senadores, com muita ante-
cipação – e já estou colocando aquele prazo mínimo 
acertado com o Presidente Garibaldi Alves de 24 ho-
ras, mas creio que deveria chegar bem mais do que 
isso do ponto de vista da antecipação às mãos das 
Srªs e Srs. Senadores da República –, os relatórios 
para que possamos fazer uma discussão com mais 
qualidade ainda.

Este é um dado. Isso é muito importante. Daqui 
para frente, peço ao meu Partido e às Oposições que 
sejamos inflexíveis. Não tem relatório, pelo menos com 
24 horas, nas mãos dos Senadores, não temos com-
promisso com votação. Fora disso, estaríamos, Sena-
dor Marco Maciel, colaborando para abrir brechas para 
leviandades, para o apressado, para o incompleto, para 
o inconcluso. Este é um dado.

Outro dado, Sr. Presidente, que me parece uma 
conquista do Senado Federal, é o rodízio nas relato-
rias das medidas provisórias.

A Senadora Kátia Abreu fez aqui uma brilhante 
exposição. Muito aplaudida por uns, muito criticada 
por outros, mas uma brilhante intervenção. E não sei 
se teríamos tido esse debate tão intenso se simples-
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mente a maioria mecanicamente tivesse colocado um 
dos seus valorosos membros para relatar a matéria. 
Então, é uma conquista.

É uma conquista que significa uma perda para o 
Governo atual do Presidente Lula? Não. O Presiden-
te Lula será Presidente até o dia 31 de dezembro de 
2010. A partir daí, será uma outra pessoa. Essa outra 
pessoa terá que lidar, Senador João Pedro, com essa 
realidade de rodízio nas relatorias. Rodízio que, a meu 
ver, se esboça, que começa e precisa ser mais bem 
aclarado para sabermos inclusive quais são as regras. 
Porque também não quero me dar por satisfeito com o 
rodízio que saia meramente da cabeça do Presidente 
da Casa: esta eu dou para o João Pedro; esta eu dou 
para o Flexa Ribeiro; aquela eu dou para o Arthur Vir-
gílio; a outra eu dou para o Raimundo Colombo; e a 
quinta eu posso dar para o Jarbas Vasconcelos.

Ou seja, eu queria critérios matemáticos. Eu 
queria saber quando é que vai cair nas mãos do meu 
Partido ou do meu Bloco a medida provisória fosse ela 
qual fosse, seja ela qual for. Isso estabelecerá, sim, o 
respeito à proporcionalidade na Casa. E isso vai valer 
para todos os governos, porque são conquistas das 
quais não se abre mão uma vez a elas se chegando. 
São conquistas efetivamente civilizatórias!

O terceiro ponto, Sr. Presidente, muito relevan-
te, é que eu percebi aqui um choque de idéias muito 
claro. Primeiro, concluo que temos de abrir um grande 
debate sobre a questão portuária no País. Um grande 
debate! Não tenho a pretensão – e creio que ninguém 
tem – de esgotar o assunto nesta sessão, ou nesta 
votação. Volto a questionar o instrumento da medida 
provisória para matérias desse porte. Estamos aqui, 
de afogadilho, tentando tapar buracos, fechar lacunas. 
Mas o fato é que se abre uma discussão sobre a ques-
tão portuária no Brasil.

Com esse debate, para mim, ficou nítido, bem 
nítido, que há dois pontos de vista. Aqueles que de-
monstram menos crença no papel do capital privado 
e aqueles que demonstram mais crença no papel do 
capital privado. Estou nesse segundo grupo, sem ser 
especialista em porto. Estou nesse segundo grupo 
com clareza.

Percebo uma certa clava da injustiça pendendo 
sobre as cabeças brasileiras, quando se vê que meia-
dúzia de portos privatizados, se não se abre o processo 
para concorrência de todos, ficam muito bem – o Brasil, 
nem tanto –, mas eles ficam muito bem. E, por outro 
lado, se nós não abrirmos para valer para o investimento 
do capital privado, nós não seremos capazes de atrair 
todos os investimentos potenciais, aqueles dos quais o 
Brasil não pode prescindir sob pena de sua economia 
não se tornar efetivamente competitiva do ponto de 

vista do prosseguimento das suas exportações. Nós, 
daqui para frente, teremos condições de exportação 
cada vez mais duras, cada vez mais competitivas. 

Não vamos ficar imaginando que essas commo-
dities serão eternamente milagrosas nos seus preços 
e nas suas demandas. O mundo de hoje não é mais 
tão róseo quanto foi o mundo dos cincos primeiros 
anos do Presidente Lula no poder. O Brasil, então, 
tem que atrair capital privado. O Estado brasileiro não 
tem dinheiro para investir em tudo que se precisa em 
matéria de infra-estrutura. Em relação aos portos, a 
mesma coisa. 

Eu, por exemplo, custo a aceitar que um porto 
possa ser trabalhado pelo capital privado, mas apenas 
para exportar as mercadorias produzidas pelo próprio 
empresário. Isso, do que depreendi da discussão a 
que tive acesso – e tive acesso sem a leitura, porque 
chegou hoje às minhas mãos e às mãos dos Senado-
res o relatório – configura-se para mim um absurdo. 
Porque dificilmente alguém investirá se o limite para 
o seu investimento for a exportação daquilo que ele 
próprio produz. Não consigo achar que isso seja se 
fazer capitalismo de verdade. Não consigo imaginar 
que isso seja hodierno, que seja contemporâneo com 
o mundo que nós vivemos: o mundo dos mercados 
globalizados, da competição acirrada, da competição 
dura, da competição que exige competência, que exi-
ge investimentos em tecnologia, que exige processo 
cada vez mais aprimorados. 

Tive muita honra, volto a dizer, Sr. Presidente, de 
maneira muito clara. O debate está aberto, número 1; 
número 2, eu gostaria de abertura irrestrita; número 
3, não me agrada a idéia de cartórios, não me agrada, 
não me agrada a idéia de nenhum cartório; número 4, 
Sr. Presidente, é uma conquista do Senado que te-
mos que comemorar e registrar termos relatores em 
rodízio, representando as forças da Casa. Portanto, já 
não há aquela coisa do compadrio: “Essa é tua, aquela 
é do fulano, aquela é do beltrano, porque você, fula-
no e beltrano representam o melhor interesse para o 
Governo”. 

Gostaria, Senador José Agripino, de dizer a V. 
Exª que, daqui para frente, pedirei mais ao Presidente 
Garibaldi Alves: que S. Exª nos dê uma planilha, para 
trás, de como foi o critério para a escolha dos rela-
tores e, segundo, como será a escolha de agora em 
diante. Quero saber milimetricamente. Quando vier a 
MP nº 1.600, quero saber se essa medida provisória 
pertence ao meu partido ou não. Se ela é boa para o 
Governo ou não é boa, relatada por alguém do meu 
partido, o problema não é meu. Aliás, não há perigo 
nenhum para o Governo. 
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É vontade de não aceitar a voz da Minoria porque, 
se não se está satisfeito com o relatório da Senadora 
Kátia Abreu, que se mobilizem votos para derrubar o 
relatório da Senadora Kátia Abreu. Mas, se se está 
satisfeito com o relatório da Senadora Kátia Abreu, 
que se aprove seu relatório. 

Agora não há nenhum risco em a Maioria se 
sentir vilipendiada pelo fato de alguém da Minoria vir 
a esta tribuna com razões que revelem independên-
cia em relação ao poder que aí está. Ao contrário, o 
poder é que, a essa altura, se curva a uma verdade 
numérica, ao fato de que há uma Oposição atuante, 
uma Oposição numericamente forte, uma Oposição 
que tem que se representar nas relatorias como se 
representa na tribuna. Creio que esse é um passo 
muito significativo.

Então o meu partido vota unissonamente com o 
relatório da Senadora Kátia Abreu no momento em que 
a votação se der. Estamos em negociação, estamos 
confiando plenamente em S. Exª, que faz pelo bloco 
da Minoria, pelo bloco da Oposição – eu já concluo, 
Sr. Presidente – tão bem liderado pelo Senador Mário 
Couto. E a nobre Senadora Kátia Abreu negocia por 
mim, por nós neste episódio. É por V. Exª, por mim e 
pelo Senador José Agripino por uma questão da mais 
absoluta lógica. Estudou a fundo, fez uma brilhantís-
sima exposição, encantou este Plenário, falou como 
nos bons tempos de um Mário Covas. Falou muito bem 
de maneira absolutamente convincente e depois dis-
so espero elogios dela na minha direção significativos 
também. Mas o fato é que nós temos, Sr. Presidente, 
muita confiança em que, com essa discussão, nós 
podemos ter aberto espaço para obtermos conquista 
a partir do que propõe, de diferente do texto do Go-
verno, a Senadora Kátia Abreu. Neste texto que vai 
ser aprovado hoje ou em negociações futuras, S. Exª 
tem carta branca do PSDB para negociar pois temos 
a mais absoluta confiança no seu talento e na sua ca-
pacidade política.

Muito obrigado, Sr. Presidente, era o que tinha 
a dizer.

A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pelo art. 14, por ter sido citada.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Muito obrigado, Senador Arthur Virgílio.

Concedo a palavra ao nobre Senador Heráclito 
Fortes.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, agradeço ao Presidente. Senador 
Kátia Abreu, em seguida falará V. Exª.

Quero fazer um apelo ao nobre Senador Romero 
Jucá. Nós tivemos revelações nesta tarde fantásticas! 
Este assunto porto é complexo! Nós vimos defesas 
aqui comoventes, argumentos inesperados. De forma 
que isso confundiu a cabeça de muitos dos Srs. Se-
nadores. Para que não se corra risco do fracasso de 
um acordo, eu faria uma apelo ao competente e hábil 
líder Romero Jucá: que adie para amanhã esta dis-
cussão e votação, até porque alguns esclarecimentos 
adicionais precisarão ser dado por lideranças que se 
comportaram brilhantemente nesta Casa na defesa 
dos seus argumentos. 

Sr. Presidente, vou para casa tranqüilo de que 
nada como um dia após o outro e uma noite no meio 
para meditarmos.

Muito obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-

sidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o as-
sunto está sendo bastante discutido, e nós fizemos 
um entendimento de que esta votação ocorra somente 
amanhã. Então, proponho que se encerre a discussão. 
Amanhã, a Senadora Kátia Abreu encaminha a votação 
e nós votamos. E nós voltaríamos à MP 410, sobre a 
qual já há acordo. O Senador Flávio Arns está pronto 
para relatar o acordo e, a partir daí, nós votaríamos 
a MP 410, e retomaríamos a votação amanhã com a 
MP 412, da Senadora Kátia Abreu.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Senador Al-
varo Dias.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Eu pretendia inclusive tranqüilizar os nossos visi-
tantes, que se encontram nas galerias aguardando a 
votação da Medida Provisória nº 410. Portanto, se há 
esse entendimento entre as Lideranças...

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Sr. Presidente.

A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Consulto as Lideranças da Oposição.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – A MP nº 410, Sr. Presidente... Peço desculpas a 
V. Exª, mas estão aqui esperando para votarmos.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Exatamente. Nós votaremos em seguida a MP nº 
410.

Ouço o Senador José Agripino sobre se concorda 
com o adiamento para a sessão de amanhã.
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O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, após a pala-
vra da Senadora Kátia Abreu, que tem esclarecimento 
a fazer ao Plenário, nós estaríamos prontos para cum-
prir aquilo que o Senador Heráclito propôs, que era a 
minha idéia, e que o Senador Romero Jucá, de pronto, 
concordou: nós votaríamos a MP que trata do contrato 
temporário do trabalhador rural e encerraríamos a dis-
cussão da MP que trata exatamente da matéria sobre 
a qual já se manifestaram quinze oradores.

É matéria importantíssima e que poderia ser vo-
tada na sessão de amanhã, sendo o item 1 da pauta. 
Sugiro inclusive que seja pelo voto nominal. É a pro-
posta que faço.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– A Senadora Kátia Abreu pediu a palavra pelo art. 
14, porque foi citada anteriormente pela Senadora 
Ideli Salvatti. Então, regimentalmente, a Presidência 
concede a palavra à Senadora Kátia Abreu por cinco 
minutos improrrogáveis.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – V. Exª tem de conceder mais tempo. Todos nós 
citamos a Senadora Kátia Abreu. Eu também citei.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presiden-
te, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Senador Osmar Dias, pela ordem.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – É apenas uma observação.Pelo 
PDT, eu também concordo com o encerramento da 
discussão, até porque eles estão esperando a votação 
do item 1. Mas eu gostaria que me ficasse reservado o 
direito de pelo menos encaminhar a votação amanhã, 
já que estou abrindo mão da palavra.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Vamos transferir para amanhã então as inscrições 
dos Senadores Flexa Ribeiro, Osmar Dias e João Pe-
dro, para encaminhar a votação.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Exata-
mente, encaminharão a votação.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– A discussão está encerrada.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – A dis-
cussão está encerrada.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) – 
Portanto, a Presidência declara encerrada a discussão 
desta matéria e transfere para o dia de amanhã, para 
o encaminhamento da votação, as inscrições dos Srs. 
Senadores Flexa Ribeiro, Osmar Dias e João Pedro.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presi-
dente, pela Liderança da Minoria.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) – 
Pela Liderança da Minoria, o Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero só rati-
ficar o que já foi acordado aqui e dizer que o bloco da 
Minoria também concorda que a matéria seja adiada 
para amanhã, com uma preocupação nesta votação 
de hoje, que é a de que realmente se tenha chegado 
a um ponto que venha a beneficiar o trabalhador rural. 
Senão, é preferível deixar para amanhã.

Se nós tivermos segurança total e absoluta de 
que não há prejuízo nenhum – como veio a matéria 
de lá –, que as mudanças daqui venham a assegurar 
que realmente o trabalhador rural não será prejudicado, 
vamos votar hoje; senão não há motivos para afobar e 
prejudicar o trabalhador rural brasileiro. Se houver um 
acordo que realmente assegure que os trabalhadores 
rurais não serão prejudicados, o bloco da Minoria con-
cordará que seja votado hoje e adiada para amanhã a 
discussão do projeto.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) – 
Senador Mário Couto, por economia de tempo, sugiro 
a V. Exª que converse com o Senador Flávio Arns, que 
poderá antecipar o entendimento havido.

Com a palavra a Senadora Kátia Abreu pelo art. 
14.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ape-
nas para colaborar com o Senador Mário Couto. Acho 
que ele tem toda razão. Precisamos ter muito cuidado 
com textos remetidos a esta Casa pelo Governo. Nós 
já temos sofrido muito com isso – cachorro mordido 
de cobra corre com medo de salsicha. Seria conve-
niente que V. Exª ouvisse alguns dos representantes 
dos trabalhadores, juntamente com o Senador Flávio 
Arns, que tem toda a credibilidade aqui na Casa pela 
sua trajetória. Penso que, feito isso, não haverá mais 
o que discutir. Vamos facilitar a vida.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Muito obrigado, Senador Heráclito Fortes. Esse en-
tendimento pode ser feito distante do microfone, porque 
agora vamos ouvir a Senadora Kátia Abreu.

A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO. Para uma 
explicação pessoal. Sem revisão da oradora.) – Muito 
obrigada, Sr. Presidente.

Em primeiro lugar, gostaria de responder a dois 
questionamentos do Senador Renato Casagrande, por 
quem tenho o maior respeito e que está num Estado 
importante do ponto de vista portuário. Ele fez uma 
consideração relativa à emenda de minha autoria, 
que poderia alterar o art. 4º, § 2º, “c”, que incluiria o 
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porto misto para a movimentação de carga própria e/
ou de terceiros.

Solicito ao Senador Renato Casagrande que leia 
o meu relatório, que não contempla a expressão “e/ou”, 
ou seja, “misto para a movimentação de carga própria 
e de terceiros” – continua exatamente igual à Lei nº 
8.630 – e incluo, de forma até desnecessária, se não 
houvesse a resolução: “independente do percentual de 
ambas as cargas”. Apenas isto foi incluído no relatório: 
o percentual de ambas as cargas.

Mesmo se eu tivesse colocado a expressão “e/
ou”, Senador Renato Casagrande, quero apenas que 
V. Exª considere que não há jeito de inventar outro tipo 
de porto que não fosse público, privado de uso misto 
ou carga própria. Não há outra alternativa.

Com relação ao seu questionamento sobre a fa-
velização do litoral brasileiro, quero aqui apenas apoiar 
os argumentos do Senador Romeu Tuma, reforçando 
a Lei de Ocupação do Solo. Se eu quiser construir um 
hotel seis estrelas em Santa Catarina ou no Espírito 
Santo numa área de preservação permanente, a lei 
vai impedir que eu faça isso. Nós temos legislação am-
biental e de uso do solo suficiente para regulamentar 
essas iniciativas do empresariado. Ninguém faz o que 
quer onde quer. Por exemplo, há limites em algumas 
áreas do Brasil, impostos pelas prefeituras, de anda-
res de prédios na margem da orla. Então, não se trata 
apenas de enxergar o empresário brasileiro como o 
poderoso dono de tudo que vai fazer o que quer onde 
quer. Vivemos em um país em que há instituições, leis, 
regras, regulação, e todos esses empresários estão 
submetidos a essa legislação.

Então, não se preocupe, Senador Casagrande, 
que isso não vai acontecer. Muito pelo contrário, tere-
mos portos por este Brasil afora, mais de 8.500 quilô-
metros de litoral, onde a legislação permitir e não onde 
o Ministro quiser.

Ouvi a Senadora Ideli Salvatti – e já estou adian-
tando que ela tem o direito de usar da palavra pelo art. 
14, porque são dois na mesma sessão – e houve al-
gumas insinuações, como foi dito aqui pelo Líder Agri-
pino, a respeito de formação ou de alguma proteção a 
lobbies. Quero que a Senadora Ideli Salvatti, que me 
conhece muito pouco, saiba que estou acostumada a 
combater lobbies e cartéis. Faço isso há mais de 15 
anos na minha vida – lobbies e cartéis de fertilizantes, 
de defensivos, de produção de sementes, de defensi-
vos genéricos. Enfim, nós, produtores rurais, o agro-
negócio brasileiro, constantemente, há muitos anos, 
combatemos cartéis e lobbies fortíssimos neste País, 
como os dos defensivos.

Quanto aos defensivos, há apenas meia dúzia que 
comercializa 90% da produção brasileira, de US$5,5 
bilhões por ano. Esses defensivos são comercializados 
pelos grandes, pelos médios e pelos pequenos agri-
cultores do País, que compram, pela hora da morte, 
os herbicidas e fungicidas para aplicar nas suas pe-
quenas lavouras.

Então, essa questão de lobby já é uma tradição 
no Brasil. Quero pedir o apoio de V. Exª para que pos-
samos fortalecer a lei da defesa da concorrência neste 
País e o Cade com nova legislação para pressionar e 
comprimir a formação não só de cartéis, mas também 
de dumping por parte de vários setores do País.

Eu quero lembrar a V. Exª que a legislação que 
permite a privatização dos portos data de 1993. Os 
portos do Brasil já foram privatizados. Eles estão com 
a administração pública – alguns portos determinados, 
como eu citei anteriormente – porque o patrimônio era 
da União e foi licitado para alguns empresários. Mas 
esse investimento foi público. Eles não compraram 
investimento em superestrutura; eles apenas entra-
ram com a infra-estrutura dos seus terminais, cada 
um deles.

O Porto de Santos, por exemplo, se V. Exªs não 
sabem – eu aprendi agora nesses dias –, comercia-
liza mais de 45% de todos os contêineres do Brasil. 
E dentro do Porto de Santos há um Terminal que se 
chama Santos Brasil que comercializa 40% de tudo o 
que é comercializado nesse Porto. São quatro empre-
sas. Eu não tenho nada contra a Santos Brasil, eu não 
tenho nada contra a Libra, eu não tenho nada contra 
a Teconvi. São todos empresários que estão lutando 
e trabalhando. Nós só não podemos permitir que essa 
meia dúzia de empresários possa achar que é dona 
de todo o litoral brasileiro, em detrimento da produção 
nacional.

Então, nós temos a legislação, o art. 21 da Cons-
tituição, que permite a autorização, que não é licitação. 
Por que eu posso fazer autorização sem licitação? Por 
um motivo muito simples. Onde já se ouviu falar que o 
Governo pode licitar uma área que não é dele? Como 
é que eu vou licitar uma área do Senador Mão Santa 
que está dentro do Porto de Santos, que ele comprou 
e pela qual pagou? Eu só posso autorizar, eu não pos-
so permitir e nem “concessionar”, porque a terra não 
é minha; a terra é dele. Então, eu só posso permitir e 
“concessionar” aquilo que é meu, União, por um simples 
motivo, a iniciativa privada é que pesa nessa hora.

Não se preocupe, Senador Mão Santa, dei ape-
nas um exemplo. Sei que V. Exª não tem área no porto 
organizado. Temos aqui, além da Constituição Federal, 
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que permite a autorização... O fato de eu autorizar um 
serviço público não o descaracteriza, porque, senão, 
como é que o Governo permitiria que houvesse co-
légios particulares no Brasil, que houvesse hospitais 
e clínicas particulares? Por serem clínicas e escolas 
particulares, Senadora, elas não perdem o caráter de 
serviço público. Por isso as escolas são fiscalizadas 
pelo MEC, e os hospitais, pela Anvisa.

Ainda temos a Lei nº 10.233, que caracteriza a 
privatização dos portos no País, para quem não se 
lembra. Foi votada nesta Casa, em 2001, quando foi 
criada a Antaq, para exatamente constituir as diretrizes 
gerais e o gerenciamento de infra-estrutura. E essa lei, 
agora, de 2001, aprovada por nós desta Casa, reafir-
ma a Lei nº 8.630, que permite o porto privado misto. 
Não precisamos mais de autorização ou de mudança 
na Constituição, que foi feita em 1993.

Com relação aos argumentos que V. Exª apre-
sentou, quero destacar os custos de investimento. 
Tenho certeza absoluta de que seus argumentos são 
de boa-fé.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) – 
Senadora Kátia Abreu, vamos deixar para amanhã!

A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Presidente, 
não estarei presente! Provavelmente, não!

Com relação aos custos, tenho certeza de que V. 
Exª recebeu a informação e a transmitiu da tribuna de 
boa-fé, não tenho a menor dúvida a respeito disso, mas 
não é verdadeiro que os custos de investimentos de 
quem está no porto público sejam maiores do que os 
de quem está no porto privado. Isso não tem lógica!

Se eu estou no porto público, eu já ganhei tudo 
pronto, eu recebi tudo pronto. E não tem nada errado, 
não. A licitação compunha isso. Se sou um porto novo, 
tenho que fazer todo o investimento de superestrutura: 
quebra-mar, dragagem, canais, bacias para a entra-
da dos barcos. Eu tenho que balizar esse porto, fazer 
toda a superestrutura dele. E para quem ainda não 
tem a informação – eu também não tinha até um dia 
desses – um porto privado, diferente de um porto que 
está dentro do Santos, dentro do porto organizado, vai 
gastar, em 25 anos, 89 dólares.

(interrupção do som.)

A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Sr. Pre-
sidente, eu prometo concluir. O porto privado misto, 
esse que pegou o seu “din-din”, o seu dinheiro, foi lá, 
investiu e está correndo risco, vai gastar 89 dólares 
por container durante vinte e cinco anos para pagar o 
seu investimento, enquanto aquele que foi licitado no 
Porto de Santos – que não quero citar quem foi –, vai 

gastar 25 dólares apenas. É de 25 para 89 dólares o 
investimento de quem vai fazer um porto novo e de 
quem recebeu tudo de bandeja, na mão.

Com relação ao serviço de mão-de-obra dos 
OGMOs, uma aberração iniciada em 98, quando os 
portos foram privatizados. O que determinava os OG-
MOs? Eu, que estava no porto público, que comprei, 
entrei na licitação, sou obrigada a obedecer a uma fila 
de funcionários. Havia os ternos, que eu era obrigada 
a receber para descarregar o meu navio. Um terno de 
dez, quinze pessoas desnecessariamente. 

Naquela época, tem razão V. Exª, os portos que 
foram terceirizados para essas empresas estavam 
levando prejuízos, porque essa mão-de-obra carís-
sima, irracional, significava 67% do preço médio de 
um container. 

Com o passar do tempo, as negociações sindicais 
e coletivas foram sendo feitas. Hoje, Senadora, não se 
preocupe, a despesa dos OGMOs, desses sindicatos 
organizados nos portos públicos, representa 11% do 
valor do container, de R$611,00 por container. Então, 
essa mão-de-obra cara, que em 1998 significava 67% 
de um container, hoje significa 11%. E entrego toda 
documentação para V. Exª. São dados da Abratec, essa 
associação que é contra o porto privado misto.

Com relação ao mercado a que V. Exª aqui se 
referiu, preocupada com o porto organizado, e eu 
também me preocupo com eles, eles não têm prejuízo 
não, Senadora. Quando eles entraram na licitação, os 
portos já existiam. Se os portos existiam, já existiam 
clientes. Quando eles compraram e ganharam a lici-
tação – o que foi ótimo para o Brasil, não tenho nada 
contra –, eles já ganharam junto todo o mercado. O 
cidadão que vai fazer um porto novo tem duas des-
vantagens grandes. Ele tem que arrumar cliente novo, 
ele tem que esperar essa clientela chegar ao pico do 
seu porto e ainda tem que esperar sete anos de custo 
de capital para começar a transportar. São sete anos 
para construir um porto neste País.

Então não tem prejuízo não, e vou dar aqui um 
exemplo de TVV no Espírito Santo, Senador Camata. 
Quando o TVV foi privatizado, na licitação, além do 
recurso a vista e parcelado que o TVV fez na propos-
ta, fez também, para poder pagar o seu investimento, 
calculou que em 98 faria uma movimentação de 15 
milhões de containers, e em 2007, seriam de 70 mil . 
Foi o previsto na época, em 1998. Sabe quanto mo-
vimentou TVV em 2007? Duzentos e nove mil contai-
ners. Foram 199% a mais de containers previstos à 
época da licitação. 
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Então, como esse negócio é ruim? Esse negócio 
não pode ter sido ruim. E acho ótimo que tenha sido 
um bom negócio para eles, que também arriscaram, 
entraram na licitação e compraram o seu terminal. Com 
o crescimento, a expansão enorme de movimentação 
de container neste País, não há prejuízo para eles, eles 
estão ganhando – e muito – com a movimentação de 
containers a mais do esperado.

Por último, soberania nacional. Senadora, é o que 
disse anteriormente, A senhora está coberta de razão. 
Ninguém pode entregar os portos do País à mercê de 
ninguém, muito menos da iniciativa privada. Por isso 
eu, que tenho interesse de construir um porto, em pri-
meiro lugar, para pedir autorização na Antaq, tenho que 
tirar licenciamento ambiental. Em primeiríssimo lugar! 
De posse do meu licenciamento ambiental, que dura 
no mínimo quatro anos, como mostrei anteriormente, 
tenho que me dirigir à Antaq e pedir autorização. Para 
que eu possa formalizar o financiamento do meu porto, 
tenho que ter lá dentro do Ministério dos Transportes, 
Secretaria dos Portos, que me dá essa autorização. 
Tenho que pegar agência reguladora, como disse, mas 
tenho que ter lá dentro a Capitania dos Portos. A auto-
ridade marítima tem que morar dentro do meu porto. 
Eu não posso fazer uma dragagem, não posso fazer 
um balizamento se a Marinha não me autorizar. O meu 
porto não pode funcionar se o Ministério da Justiça não 
estiver lá dentro, através da Receita Federal. Eu não 
posso fazer funcionar o meu porto se não estiver lá a 
Polícia Federal, a Anvisa, o Ministério da Agricultura, 
o Ibama. É muito bom – no porto público e no porto 
privado –, é importante que todos os órgãos públicos 
estejam lá dentro para fiscalizar. Essa é função do Es-
tado brasileiro: é a fiscalização. 

Com relação ao custo variável unitário por causa 
da mão-de-obra, concordo com V. Exª que é muito mais 
alto para quem está no porto organizado em termos 
de custo variável unitário. Mas V. Exª esqueceu-se de 
colocar o custo de capital unitário e o custo fixo unitá-
rio, que é o investimento do bolso do empresário que 
entrou lá dentro, que, ao final, esses três somados, o 
custo para o porto público fica o custo unitário total em 
dólares por container US$91.00 e do privado US$108.00 
por container. Então, está mais do que justificado.

Para concluir, Sr. Presidente...

(interrupção do som)

A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Eu repito, 
reitero: todos esses que compraram, entraram nas li-
citações dos portos públicos são bem-vindos, são em-
presários que estão lutando e trabalhando, ninguém 

tem nada contra eles. Só somos contra a reserva de 
mercado imposta por uma resolução de três linhas, 
que contraria um artigo da Constituição e duas leis 
aprovadas aqui, em 1993 e uma em 2001.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– Meus cumprimentos à Senadora Kátia Abreu.
Declaramos encerrada a discussão.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 

Presidente, peço a palavra pelo art. 14, porque fui ci-
tada. Inclusive...

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Infelizmente, Senadora Ideli...

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 
Presidente, acho que, no mínimo, não é democrático.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Não, é democrático e é regimental. Nós já tivemos 
os dois pedidos pelo art. 14.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Quem 
foi o anterior?

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Senador Expedito Júnior e a Senadora Kátia Abreu. 
Infelizmente, é o cumprimento do Regimento, em res-
peito aos Srs. Senadores.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Só 
quero lamentar. Então eu gostaria, no mínimo, que 
pudesse ser preservado eu fazer o encaminhamento 
amanhã. O que vai ser uma pena, porque a Senado-
ra Kátia Abreu já anunciou que não vai estar, mas eu 
gostaria de pelo menos o direito de poder fazer o en-
caminhamento.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Nós inscrevemos V. Exª.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Solicito também a minha inscrição, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– E também o Senador Renato Casagrande, que foi 
citado pela Senadora Kátia Abreu.

Está encerrada a discussão da Medida Provisória 
nº 412, de acordo com o entendimento havido entre 
as Lideranças. Retornaremos...

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

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– O Senador Arthur Virgílio pede pela ordem.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem.) – Sim. Eu peço inscrição também para en-
caminhar, porque hoje eu não pude colocar todas as 
questões substantivas que tenho à apreciação.
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– O Senador Arthur Virgílio fica inscrito para encami-
nhar.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) – 
Retornamos agora ao processo de votação, conforme o 
acordo de Lideranças, do Projeto de Lei de Conversão 
nº 08, de 2008, oriundo da Medida Provisória nº 410.

Concedo a palavra ao Senador Flávio Arns, Re-
lator revisor, para a exposição do acordo.

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Como 
Relator revisor. Sem revisão do orador.) – Desse en-
tendimento participaram as entidades, seja de forma 
presencial, como é o caso da Contag e outras enti-
dades, também os Senadores, o Líder do Governo. 
Eu quero que isso seja entendido como um adendo 
ao relatório apresentado antes, onde nós colocamos 
duas emendas de minha autoria nesse processo de 
entendimento.

Emenda nº 56, em primeiro lugar, que passo a 
ler:

O art. 14-A da Lei 5.889, de 8 de junho 
de 1973, na redação dada pelo PLV nº 8, de 
2008, passa a vigorar com as seguintes alte-
rações:

Art. 14-A.................................................
................................................... ....................

§ 3º O contrato de trabalho por peque-
no prazo deverá ser formalizado mediante a 
inclusão do trabalhador na GFIP, na forma do 
disposto no § 2º, e:

I – mediante a anotação na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social e em Livro ou 
Ficha de Registro de Empregados; ou

II – mediante contrato escrito, em duas 
vias, uma para cada parte, onde conste, no 
mínimo:

a) expressa autorização em acordo co-
letivo ou convenção coletiva;

b) identificação do produtor rural e do 
imóvel rural onde o trabalho será realizado e 
indicação da respectiva matrícula;

c) identificação do trabalhador, com indi-
cação do respectivo Número de Inscrição do 
Trabalhador – NIT.

A segunda emenda, que é a Emenda de nº 57, 
passa a vigorar com redação diferente. Ela trata jus-
tamente daquela questão da idade de 60 anos e 55 
anos. O trabalhador rural que trabalhe até 120 dias por 
ano em outra atividade poderá contar esse prazo para 
aposentadoria rural sem perder a condição de traba-
lhador rural, com 60 anos e 55 anos - 60 anos para os 
homens e 55 para as mulheres.

É a seguinte a Emenda nº 57:
O art. 48 da Lei nº 8.213, de 24 de julho 

de 1991, na redação dada pelo art. 10 do PLV 
nº 8, de 2008, passa a vigorar com a seguinte 
alteração: 

Art. 10  ..................................................
Art. 48  ..................................................
§ 2º Para os efeitos do disposto no pa-

rágrafo anterior, o trabalhador rural deve com-
provar o efetivo exercício de atividade rural, 
ainda que de forma descontínua, no perío-
do imediatamente anterior ao requerimento 
do benefício, por tempo igual ao número de 
meses de contribuição correspondente à ca-
rência do benefício pretendido, computado o 
período a que se refere o art.11, § 9º, III a VIII 
desta Lei.

Acontece também de a pessoa trabalhar dez anos 
na zona rural e cinco anos, por exemplo, na zona ur-
bana; aí já seria outro critério, porque não seriam 120 
dias por ano.

§ 3º Os trabalhadores rurais de que trata 
o § 1º que não atendam ao disposto no § 2º, 
mas que satisfaçam essa condição se forem 
considerados períodos de contribuição sob 
outra categorias de segurado, farão jus ao 
benefício ao completar 65 (sessenta e cinco) 
anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) 
anos, se mulher.

Então, com isso fica muito claro que o traba-
lhador rural, no § 2º, se trabalhar 120 dias por ano 
em outra atividade qualquer que não seja específica 
do trabalhador rural, poderá acrescentar esse tempo 
para o prazo de carência. Se ele trabalhar fora disso, 
em outras áreas por mais tempo, por mais anos, ele 
também contará, para efeitos de aposentadoria, mas 
mudando o critério de idade.

Esse foi o acordo, para não prejudicar, de maneira 
alguma, os direitos dos trabalhadores. 

Quero destacar que falamos com o Senador José 
Nery, que colocou algumas dúvidas e necessidades, 
de acordo com ele inclusive de alterações no texto, e 
eu próprio disse que, nesse debate todo que fizemos 
com os movimentos do campo, com a Anamatra, com 
auditores fiscais, várias sugestões não foram incor-
poradas nesse texto, mas que, sem dúvida alguma, 
poderá haver, da parte de todos nós, o esforço para 
que esta lei, com mais tempo, com mais tranqüilidade 
e com a participação dos movimentos sociais, seja 
aprimorada cada vez mais.
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Portanto, Sr. Presidente, as Emendas nºs 56 e 
57 são frutos dessa busca de entendimento. Coloco-as 
como adendo ao relatório anteriormente apresentado 
a este Plenário.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– Muito obrigado, Senador Flávio Arns.
O Senador Flávio Arns, Relator revisor, concluiu 

pela apresentação de adendo ao seu parecer, com 
duas emendas que apresentou da tribuna.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Lí-
der.) – Sr. Presidente, vamos encaminhar favoravelmen-
te ao adendo, a essas duas emendas encaminhadas 
pelo Senador Flávio Arns, e contrariamente às emendas 
anteriores apresentadas pelo Senador Flávio Arns.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) – 
A Liderança do Governo encaminha favoravelmente.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem.) 
– Sr. Presidente, para encaminhar pelo PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) – 
Pelo PSDB, tem a palavra o Senador Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela Lideran-
ça.) – O PSDB encaminha favoravelmente às emendas 
propostas pelo Senador Flávio Arns e contrariamente 
às emendas anteriores, para que não sejam prejudi-
cados os trabalhadores rurais.

Participei há pouco da negociação com os re-
presentantes da Contag, cujos representantes estão 
na galeria. Aqui na tribuna, foi feita a negociação que 
atende aos interesses dos trabalhadores rurais. O 
PSDB, tendo feito esse acordo pelo parecer compe-
tente do Senador Flávio Arns, vota favoravelmente às 
emendas propostas pelo Senador Flávio Arns e pelo 
seu parecer.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– O PSDB vota favoravelmente.

Tem a palavra o Senador José Agripino, pelo 
Democratas.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Como Líder.) 
– Sr. Presidente, o Democratas louva o esforço que foi 
feito de entendimento. Para começo de conversa, acho 
que o desdobramento do texto em itens, com o com-
promisso de que se vete um dos três itens desdobra-
dos, exatamente aquele que diz respeito à obrigação 
da realização da convenção, nos atende. 

Com isso, encaminhamos o voto “sim” ao texto e 
estamos de acordo com a rejeição das emendas apre-
sentadas, de forma que o texto aprovado não precise 
voltar à Câmara, para que os trabalhadores rurais se-
jam beneficiários da iniciativa que nos levou a tarde 
inteira de discussões.

O voto, portanto, do Democratas é “não” às emen-
das, e “sim” ao texto, depois de feitas as modifica-
ções.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– O Democratas vota com o Relator.

Tem a palavra o Senador Mário Couto, pela Mi-
noria.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Alvaro Dias, 
vamos agora concordar com o Relator. E aqui quero 
abrir um parêntese para elogiar a pessoa do Sena-
dor Flávio, que, num esforço muito grande, conseguiu 
chegar a um ponto em que temos a certeza de que o 
trabalhador rural não será prejudicado.

Quero deixar aqui uma recomendação ao Líder do 
Governo: que o Senador Romero Jucá, Sr. Presidente, 
possa evitar que fatos semelhantes a esse possam se 
repetir aqui neste Senado.

Primeiro, Senador Jucá, evitar que coisas tão 
importantes como essa para o trabalhador rural do 
Brasil venham por meio de medidas provisórias com 
caráter de urgência e que venha para cá com o seu 
conteúdo, com a sua redação, no seu bojo, o prejuí-
zo do trabalhador rural, que merece ser respeitado, e 
muito, neste País.

Que não se repita mais isso, porque foi preciso 
ficar aqui neste plenário, quando não deveríamos, em 
hipótese alguma, fazer. Deveríamos já, Senador Ro-
meu Tuma, estar aqui com essa medida provisória... 
Primeiro, digo que não deveria ser medida provisória, 
e sim um projeto de lei para ser amplamente discu-
tido e não ser preciso fazer o que se fez hoje aqui, o 
que disse ao meu ego que hoje nós desrespeitamos 
o trabalhador rural. Nós da Oposição, não. O Senado 
em si, porque somos obrigados a votar, todos nós, em 
favor do trabalhador rural.

É preciso que se respeite mais o trabalhador rural. 
É preciso que o Governo tenha mais atenção. É preciso 
que coisas não venham para cá de afogadilho, porque 
esta teve um relator competente, um relator responsá-
vel, um relator aplicado. Mas, se não fosse, poderiam 
sair daqui todos... E todos os trabalhadores rurais deste 
País que estão assistindo a cenas como estas podem 
ter má impressão deste Senado. E nós, Senadores, 
não temos culpa disso. O Governo é quem tem culpa, 
é quem deveria respeitar o trabalhador rural.

Vou votar “sim”, mas vou votar alertando o Líder 
do Governo para que não se repita mais o que acon-
teceu na tarde de hoje, aqui neste Senado, porque 
causa humilhação aos trabalhadores que deveriam 
ser respeitados pelo Governo Federal.

Muito obrigado.
Encaminho o voto “sim”.
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Muito obrigado, Senador Mário Couto.

Senador José Nery, do PSOL.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Como Líder. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, lamento comunicar que, desde o início des-
ta discussão, em 28 de dezembro, quando esta MP foi 
editada, quando chegou aqui ao Congresso, em todos 
os momentos que pude, levantei graves questionamen-
tos em relação a essa flexibilização para a comprova-
ção da atividade rural, tendo em vista que não só na 
área rural, bem como na área urbana, nós sabemos o 
quanto a informalidade é presente neste País.

A meu ver, a aprovação do projeto, mesmo com o 
esforço que o Senador Flávio Arns realizou para ade-
quar o projeto, para melhorar o projeto, a MP, mesmo 
com as discussões feitas com o conjunto de entidades 
representativas dos trabalhadores rurais, quero dizer 
que considero um equívoco essa possibilidade de o 
contrato de trabalho de curto prazo por até 60 dias 
poder ser feito tanto entre empregador e seus empre-
gados como por anotação na Carteira de Trabalho e 
Previdência Social.

Essa flexibilização, Sr. Presidente, neste aspecto 
aqui, pode ser a abertura escancarada da porta para a 
desregulamentação dos direitos trabalhistas, assunto 
cujo debate está em curso numa Comissão na Câmara 
dos Deputados e posteriormente vai chegar aqui.

Sei que a Contag, que valorosos companheiros 
da Contag que inspiraram essa modificação podem não 
tê-lo feito pensando nessas conseqüências que, a meu 
ver, vão ocorrer a partir de então, pois fica mais fácil 
promover a desregulamentação dos direitos trabalhis-
tas. E lembro as memoráveis campanhas salariais do 
Nordeste, especialmente dos canavieiros, para garantir 
que o empregador assinasse a carteira de trabalho.

Portanto, quando aqui se permite esse contrato 
escrito, que pode ser burlado facilmente em detrimento 
do direito do trabalhador, é que manifesto o meu voto 
contrário.

Também reconheço que pode haver – e houve, 
por parte do Senador Flávio Arns – um enorme esforço. 
Em alguns aspectos, melhorou-se a MP em relação à 
questão da aposentadoria; mas, em outro aspecto, o 
que pode ser uma melhoria pode também se transfor-
mar num problema futuro o fato de se aproveitar um 
período do trabalho urbano de até 120 dias por ano, 
naquele prazo de carência de 15 anos para aposen-
tadoria do trabalhador rural e de se modificar a idade 
dos homens para 65 anos e das mulheres para 60. Eu 
havia, inclusive, dito ao Senador Flávio Arns que seria 
importante manter o patamar de hoje, mesmo consi-
derando a contribuição para o período de carência do 

trabalho feito na área urbana, em qualquer atividade 
urbana. Fica estabelecida, votando como está, a apo-
sentadoria, com essa complementação de tempo da 
área urbana, da mulher com 60 anos e do homem 
com 65 anos.

Então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srs. Lí-
deres, manifesto o meu voto contrário, por temer que 
esteja aqui a porta aberta para uma total desregula-
mentação, que já foi tentada há algum tempo e que 
pode voltar à pauta o mais cedo que nós esperamos, 
com graves conseqüências para os direitos conquis-
tados com muito suor, com muita luta, com muita mo-
bilização.

Portanto, reconheço o esforço, mas, no funda-
mental, creio ser preciso aqui manifestar esta opinião 
e este voto.

Se, posteriormente, Sr. Presidente, esta interpre-
tação que eu estou aqui apresentando estiver equivo-
cada, saberei reconhecê-lo. Mas o que eu posso fazer 
agora é manifestar o meu voto conforme as convicções 
e o entendimento que tenho neste momento.

Portanto, esse é o voto. E que isso não seja mal 
interpretado por qualquer uma das nossas centrais, 
pela nossa brava Confederação Nacional dos Traba-
lhadores na Agricultura e por outros segmentos da or-
ganização dos trabalhadores rurais. Mas esse é o meu 
entendimento, e a história dirá se eu tenho razão ou 
não. Se não tiver, saberei reconhecê-lo. Mas, se tiver 
também, eu quero que aprofundemos, num patamar 
muito elevado de discussão, temas como este da des-
regulamentação dos direitos trabalhistas, que é algo 
muito grave e que, a meu ver, está em curso.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– Registro o voto contrário de V. Exª e agradeço a in-
tervenção.

Encerrado o encaminhamento.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Pela or-

dem.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– Pela ordem, Senador Mão Santa.
V. Exª vai encaminhar pelo PMDB ou pelos dis-

sidentes do PMDB?
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Eu vou en-

caminhar pelo povo do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– Tem V. Exª a palavra pela ordem, Senador Mão 
Santa.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Senador Alvaro Dias, V. Exª 
está brilhante! E a voz! V. Exª já foi locutor da BBC de 
Londres?
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Mas eu queria dizer o seguinte: vamos refletir. 
Fiquei atentamente apoiando o Flávio Arns. E vou in-
vocar o nosso Arthur Virgílio, que estudou nos Esta-
dos Unidos.

Franklin Delano Roosevelt – atentai bem, pessoal 
do campo –, país em guerra, recessão, disse: “As cida-
des podem ser destruídas; elas ressurgirão do campo. 
Mas, se o campo for maltratado, for mal-atendido, for 
destruído, as cidades perecerão de fome”. Franklin 
Delano Roosevelt. Eis aí o Estado produtor de grãos.

Mas este Governo está sendo uma Ana Jatobá 
aqui! Está uma madrasta para o povo rural!

No período revolucionário – eu sou médico –, fui 
médico no Funrural. Ô Romero, V. Exª é o camisa 10 
aí, porque defendeu... No período revolucionário, por 
inspiração de João Paulo dos Reis Velloso, lá do Piauí, 
criou-se o Funrural. Dava atenção médica, assistên-
cia total. Fui médico, atendi muito. O Funrural. Depois, 
instituiu-se a todos eles um pagamento, que era de 
30% do salário mínimo. O Presidente Collor, que não 
está aqui – é preciso que saibam história –, mandou 
dar o salário mínimo.

Então, este Governo está muito ruim. Está um 
negocinho de uns dois meses de trabalho, uma com-
plicação, uma luta...

Romero, peça ao nosso Luiz Inácio para mandar 
uma medida provisória com vantagem mesmo, com 
legitimidade para esse povo rural. O nosso campo 
está acabando.

Olhem a advertência de Franklin Delano Roose-
velt: o campo, desprestigiado e acabado, as cidades 
serão destruídas.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Muito obrigado, Senador Mão Santa.

Encerrado o encaminhamento, passa-se à vo-
tação.

Sobre a mesa, requerimentos de destaque que 
serão lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Sena-
dor Romeu Tuma.

São lidos os seguintes

REQUERIMENTO Nº 677, DE 2008

Destaque de disposição para votação 
em separado.

Nos termos do art. 312, inciso II, do RegimentoIn-
terno, requeiro destaque, para votação em separado, 

da Emenda nº 56, ao Projeto de Lei de Conversão nº 
8, de 2008.

Sala das Sassões, 27 de maio de 2008.

REQUERIMENTO Nº 678, DE 2008

Destaque de disposição para votação 
em separado.

Nos termos do art. 312, inciso II, do RegimentoIn-
terno, requeiro destaque, para votação em separado, 
da Emenda nº 57, ao Projeto de Lei de Conversão nº 
8, de 2008.

Sala das Sassões, 27 de maio de 2008.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) – 
Votação em globo dos requerimentos de destaque para 
votação em separado das Emendas nº 56 e 57.

As Srªs e Srs. Senadores que os aprovam per-
maneçam sentados. (Pausa.)

Aprovados.
Em votação o Projeto de Lei de Conversão, res-

salvadas as Emendas.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Votação em globo das Emendas nº 46 a 55, do 

Relator revisor, Senador Flávio Arns.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam 

permaneçam sentados. (Pausa.)
Rejeitadas.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O 

PSDB vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– Com o voto favorável do PSDB.
Não havendo objeção do Plenário, votação em 

globo das Emendas nºs 56 e 57, do Relator revisor, 
emendas estas destacadas.

As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam 
permaneçam sentados. (Pausa.)

Aprovadas as Emendas nºs 56 e 57.
Aprovado o Projeto de Lei de Conversão com 

Emendas, ficam prejudicadas a Medida Provisória 
e as demais emendas a ela apresentadas perante a 
Comissão Mista.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora ofere-
cendo a redação final da matéria, que será lido pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

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

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada a redação final.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– São as seguinte as matérias transferidas para a Or-
dem do Dia da próxima sessão deliberativa ordinária, 
nos termos do acordo de Lideranças:

3 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 11, DE 2008 
(Proveniente da Medida Provisória nº 416, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 11, de 2008, que altera a 
Lei nº 11.530, de 24 de outubro de 2007, que 
institui o Programa Nacional de Segurança Pú-
blica com Cidadania – Pronasci (proveniente 
da Medida Provisória nº 416, de 2008).

4 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 12, DE 2008 
(Proveniente da Medida Provisória nº 417, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 12, de 2008, que altera e 
acresce dispositivos à Lei nº 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003, que dispõe sobre registro, 
posse e comercialização de armas de fogo e 
munição e sobre o Sistema Nacional de Ar-
mas – Sinarm e define crimes (proveniente da 
Medida Provisória nº 417, de 2008)

5 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 14, DE 2008 
(Proveniente da Medida Provisória nº 413, de 2007)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 13, de 2008, que dispõe 
sobre medidas tributárias destinadas a estimu-
lar os investimentos e a modernização do setor 
de turismo, a reforçar o sistema de proteção 
tarifária brasileiro, a estabelecer a incidência de 
forma concentrada da Contribuição para o PIS/
Pasep e da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social – Cofins na produção e 
comercialização de álcool; altera as Leis nºs 

10.865, de 30 de abril de 2004; 11.488, de 15 
de junho de 2007; 9.718, de 27 de novembro 
de 1998; 11.196, de 21 de novembro de 2005; 
10.637, de 30 de dezembro de 2002; 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003; 7.689, de 15 de 
dezembro de 1988; 7.070, de 20 de dezembro 
de 1982; 9.250, de 26 de dezembro de 1995; 
9.430, de 27 de dezembro de 1996; 9.249, de 
26 de dezembro de 1995; 11.051, de 29 de de-
zembro de 2004; 9.393, de 19 de dezembro de 
1996; 8.213, de 24 de julho de 1991; 7.856, de 
24 de outubro de 1989; e a Medida Provisória 
nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001; e dá 
outras providências (proveniente da Medida 
Provisória nº 413, de 2008)

6 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 414, de 2008

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 414, de 2008, que constitui fonte 
de recursos adicional para ampliação de limites 
operacionais do Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social – BNDES.

7 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 

 Nº 15, DE 2008 
(Proveniente da Medida Provisória nº 418, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 15, de 2008, que altera 
as Leis nºs 11.508, de 20 de julho de 2007, 
que dispõe sobre o regime tributário, cambial 
e administrativo das Zonas de Processamento 
de Exportação, e 8.256, de 25 de novembro 
de 1991, que cria áreas de livre comércio nos 
municípios de Boa Vista e Bonfim, no Estado de 
Roraima; e dá outras providências (proveniente 
da Medida Provisória nº 418, de 2008)

8 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 419, de 2008

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 419, de 2008, que altera as Leis 
nºs 10.683, de 28 de maio de 2003, e 10.678, 
de 23 de maio de 2003, transformando o cargo 
de Secretário Especial de Políticas de Promo-
ção da Igualdade Racial em Ministro de Estado 
Chefe da Secretaria Especial de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial.
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9 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 420, de 2008

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 420, de 2008, que abre crédito 
extraordinário, em favor de Encargos Finan-
ceiros da União, no valor de doze bilhões e 
quinhentos milhões de reais, para o fim que 
especifica.

10 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 421, de 2008

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 421, de 2008, que dispõe sobre 
o salário mínimo a partir de 1º de março de 
2008.

11 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 423, de 2008

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 423, de 2008, que abre crédito 
extraordinário, em favor dos Ministérios dos 
Transportes e da Integração Nacional, no valor 
global de seiscentos e treze milhões, setecen-
tos e cinqüenta e dois mil, e cinqüenta e sete 
reais, para os fins que especifica.

12 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 27, DE 2008 

(Em regime de urgência, nos termos  
do art. 64, § 1º, da Constituição) 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do art. 375, VIII, do Regimento Interno)

Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 2008 
(nº 2.105/2007, na Casa de origem), de inicia-
tiva do Presidente da República, que institui 
o Regime de Tributação Unificada – RTU na 
importação, por via terrestre, de mercadorias 
procedentes do Paraguai; e altera as Leis nºs 
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003 (Projeto do Sa-
coleiro).

13 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 11, DE 2008 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do  

parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 11, de 2008 (apre-
sentado como conclusão do Parecer nº 84, de 
2008, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Jú-

nior), que aprova a Programação Monetária 
para o quarto trimestre de 2007.

14 
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.

15 
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.

16 
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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17 
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.

18 
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.

19 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 57, DE 2005

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 57, de 2005, ten-
do como primeiro signatário o Senador Marco 
Maciel, que dá nova redação ao § 4º do art. 
66 da Constituição, para permitir que os vetos 
sejam apreciados separadamente no Senado 
Federal e na Câmara dos Deputados.

Pareceres da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sob nºs 

– 779, de 2006, 1º pronunciamento (sobre a Pro-
posta): Relator: Senador Ramez Tebet, favorável;

– 272, de 2007, 2º pronunciamento (sobre a 
Emenda nº 1-Plen): Relator: Senador Adelmir Santana, 
favorável, com a Emenda nº 2-CCJ, de redação; e

– 100, de 2008, 3º pronunciamento (em reexa-
me, nos termos do Requerimento nº 128, de 2008), 
Relator Senador Adelmir Santana, ratificando seus 
pareceres anteriores, apresentando, ainda, as Emen-
das nºs 3 e 4-CCJ.

20 
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.

21 
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.

22 
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 
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Senador José Roberto Arruda, que altera o 
art. 228 da Constituição Federal, reduzindo 
para dezesseis anos a idade para imputabi-
lidade penal.

23 
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.

24 
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.

25 
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.

26 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 96, DE 2003

Discussão, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 96, de 2003, 
tendo como primeira signatária a Senadora 

Ideli Salvatti, que acrescenta novo parágrafo 
ao art. 73 do Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias, para estabelecer, a partir 
de 2005, a regressividade da Desvinculação 
das Receitas da União (DRU) no cálculo da 
aplicação de recursos na manutenção e de-
senvolvimento do ensino de que trata o art. 
212 da Constituição Federal.

Parecer sob nº 349, de 2008, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Jefferson Peres, favorável, com 
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.

27 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2000

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
12, de 2000 (nº 885/95, na Casa de origem), 
que estabelece diretrizes gerais de programa 
nacional de habitação para mulheres com res-
ponsabilidade de sustento da família.

Parecer sob nº 437, de 2007, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Gerson Camata, 
oferecendo a redação do vencido.

28 
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. 

29 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 26, DE 2000

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 26, 
de 2000, que altera a Lei nº 9.069, de 29 de 
junho de 1995, para tratar do comparecimento 
do Presidente do Banco Central do Brasil na 
Comissão de Assuntos Econômicos do Sena-
do Federal e para extinguir a obrigatoriedade 
de apresentação da programação monetária 
trimestral e a vinculação legal entre emissão 
de moeda e reservas cambiais.
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Parecer sob nº 66-A, de 2008, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Flexa Ribeiro, 
oferecendo a redação do vencido.

30 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO  

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 57, DE 2001

Discussão, em turno único, do Substitu-
tivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado 
nº 57, de 2001 (nº 5.270/2001, naquela Casa), 
que altera o art. 36 do Decreto-Lei nº 221, de 
28 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre 
a proteção e estímulos à pesca e dá outras 
providências.

Pareceres sob nºs 1.345 e 1.346, de 
2007, das Comissões

– de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: Se-
nador João Durval, favorável, com as adequações re-
dacionais propostas; e

– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle, Relator ad hoc: Senador Re-
nato Casagrande, favorável. 

31 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2003

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 22, de 2003 (nº 5.120/2001, 
na Casa de origem), que dispõe sobre as ati-
vidades das Agências de Turismo.

Pareceres nºs 1.049 e 1.050, de 2007, 
das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Tasso Jereissati, favorável ao Projeto com as 
Emendas nºs 1 a 12-CCJ, que apresenta; 

– de Desenvolvimento Regional e Turismo, Re-
lator: Senador Antonio Carlos Valadares, favorável ao 
Projeto e às Emendas nºs 1 a 4, 6 a 8, 11 e 12-CCJ, 
à Emenda nº 9-CCJ, nos termos de Subemenda; pela 
prejudicialidade das Emendas nºs 5 e 10-CCJ; apre-
sentando, ainda, as Emendas nºs 13 a 18-CDR.

32 
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.

33 
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.

34 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 24, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 24, de 2005 (nº 4.465/2001, 
na Casa de origem), que altera a Lei nº 5.917, 
de 10 de setembro de 1973 (inclui novo trecho 
na Relação Descritiva das rodovias no Sistema 
Rodoviário Nacional).

Parecer favorável, sob nº 1.534, de 2005 
da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, 
Relator ad hoc: Senador Rodolpho Tourinho.

35 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 67, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 67, de 2005 (nº 1.792/2003, 
na Casa de origem), que dá nova redação aos 
incisos I e III do caput do art. 5º e aos incisos I 
e III do caput do art. 8º da Lei nº 10.336, de 19 
de dezembro de 2001 (iguala a incidência da 
Cide sobre a gasolina e querosene utilizados 
na aviação, reduzindo a alíquota aplicável à 
gasolina de aviação).

Pareceres sob nos 856 e 857, de 2007, 
das Comissões

– de Assuntos Econômicos (em audiência, nos 
termos do Requerimento nº 624, de 2006), Relator: 
Senador Renato Casagrande, favorável; e

– de Serviços de Infra-Estrutura, Relator: Sena-
dor Eliseu Resende, favorável, com as Emendas nos 1 
a 3-CI, de redação, que apresenta.
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36 
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 Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador Paulo Paim, favorável, nos termos 
da Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que apre-
senta.

37 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 111, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 111, de 2005 (nº 3.796/2004, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a Política 
Nacional de Orientação, Combate e Controle 
dos Efeitos Danosos da Exposição ao Sol à 
Saúde e dá providências correlatas.

Pareceres sob nºs 603 e 604, de 2007, 
das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Magno Malta, favorável, com as Emendas nºs 
1 e 2-CCJ, de redação, que apresenta; e

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador Papa-
léo Paes, favorável, nos termos da Emenda nº 3-CAS 
(Substitutivo), que oferece. 

38 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 118, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 118, de 2005 (nº 1.153/2003, 
na Casa de origem), que modifica o inciso II 
do caput do art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996 (dispõe sobre o aproveita-
mento de matérias cursadas em seminários 
de filosofia ou teologia).

Parecer sob nº 924, de 2006, da Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, Relatora: 
Senadora Maria do Carmo Alves, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CE (Substituti-
vo), que oferece.

39 
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.

40 
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.

41 
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.

42 
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.
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43 
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.

44 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 43, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 43, de 2006 (nº 4.505/2004, 
na Casa de origem), que dispõe sobre o re-
conhecimento do dia 26 de outubro como Dia 
Nacional dos Trabalhadores Metroviários.

Parecer favorável, sob nº 926, de 2006, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Paulo Paim.

45 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 90, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 90, de 2006 (nº 6.248/2005, 
na Casa de origem), que acrescenta o § 3º-C 
ao art. 30 da Lei n.º 6.015, de 31 de dezembro 
de 1973, que dispõe sobre os registros públicos 
e dá outras providências (determina que car-
tórios de registros públicos afixem, em locais 
de fácil leitura e acesso, quadros contendo os 
valores das custas e emolumentos).

Parecer favorável, sob nº 1.163, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Valter Pereira.

46 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 12, de 2007 (nº 1.791/1999, 
na Casa de origem), que institui o Dia Nacio-
nal dos Surdos.

Parecer favorável, sob nº 979, de 2007, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator ad hoc: Senador Flávio Arns.

47 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2007 (nº 3.986/2004, 
na Casa de origem), que institui o Dia Nacio-
nal do Vaqueiro.

Parecer favorável, sob nº 722, de 2007, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira.

48 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 107, de 2007 (nº 6.782/2006, 
na Casa de origem), que altera o art. 143 e 
acrescenta o art.143-A à Lei nº 5.869, de 11 
de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 
e altera o art. 274 do Decreto-Lei nº 3.689, de 
3 de outubro de 1941 – Código de Processo 
Penal, a fim de instituir requisito para investi-
dura no cargo de Oficial de Justiça.

Parecer sob nº 187, de 2008, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Osmar Dias, favorável com 
a Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apre-
senta.

49 
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.
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50 
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.

51 
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.

52 
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.

53 
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 ofe-
rece.

54 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 31, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução nº 31, de 2007, de autoria do 
Senador Tião Viana, que institui o Prêmio Se-
nado Federal de História do Brasil.

Pareceres favoráveis, sob nºs 1.192 e 
1.193, de 2007, das Comissões

– de Educação, Cultura e Esporte, Relatora: Se-
nadora Maria do Carmo Alves; e

– Diretora, Relator: Senador Efraim Morais.

55 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 53, DE 2008

Discussão, em primeiro turno, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 53, de 2008, de 
iniciativa da Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização, que disciplina 
as relações jurídicas decorrentes da vigência 
da Medida Provisória nº 399, de 16 de outu-
bro de 2007, que “abre crédito extraordiná-
rio, em favor da Presidência da República e 
dos Ministérios das Relações Exteriores, dos 
Transportes, do Meio Ambiente e da Integra-
ção Nacional, no valor de quatrocentos e cin-
qüenta e seis milhões e seiscentos e vinte e 
cinco mil reais, para os fins que especifica”, 
conforme o disposto no art. 11 da Resolução 
nº 1, de 2002-CN.
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56 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 32, DE 2008

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.

57 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 33, DE 2008

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).

58 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 34, DE 2008

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.

59 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 35, DE 2008

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.

60 
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.

61 
REQUERIMENTO Nº 1.302, DE 2004

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.302, de 2004, da Senadora Serys 
Slhessarenko, solicitando a instituição, no âm-
bito do Senado Federal, da Semana de Ciên-
cia e Tecnologia, a ser celebrada anualmente 
no mês de outubro, com o objetivo de mo-
bilizar a população brasileira para questões 
científicas.

Pareceres favoráveis, sob nºs 448 a 451, 
de 2007, das Comissões de Educação, Cul-
tura e Esporte, Relator: Senador Juvêncio da 
Fonseca; de Assuntos Sociais, Relator: Sena-
dor Cristovam Buarque; de Serviços de Infra-
Estrutura, Relator ad hoc: Senador Eduardo 
Azeredo; e de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, Relator: Senador 
Valter Pereira.

62 
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).

63 
REQUERIMENTO Nº 882, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 882, de 2007, do Senador Magno Malta, 
solicitando a apresentação de voto de aplau-
so à Polícia Federal pela brilhante atuação na 
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prisão do traficante internacional Juan Abadia, 
líder de cartel colombiano.

Parecer favorável, sob nº 287, de 2008, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Geraldo 
Mesquita Júnior.

64 
REQUERIMENTO Nº 914, DE 2007

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 914, de 2007, do Senador Mozarildo Ca-
valcanti, solicitando a remessa do Projeto de 
Lei do Senado nº 312, de 2007, à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, uma vez 
que o prazo na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos já se encontra esgotado. (Gestão de 
florestas públicas; institui o Serviço Florestal 
Brasileiro na estrutura do Ministério do Meio 
Ambiente)

65 
REQUERIMENTO Nº 1.072, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.072, de 2007, do Senador Arthur 
Virgílio, solicitando a apresentação de voto 
de aplauso ao economista Alan Greenspan 
pelo lançamento do livro “A era da turbulência: 
aventuras em um mundo novo”.

Parecer favorável, sob nº 288, de 2008, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduardo 
Azeredo.

66 
REQUERIMENTO Nº 1.176, DE 2007

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222, § 
2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.176, de 2007, do Senador Renato 
Casagrande, solicitando a apresentação de 
voto de louvor ao ex-Vice-Presidente norte-
americano Albert Gore Junior e ao IPCC/Painel 
Intergovernamental sobre Mudanças Climáti-
cas da ONU por compartirem o Prêmio Nobel 
da Paz de 2007.

Parecer favorável, sob nº 289, de 2008, 
da Comissão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional, Relator: Senador Cristovam 
Buarque.

67 
REQUERIMENTO Nº 1.242, DE 2007

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.242, de 2007, do Senador Arthur 
Virgílio, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 266, de 2007-Complementar, 
além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, 
a de Constituição, Justiça e Cidadania. (Local 
do recolhimento do ISS nas operações de ar-
rendamento mercantil)

68 
REQUERIMENTO Nº 1.428, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.428, de 2007, do Senador Pedro Simon, 
solicitando a apresentação de voto de louvor 
e congratulações à Senhora Cristina Fernán-
dez Kirchner, por ocasião de sua posse como 
Presidenta da República da Argentina.

Parecer sob nº 290, de 2008, da Comis-
são de Relações Exteriores e Defesa Nacio-
nal, Relator ad hoc: Senador Fernando Collor, 
favorável, com alterações que propõe.

69 
REQUERIMENTO Nº 1.494, DE 2007

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.494, de 2007, do Senador Sérgio 
Zambiasi, solicitando a tramitação conjunta do 
Projeto de Lei do Senado nº 86, de 2006, com 
o Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 2000, que 
já se encontra apensado aos Projetos de Lei 
do Senado nºs 25, 165, 182, 242, 308 e 355, 
de 2003; 352, de 2004; 370, de 2005; 151 e 
531, de 2007, por regularem a mesma matéria. 
(Propaganda de bebidas alcoólicas)

70 
REQUERIMENTO Nº 1.495, DE 2007

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.495, de 2007, do Senador Geraldo 
Mesquita Júnior, solicitando a tramitação con-
junta dos Projetos de Lei do Senado nºs 510, 
de 1999, e 505, de 2007, com o Projeto de Lei 
da Câmara nº 35, de 2000, que já se encontra 
apensado aos Projetos de Lei do Senado nºs 
25, 165, 182, 242, 308 e 355, de 2003; 352, 
de 2004; 370, de 2005; 151 e 531, de 2007, 
por regularem a mesma matéria. (Propaganda 
de bebidas alcoólicas)
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71 
REQUERIMENTO Nº 115, DE 2008

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 115, de 2008, do Senador Cícero Luce-
na e outros Senhores Senadores, solicitando 
a criação de Comissão Temporária Externa, 
composta por cinco membros titulares e igual 
número de suplentes, para, no prazo de doze 
meses, acompanhar todos os atos, fatos re-
levantes, normas e procedimentos referentes 
às obras do Projeto de Integração do Rio São 
Francisco.

72 
REQUERIMENTO Nº 158, DE 2008

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 158, de 2008, do Senador Flexa Ribei-
ro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 29, de 2003, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Agricultura e Refor-
ma Agrária. (Política Pesqueira Nacional)

73 
REQUERIMENTO Nº 176, DE 2008

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 176, de 2008, do Senador Flexa Ribeiro, 
solicitando a tramitação conjunta do Projeto 
de Lei do Senado nº 303, de 2005, com os 
Projetos de Lei do Senado nºs 370, de 1999; 
145, de 2000; e o Projeto de Lei da Câmara nº 
151, de 2001, que já se encontram apensados, 
por regularem a mesma matéria. (Impenhora-
bilidade dos bens de família)

74 
REQUERIMENTO Nº 186, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 186, de 2008, do Senador Expedito 
Júnior, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
da Senado nº 210, de 2007, além das Comis-
sões constantes do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Meio Am-
biente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle. (Isenção do Imposto de Importação 
e IPI incidentes sobre CD e DVD)

75 
REQUERIMENTO Nº 199, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 199, de 2008, do Senador Romero 
Jucá, solicitando a tramitação conjunta dos 

Projetos de Lei do Senado nºs 7, de 2005 e 
17, de 2006-Complementar, com os Projetos 
de Lei do Senado nºs 129 e 183, de 2003 e 
291, de 2005, que já se encontram apensa-
dos, por regularem a mesma matéria. (Facul-
ta adesão ao SIMPLES por pessoas jurídicas 
que especifica)

76 
REQUERIMENTO Nº 210, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 210, de 2008, do Senador Aloizio 
Mercadante, solicitando que sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 277, de 2004, que tra-
mita em conjunto com os Projetos de Lei do 
Senado nºs 187, 2002; 44, de 2004; e 113, 
de 2006; além das Comissões constantes do 
despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Assuntos Econômicos. (Planos 
de Saúde)

77 
REQUERIMENTO Nº 256, DE 2008

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 256, de 2008, do Senador Romero Jucá, 
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 280, de 2004; 132, 191 e 
467, de 2007, com o Projeto de Lei do Senado 
nº 167, de 2003, que já se encontra apensado 
aos de nºs 210, de 2003; 75 e 323, de 2004; 
e 87, de 2005, por versarem sobre a mesma 
matéria. (Isenção de IPI em automóveis, mo-
tocicletas, etc)

78 
REQUERIMENTO Nº 352, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 352, de 2008, do Senador Flávio 
Arns, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 46, de 2008, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Educação, Cultura 
e Esporte. (Obrigatoriedade da neutralização 
das emissões de gases de efeito estufa de-
correntes da realização da Copa do Mundo 
de Futebol no Brasil, em 2014.)

79 
REQUERIMENTO Nº 358, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 358, de 2008, da Senadora Patrícia 
Saboya, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 24, de 2008, além da Comissão 
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constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Sociais. 
(Ajudas técnicas na utilização de caixas eletrô-
nicos por portadores de deficiência visual.)

80 
REQUERIMENTO Nº 368, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 368, de 2008, do Senador Wellington 
Salgado, solicitando a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 257 e 315, de 
2005, por regularem a mesma matéria (liber-
dade de manifestação do pensamento e de 
informação).

81 
REQUERIMENTO Nº 385, DE 2008

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 385, de 2008, do Senador Flexa Ribei-
ro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 59, de 2003, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática. (Regio-
nalização da programação de rádio e TV).

82 
REQUERIMENTO Nº 413, DE 2008

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222, § 
2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 413, de 2008, do Senador Arthur Virgílio, 
solicitando voto de aplauso ao Ministro Hum-
berto Gomes de Barros, por ter tomado posse, 
no dia 7 de abril, no cargo de Presidente do 
Superior Tribunal de Justiça.

Parecer favorável, sob nº 473, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira.

83 
REQUERIMENTO Nº 417, DE 2008

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222, § 
2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 417, de 2008, de iniciativa da Comissão 
de Diretos Humanos e Legislação Participa-
tiva, solicitando a criação de um Dia Mundial 
de Solidariedade Parlamentar pela vida da 
ex-Senadora Ingrid Betancourt.

84 
REQUERIMENTO Nº 418, DE 2008

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222, § 
2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 418, de 2008, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
solicitando a criação de um Dia Mundial de 
Solidariedade Parlamentar pela vida da ex-
Senadora Ingrid Betancourt.

85 
REQUERIMENTO Nº 423, DE 2008

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 423, de 2008, do Senador Jarbas Vascon-
celos, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 607, de 2007, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. (Regulamentação do exercício 
da profissão de Analista de Sistemas e suas 
correlatas, criação do Conselho Federal e os 
Conselhos Regionais de Informática).

86 
REQUERIMENTO Nº 474, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 474, de 2008, da Senadora Ideli 
Salvatti, solicitando que, sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 51, de 2008, além das Co-
missões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Ser-
viços de Infra-Estrutura (Política Nacional de 
Abastecimento).

87 
REQUERIMENTO Nº 475, DE 2008

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 475, de 2008, da Senadora Ideli Salvat-
ti, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 51, de 2008, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribui-
ção, seja ouvida, também, a de Agricultura e 
Reforma Agrária (Política Nacional de Abas-
tecimento).

88 
REQUERIMENTO Nº 494, DE 2008

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 494, de 2008, do Senador Romero Jucá, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 142, de 2007, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
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seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (retribuição por serviços ambientais 
decorrentes de boas práticas rurais).

89 
REQUERIMENTO Nº 506, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 506, de 2008, do Senador Expedito 
Júnior, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 260, de 2007, além da Comis-
são constante do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Meio Am-
biente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle (Política Nacional de Integração 
Lavoura-Pecuária).

90 
REQUERIMENTO Nº 599, DE 2008

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222, § 
2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 599, de 2008, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
solicitando voto de louvor e congratulações ao 
Corpo de Fuzileiros Navais, na pessoa de seu 
Comandante-Geral, o Almirante-de-Esquadra 
Alvaro Augusto Dias Monteiro, pela passagem 
dos 200 anos dos Fuzileiros Navais.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– O requerimento lido vai à publicação.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– O requerimento que acaba de ser lido será incluído 
em Ordem do Dia oportunamente.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Pela ordem, Senador Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não enca-
minhei durante a votação, mas eu queria, primeiro, 
registrar o brilhante trabalho feito pelo Senador Flávio 
Arns e dizer que, diferentemente do que foi dito aqui 
por parte da Oposição, essa medida provisória é um 
avanço: melhora a situação do campo, as relações de 
trabalho e a situação previdenciária do trabalhador ru-
ral. Foi um fator importante de decisão do Presidente 
Lula, que encaminhou a medida provisória; da Câmara, 
que melhorou a medida provisória; e hoje, no Senado, 
lutamos e trabalhamos até o último momento para que 
tivéssemos um texto que pudesse fortalecer e melhorar 
ainda mais a condição do trabalhador rural.

Portanto, nós avançamos, melhoramos o texto, 
e espero que a Câmara dos Deputados, rapidamente, 
amanhã, possa votar essas duas emendas que foram 
fruto de um entendimento para que tenhamos um tex-
to melhor e melhores condições de trabalho, de previ-
dência e de assistência aos trabalhadores rurais que 
engrandecem o nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

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

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, en-
caminho à Mesa curto pronunciamento saudando o 
XVI Congresso Nacional de Secretariado, realizado 
simultaneamente com o V Simpósio Internacional de 
Secretariado, que contou com 28 representantes do 
meu Estado, liderados pela Presidenta do Sindicato 
do Secretariado do Amazonas, Srª Hilma Pinagé dos 
Santos. Eles lutam pela criação do Conselho Federal 
do Secretariado. É uma luta justa, apoiada, evidente-
mente, por este orador, Sr. Presidente.

E ainda, Sr. Presidente, encaminho dois votos de 
aplauso: um à Defensoria Pública Estadual do Amazo-
nas pelo seu 18º aniversário de criação; e à FIEAM – 
Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, ao 
Sesi/AM, à CNI – Confederação Nacional da Indústria 
e ao Sesi - Serviço Social da Indústria, pelos Jogos 

Nacionais do SESI, realizados em Manaus, com enor-
me aproveitamento por parte dos atletas.

Finalmente, Sr. Presidente, com muito pesar, um 
voto pelo falecimento de Emília Cunha Rodrigues, no 
dia 25 deste mês de maio de 2008, em acidente la-
mentável de automóvel ocorrido nas proximidades de 
Brasília, Distrito Federal.

Emília, jovem brilhante, de formação correta, é 
filha de um querido amigo, o jornalista João Borges, 
que trabalha conosco nesta Casa, da TV Globo. Peço, 
então, que esse voto seja encaminhado ao próprio João 
e a toda a sua família, com enorme pesar, em nome 
de todo o PSDB.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR ARTHUR VIR-
GÍLIO.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM Sem 
apanhamento taquigráfico) – Sr Presidente, Srªs e 
Srs Senadores, secretárias e secretários de todo o 
País participaram, em Brasília, na semana passada, 
do XVI Congresso Nacional de Secretariado, realiza-
do simultaneamente com o V Simpósio Internacional 
de Secretariado. 

Do meu Estado, vieram 28 representantes, tendo 
à frente a Presidente do Sindicato do Secretariado do 
Amazonas, Ilma Pinagé dos Santos. 

Nesse XVI Congresso, os secretários debateram, 
entre outros temas de interesse da categoria, a luta 
que empreendem no momento em favor da criação do 
Conselho Federal de Secretariado.

Trata-se de justa reivindicação, à qual manifesto 
integral apoio. Afinal, a categoria de Secretariado já 
é regulamentada, há 22 anos. Os profissionais dessa 
área exercem função de confiança, inerente às suas 
atribuições, pelo que, eles próprios, buscam, com o 
pretendido Conselho Federal, estabelecer também um 
Código de Ética do Secretariado.

Ao saudar todo o Secretariado do País e, em par-
ticular, os delegados do Amazonas que aqui estiveram, 
registro a realização do Congresso Nacional e do Sim-
pósio Internacional realizados na semana passada.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– V. Exª será atendido regimentalmente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– Senador Eduardo Suplicy, antes de conceder a pa-
lavra a V. Exª, a Presidência agradece a presença dos 
líderes sindicalistas que aqui estiveram e de todos os 
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visitantes que acompanharam as votações na tarde e 
na noite de hoje.

Muito obrigado pela presença.
(Palmas.)
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Su-

plicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero saudar os trabalhadores rurais da Contag que 
aqui se encontram e cumprimentar o nosso Relator do 
parecer, Senador Flávio Arns, pela dedicação que teve 
para chegar a um entendimento sobre esse projeto de 
conversão em lei.

Pergunto, Sr. Presidente, sobre o requerimento 
que, no início da tarde, havia encaminhado à Mesa 
para inserção em Ata de voto de aplauso para a atriz 
brasileira Sandra Corveloni por ter sido escolhida, no 
último domingo, dia 25, a melhor atriz da 61ª edição 
do Festival de Cannes por sua atuação no filme “Linha 
de Passe”, de Walter Salles e Daniela Thomas, e para 
o filme brasileiro Muro, do cineasta Tião, pseudônimo 
de Bruno Bezerra, que recebeu o prêmio Un Regard 
Neuf, Um Novo Olhar, na Quinzena dos Realizadores, 
mostra paralela ao Festival de Cannes, que traz filmes 
“mais independentes”.

Então, eu pediria a gentileza de ser colocado em 
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– O requerimento de V. Exª já teve o encaminhamento 
regimental e V. Exª foi atendido.

Muito obrigado, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) – 

O Sr. Senador Romero Jucá enviou discurso à Mesa, 
que será publicado na forma do disposto no art. 203 
do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. ROMERO JUCA (PMDB – RR. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs 
Senadores, a crise que atinge a economia mundial, 
deflagrada com o aumento da inadimplência das hi-
potecas de risco nos Estados Unidos, se alastrou pe-
los mercados mundiais e tem provocado prejuízo de 
bilhões de dólares a grande número de bancos e aos 
principais mercados de ações.

“A economia mundial entrou em um território novo 
e precário”, afirma o Fundo Monetário Internacional 
(FMI), no mais recente relatório denominado Panora-
ma Econômico Mundial.

O crescimento da economia mundial deverá cair 
de 4,9%, em 2007, para 3,7%, em 2008, com a crise 
financeira global, a maior crise desde a Grande De-

pressão de 1929, e com o choque dos preços das 
commodities, com graves reflexos inflacionários e 
conseqüências sociais e políticas muito graves, prin-
cipalmente para os países mais pobres.

Diversos fatores contribuíram para chegarmos 
à atual conjuntura econômica, destacando-se o cres-
cimento acelerado das economias emergentes, que 
contam com enormes massas de capital não produtivo 
gerando especulação.

Muitos e elevados riscos continuam a rondar a 
economia mundial: aumento dos níveis de inflação em 
grande número de países, deterioração das finanças 
públicas e privadas, possibilidade de um novo choque 
do petróleo e possibilidade de desabastecimento na 
área de alimentos, em decorrência da especulação.

São grandes as dificuldades para administrar a 
política monetária frente a um severo choque de preços 
das commodities, tanto para países ricos como para 
países em desenvolvimento.

Trata-se se crise de largas dimensões, e não de 
mera crise financeira conjuntural. A economia real foi 
duramente atingida, em todo o mundo, com o surgi-
mento de condições negativas, como a redução do 
ritmo de crescimento da economia mundial e o recru-
descimento de pressões inflacionárias.

O aumento exagerado do preço do barril do pe-
tróleo, que já ultrapassou o patamar de 120 dólares, 
demonstra claramente a possibilidade de um novo 
choque do petróleo, semelhante ao ocorrido no início 
da década de 70.

O Diretor-Gerente do Fundo Monetário Interna-
cional, Dominique Strauss-Kahn, afirmou que “o pior da 
crise financeira surgida nos Estados Unidos já passou, 
mas que seus efeitos continuarão sendo percebidos 
na economia durante vários trimestres”.

As perdas de ativos de grandes bancos e em-
presas ligadas ao setor financeiro giram em torno do 
trilhão de dólares. Os bancos espanhóis já perderam 
mais de doze bilhões de euros.

Estamos vivendo um ambiente que nos faz lem-
brar aquilo que o saudoso Professor John Kenneth 
Galbraith denominou de “A Era de Incerteza”.

O Presidente do Banco Central dos Estados Uni-
dos, Ben Bernanke, afirmou que “os bancos comerciais 
e as demais instituições que atuam no setor financei-
ro precisam reforçar sua capacidade de detectar e de 
se proteger de riscos e crises. Melhorias dos bancos 
na gestão de risco vão gerar um sistema financeiro 
mais estável ao tornar as empresas mais resistentes 
a choques”.
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Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se-
nadores,

O Banco Central do Brasil adotou o sistema de 
metas de inflação e vem administrando a política mo-
netária de forma bastante responsável, o que nos têm 
possibilitado enfrentar as atuais dificuldades econômi-
cas internacionais com menores riscos.

A economia brasileira tem demonstrado elevado 
grau de resistência a esses choques externos, apre-
sentando crescimento sustentável ao longo dos últi-
mos quatro anos, expansão da massa salarial, maior 
desenvolvimento industrial, aumento do investimento 
produtivo, redução do desemprego e crescimento das 
reservas em moeda estrangeira.

A melhoria do equilíbrio macroeconômico da eco-
nomia brasileira muito se deve à política de austeridade 
adotada pelo Banco Central do Brasil, que vem monito-
rando de forma rígida e permanente o comportamento 
dos preços internacionais e da economia brasileira.

O Comitê de Política Monetária (Copom) orienta 
suas decisões com base em um conjunto de elemen-
tos e variáveis, compreendendo os níveis de atividade 
econômica e de preços.

A demonstração cabal de que o Brasil está ado-
tando uma política econômica adequada e responsável 
pode ser atestada pelo grau de investimento que o País 
recebeu recentemente de uma das mais importantes 
agências internacionais de classificação de risco.

Na mesma linha de melhoria do desempenho da 
economia brasileira, podemos verificar que o Brasil viu 
ser elevada sua posição relativa na classificação de 
competitividade internacional: o País subiu seis de-
graus, passando da 49ª posição para a 43ª, conforme 
o Institute of Management Development, de Lausan-
ne, na Suíça.

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se-
nadores,

O Relatório de Inflação publicado trimestralmente 
pelo Banco Central do Brasil representa um importante 
instrumento de avaliação do desempenho do regime 
de metas de inflação e análise do cenário prospectivo 
do comportamento dos preços na economia nacional 
e internacional.

O estudo acurado e sistemático do nível de ativi-
dade econômica, dos preços, das políticas creditícia, 
monetária e fiscal, da economia internacional, do se-
tor externo e das perspectivas da inflação, tudo isso 
nos dá a segurança de que o Banco Central do Brasil 
está cumprindo fielmente sua missão primordial de 
guardião da moeda.

A manutenção da inflação dentro da meta pro-
posta tem sido uma tarefa exercida com grande profi-
ciência pelo Banco Central.

Isso nos dá a garantia de que a economia bra-
sileira pode ingressar num ciclo de desenvolvimento 
sustentável, de longo prazo, sem cair nas antigas ar-
madilhas de dar um passo a frente e dois atrás.

Quero, neste momento, me congratular com toda 
a Diretoria e com o corpo de servidores do Banco 
Central, na pessoa do Presidente Henrique Meirelles, 
que tem realizado um trabalho competente, paciente 
e muitas vezes não entendido até mesmo por aqueles 
que são os primeiros beneficiários de uma economia 
estável e dinâmica.

Tenho plena convicção de que o Senado Federal 
continuará a dar todo o apoio à política executada pelo 
Banco Central, que nos permite realizar um planeja-
mento de longo prazo, gerando mais emprego e maior 
crescimento, em benefício de nosso desenvolvimento 
econômico e social.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) – 
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 
de amanhã, a realizar-se às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

Oradores Inscritos 
(Até as 20:30h de 27-5-2008)

1. Senador Paulo Paim
2. Senador Eduardo Suplicy
3. Senador Antonio Carlos Valadares
4. Senador Renato Casagrande
5. Senador Valdir Raupp
6. Senador Valter Pereira
7. Senador César Borges
8. Senadora Rosalba Ciarlini
9. Senador Heráclito Fortes
10. Senador Flexa Ribeiro
11. Senadora Fátima Cleide
12. Senador Geovani Borges
13. Senador Augusto Botelho
14. Senador Geraldo Mesquita Júnior
15. Senador Romeu Tuma
16. Senador José Nery
17. Senador Jayme Campos
18. Senador Gilberto Goellner
19. Senador João Vicente Claudino
20. Senador Eduardo Azeredo
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21. Senador João Pedro

(Art. 17, § 1º)

1. Senador Papaléo Paes
2. Senador Pedro Simon

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 10, DE 2008 

(Proveniente da Medida Provisória Nº 412, de 
2007)

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos 
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Votação, em turno único, do Projeto de Lei de 
Conversão nº 10, de 2008, que  dispõe sobre a prorro-
gação do Regime Tributário para Incentivo à Moderni-
zação e à Ampliação da Estrutura Portuária – Reporto, 
instituído pela Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 
2004; e altera as Leis nºs 11.033, de 21 de dezembro 
de 2004; e 9.433, de 8 de janeiro de 1997 (proveniente 
da Medida Provisória nº 412, de 2007).

Parecer nº 476, de 2008, de Plenário, da Relatora 
revisora: Senadora Kátia Abreu, favorável ao Projeto 
de Lei de Conversão com as Emendas nºs 12 a 15, 
que apresenta.

(Sobrestando a pauta a partir de: 22.03.2008)
Prazo final (prorrogado): 04.06.2008

2 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 

 Nº 11, DE 2008  
(Proveniente da Medida Provisória Nº 416, 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 11, de 2008, que  altera a 
Lei nº 11.530, de 24 de outubro de 2007, que 
institui o Programa Nacional de Segurança Pú-
blica com Cidadania – Pronasci (proveniente 
da Medida Provisória nº 416, de 2008). 

Relator revisor: Senador Valter Pereira
(Sobrestando a pauta a partir de: 22.03.2008)
Prazo final (prorrogado): 04.06.2008

3 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 12, DE 2008  
(Proveniente da Medida Provisória Nº 417, 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 12, de 2008, que  altera 

e acresce dispositivos à Lei nº 10.826, de 22 
de dezembro de 2003, que dispõe sobre re-
gistro, posse e comercialização de armas de 
fogo e munição e sobre o Sistema Nacional de 
Armas – Sinarm e define crimes (proveniente 
da Medida Provisória nº 417, de 2008)

Relator revisor: Senador Raimundo Colombo
(Sobrestando a pauta a partir de: 22.03.2008)
Prazo final (prorrogado): 04.06.2008

4 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 14, DE 2008  
(Proveniente da medida provisória nº 413, 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 13, de 2008, que  dispõe 
sobre medidas tributárias destinadas a estimu-
lar os investimentos e a modernização do setor 
de turismo, a reforçar o sistema de proteção 
tarifária brasileiro, a estabelecer a incidência de 
forma concentrada da Contribuição para o PIS/
Pasep e da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social – Cofins na produção e 
comercialização de álcool; altera as Leis nºs 
10.865, de 30 de abril de 2004; 11.488, de 15 
de junho de 2007; 9.718, de 27 de novembro 
de 1998; 11.196, de 21 de novembro de 2005; 
10.637, de 30 de dezembro de 2002; 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003; 7.689, de 15 de 
dezembro de 1988; 7.070, de 20 de dezembro 
de 1982; 9.250, de 26 de dezembro de 1995; 
9.430, de 27 de dezembro de 1996; 9.249, de 
26 de dezembro de 1995; 11.051, de 29 de de-
zembro de 2004; 9.393, de 19 de dezembro de 
1996; 8.213, de 24 de julho de 1991; 7.856, de 
24 de outubro de 1989; e a Medida Provisória 
nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001; e dá 
outras providências (proveniente da Medida 
Provisória nº 413, de 2008)

Relator revisor: Senador César Borges
(Sobrestando a pauta a partir de: 22.03.2008)
Prazo final (prorrogado): 04.06.2008

5 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 414, 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 414, de 2008, que  constitui fonte 
de recursos adicional para ampliação de limites 
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operacionais do Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social – BNDES. 

Relatora revisora: Senadora Ideli Salvatti
(Sobrestando a pauta a partir de: 22.03.2008)
Prazo final (prorrogado): 04.06.2008

6 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 15, DE 2008  
(Proveniente da Medida Provisória Nº 418, 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 15, de 2008, que  altera 
as Leis nºs 11.508, de 20 de julho de 2007, 
que dispõe sobre o regime tributário, cambial 
e administrativo das Zonas de Processamento 
de Exportação; e 8.256, de 25 de novembro 
de 1991, que cria áreas de livre comércio nos 
municípios de Boa Vista e Bonfim, no Estado de 
Roraima; e dá outras providências (proveniente 
da Medida Provisória nº 418, de 2008).

Relator revisor: Senador José Sarney
(Sobrestando a pauta a partir de: 31.03.2008)
Prazo final (prorrogado): 13.06.2008

7 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 419, 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 419, de 2008, que  altera as Leis 
nºs 10.683, de 28 de maio de 2003; e 10.678, 
de 23 de maio de 2003, transformando o cargo 
de Secretário Especial de Políticas de Promo-
ção da Igualdade Racial em Ministro de Estado 
Chefe da Secretaria Especial de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial.

Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 05.04.2008)
Prazo final (prorrogado): 18.06.2008

8 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 420, 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 420, de 2008, que  abre crédito 
extraordinário, em favor de Encargos Finan-
ceiros da União, no valor de doze bilhões e 
quinhentos milhões de reais, para o fim que 
especifica.

Relator revisor:

(Sobrestando a pauta a partir de: 11.04.2008)
Prazo final (prorrogado): 24.06.2008

9 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 421, 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 421, de 2008, que  dispõe so-
bre o salário mínimo a partir de 1º de março 
de 2008.

Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 14.04.2008)
Prazo final (prorrogado): 27.06.2008

10 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 423, 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 423, de 2008, que  abre crédito 
extraordinário, em favor dos Ministérios dos 
Transportes e da Integração Nacional, no valor 
global de seiscentos e treze milhões, setecen-
tos e cinqüenta e dois mil e cinqüenta e sete 
reais, para os fins que especifica.

Parecer nº 6, de 2008-CN, da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
calização, Relator Deputado José Guimarães, 
favorável à Medida Provisória e pela inadmis-
sibilidade das Emendas nºs. 1 a 12.

Relator revisor: Senador João Tenório
(Sobrestando a pauta a partir de: 19.05.2008)
Prazo final: 02.06.2008

11 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 27, DE 2008 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 64,  

§ 1º da Constituição Federal) 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, 

parágrafo único, do Regimento Interno)

Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 2008 
(nº 2.105/2007, na Casa de origem), de inicia-
tiva do Presidente da República, que  institui 
o Regime de Tributação Unificada – RTU na 
importação, por via terrestre, de mercadorias 
procedentes do Paraguai; e altera as Leis nºs 
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003 (Projeto do Sa-
coleiro). 

(Sobrestando a pauta a partir de: 09.05.2008)
(Dependendo de pareceres da Representação 

Brasileira no Parlamento do Mercosul e das Comis-
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sões de Constituição, Justiça e Cidadania-CCJ, de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional-CRE e de As-
suntos Econômicos-CAE)

12 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 11, DE 2008 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo 

único do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 11, de 2008 (apre-
sentado como conclusão do Parecer nº 84, de 
2008, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Jú-
nior), que  aprova a Programação Monetária 
para o quarto trimestre de 2007.

13 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 48, DE 2003 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que  dispõe sobre aplicação 
de recursos destinados à irrigação. 

Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15, 
de 2007, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: 
Senador João Alberto Souza, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pro-
nunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Ple-
nário), Relator ad hoc: Senador João Batista 
Motta, favorável, nos termos de subemenda 
que apresenta.

14 
PROPOSTA DE 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, 
Relator: Senador Eduardo Azeredo, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece.

15 
PROPOSTA DE 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.

16 
PROPOSTA DE 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 
Plenário) Relator ad hoc: Senador Flexa Ri-
beiro, pela aprovação parcial, nos termos da 
Subemenda-CCJ (Substitutivo), que oferece.

17 
PROPOSTA DE 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).
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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: Sena-
dor Flexa Ribeiro, favorável, com Subemenda, 
que apresenta.

18 
PROPOSTA DE DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 57, DE 2005 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 57, de 2005, ten-
do como primeiro signatário o Senador Marco 
Maciel, que  dá nova redação ao § 4º do art. 
66 da Constituição, para permitir que os vetos 
sejam apreciados separadamente no Senado 
Federal e na Câmara dos Deputados.

Pareceres da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sob nºs

– 779, de 2006, 1º pronunciamento (sobre a Pro-
posta): Relator: Senador Ramez Tebet, favorável;

– 272, de 2007, 2º pronunciamento (sobre a 
Emenda nº 1-Plen): Relator: Senador Adelmir Santana, 
favorável, com a Emenda nº 2-CCJ, de redação; e

– 100, de 2008, 3º pronunciamento (em reexa-
me, nos termos do Requerimento nº 128, de 2008), 
Relator Senador Adelmir Santana, ratificando seus 
pareceres anteriores, apresentando, ainda, as Emen-
das nºs 3 e 4-CCJ.

19 
PROPOSTA DE 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.

20 
PROPOSTA DE 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. 

21 
PROPOSTA DE 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 pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 3, de 2001, tendo como primeiro 
signatário o Senador José Roberto Arruda, 
que  altera o artigo 228 da Constituição Fe-
deral, reduzindo para dezesseis anos a idade 
para imputabilidade penal.

22 
PROPOSTA DE 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  alte-
ra o artigo 228 da Constituição Federal, para 
reduzir a idade prevista para a imputabilidade 
penal, nas condições que estabelece.
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23 
PROPOSTA DE 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.

24 
PROPOSTA DE 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.

25 
PROPOSTA DE DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 96, DE 2003

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 96, de 2003, tendo como primeira signatária 
a Senadora Ideli Salvatti, que  acrescenta novo 
parágrafo ao artigo 73 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, para estabelecer, 
a partir de 2005, a regressividade da Desvin-
culação das Receitas da União (DRU) no cál-
culo da aplicação de recursos na manutenção 
e desenvolvimento do ensino de que trata o 
artigo 212 da Constituição Federal.

Parecer sob nº 349, de 2008, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Jefferson Peres, favorável, com 
as emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.

26 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2000

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
12, de 2000 (nº 885/95, na Casa de origem), 
que  estabelece diretrizes gerais de programa 
nacional de habitação para mulheres com res-
ponsabilidade de sustento da família. 

Parecer sob nº 437, de 2007, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Gerson Camata, 
oferecendo a redação do vencido.

27 
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 
administração e o conselho fical das socieda-
des cooperativas).

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

28 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 26, DE 2000

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 26, 
de 2000, que  altera a Lei nº 9.069, de 29 de 
junho de 1995, para tratar do comparecimento 
do Presidente do Banco Central do Brasil na 
Comissão de Assuntos Econômicos do Sena-
do Federal e para extinguir a obrigatoriedade 
de apresentação da programação monetária 
trimestral e a vinculação legal entre emissão 
de moeda e reservas cambiais. 

Parecer sob nº 66-A, de 2008, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Flexa Ribeiro, 
oferecendo a redação do vencido.

29 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO  

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 57, DE 2001

Discussão, em turno único, do Substitu-
tivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado 
nº 57, de 2001 (nº 5.270/2001, naquela Casa), 
que  altera o art. 36 do Decreto-Lei nº 221, 
de 28 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre 
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a proteção e estímulos à pesca e dá outras 
providências.

Pareceres sob nºs 1.345 e 1.346, de 
2007, das Comissões

– de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: Se-
nador João Durval, favorável, com as adequações re-
dacionais propostas, e

– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle, Relator ad hoc: Senador Re-
nato Casagrande, favorável.

30 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2003

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 22, de 2003(nº 5.120/2001, 
na Casa de origem), que  dispõe sobre as ati-
vidades das Agências de Turismo.

Pareceres nºs 1.049 e 1.050, de 2007, 
das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Tasso Jereissati, favorável ao Projeto com as 
Emendas nºs 1 a 12-CCJ, que apresenta;

– de Desenvolvimento Regional e Turismo, Re-
lator: Senador Antonio Carlos Valadares, favorável ao 
Projeto e às Emendas nºs 1 a 4, 6 a 8, 11 e 12-CCJ, 
à Emenda nº 9-CCJ, nos termos de Subemenda; pela 
prejudicialidade das Emendas nºs 5 e 10-CCJ; apre-
sentando, ainda, as Emendas nºs 13 a 18-CDR.

31 
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.

32 
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.

33 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 24, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 24, de 2005 (nº 4.465/2001, 
na Casa de origem), que  altera a Lei nº 5.917, 
de 10 de setembro de 1973 (inclui novo trecho 
na Relação Descritiva das rodovias no Sistema 
Rodoviário Nacional).

Parecer favorável, sob nº 1.534, de 2005, 
da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, 
Relator “ad hoc”: Senador Rodolpho Touri-
nho.

34 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 67, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 67, de 2005 (nº 1.792/2003, 
na Casa de origem), que  dá nova redação aos 
incisos I e III do caput do art. 5º e aos incisos I 
e III do caput do art. 8º da Lei nº 10.336, de 19 
de dezembro de 2001 (iguala a incidência da 
Cide sobre a gasolina e querosene utilizados 
na aviação, reduzindo a alíquota aplicável à 
gasolina de aviação).

Pareceres sob nos 856 e 857, de 2007, 
das Comissões

– de Assuntos Econômicos (em audiência, nos 
termos do Requerimento nº 624, de 2006), Relator: 
Senador Renato Casagrande, favorável; e

– de Serviços de Infra-Estrutura, Relator: Sena-
dor Eliseu Resende, favorável, com as Emendas nos 
1 a 3-CI, de redação, que apresenta.

35 
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 empre-
gos regidos pela Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT.

Parecer sob nº 198, de 2006, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador Paulo Paim, favorável, nos termos 
da Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que apre-
senta.
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36 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 111, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 111, de 2005 (nº 3.796/2004, 
na Casa de origem), que  dispõe sobre a Polí-
tica Nacional de Orientação, Combate e Con-
trole dos Efeitos Danosos da Exposição ao Sol 
à Saúde e dá providências correlatas. 

Pareceres sob nºs 603 e 604, de 2007, 
das Comissões:

– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Magno Malta, favorável, com as Emendas nºs 
1 e 2-CCJ, de redação, que apresenta; e

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador Papa-
léo Paes, favorável, nos termos da Emenda nº 3-CAS 
(Substitutivo), que oferece.

37 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 118, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 118, de 2005 (nº 1.153/2003, 
na Casa de origem), que  modifica o inciso II 
do caput do art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996 (dispõe sobre o aproveita-
mento de matérias cursadas em seminários 
de filosofia ou teologia).

Parecer sob nº 924, de 2006, da Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, Relatora: 
Senadora Maria do Carmo Alves, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CE (Substituti-
vo), que oferece.

38 
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.

39 
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.

40 
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 Presiden-
te 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 .

41 
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.

42 
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.

    761ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



16958 Quarta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008

43 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 43, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 43, de 2006 (nº 4.505/2004, 
na Casa de origem), que  dispõe sobre o re-
conhecimento do dia 26 de outubro como Dia 
Nacional dos Trabalhadores Metroviários.

Parecer favorável, sob nº 926, de 2006, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Paulo Paim.

44 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 90, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 90, de 2006 (nº 6.248/2005, 
na Casa de origem), que  acrescenta o § 3º-C 
ao art. 30 da Lei n.º 6.015, de 31 de dezembro 
de 1973, que dispõe sobre os registros públicos 
e dá outras providências (determina que car-
tórios de registros públicos afixem, em locais 
de fácil leitura e acesso, quadros contendo os 
valores das custas e emolumentos). 

Parecer favorável, sob nº 1.163, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Valter Pereira.

45 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 12, de 2007 (nº 1.791/1999, 
na Casa de origem), que  institui o Dia Nacio-
nal dos Surdos. 

Parecer favorável, sob nº 979, de 2007, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator “ad hoc”: Senador Flávio Arns.

46 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2007 (nº 3.986/2004, 
na Casa de origem), que  institui o Dia Nacio-
nal do Vaqueiro.

Parecer favorável sob o nº 722, de 2007, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator “ad hoc”: Senador Valter Pereira.

47 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 107, de 2007 (nº 6.782/2006, 

na Casa de origem), que  altera o art. 143 e 
acrescenta o art. 143-A à Lei nº 5.869, de 11 
de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 
e altera o art. 274 do Decreto-Lei nº 3.689, de 
3 de outubro de 1941 – Código de Processo 
Penal, a fim de instituir requisito para investi-
dura no cargo de Oficial de Justiça.

Parecer sob nº 187, de 2008, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Osmar Dias, favorável com 
a Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apre-
senta.

48 
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 arti-
gos 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.

49 
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.
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50 
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.

51 
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 especifi-
car 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.

52 
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 parágra-
fo 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 ofe-
rece.

53 
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO  

Nº 31, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução do Senado nº 31, de 2007, de auto-
ria do Senador Tião Viana, que  institui o Prê-
mio Senado Federal de História do Brasil.

Pareceres favoráveis sob os nºs 1.192 e 
1.193, de 2007, das Comissões

– de Educação, Cultura e Esporte, Relatora: Se-
nadora Maria do Carmo Alves; e

– Diretora, Relator: Senador Efraim Morais.

54 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 53, DE 2008 
(Tramita nos termos dos arts. 142 e 143  

do Regimento Comum)

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Decreto Legislati-
vo nº 53, de 2008, de iniciativa da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
calização, que  disciplina as relações jurídicas 
decorrentes da vigência da Medida Provisória 
nº 399, de 16 de outubro de 2007, que “abre 
crédito extraordinário, em favor da Presidência 
da República e dos Ministérios das Relações 
Exteriores, dos Transportes, do Meio Ambiente 
e da Integração Nacional, no valor de quatro-
centos e cinqüenta e seis milhões e seiscen-
tos e vinte e cinco mil reais, para os fins que 
especifica”, conforme o disposto no art. 11 da 
Resolução nº 1, de 2002-CN.

55 
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.
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56 
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).

57 
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.

58 
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 primei-
ro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 35, 
de 2008, de iniciativa da Comissão Mista Es-
pecial 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 autoprodu-
tores de energia elétrica.

59 
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.

60 
REQUERIMENTO Nº 1.302, DE 2004

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.302, de 2004, da Senadora Serys 
Slhessarenko,  solicitando a instituição, no 
âmbito do Senado Federal, da Semana de 
Ciência e Tecnologia, a ser celebrada anual-
mente no mês de outubro, com o objetivo de 
mobilizar a população brasileira para questões 
científicas.

Pareceres favoráveis, sob nºs 448 a 451, 
de 2007, das Comissões de Educação, Cul-
tura e Esporte, Relator: Senador Juvêncio da 
Fonseca; de Assuntos Sociais, Relator: Sena-
dor Cristovam Buarque; de Serviços de Infra-
Estrutura, Relator ad hoc: Senador Eduardo 
Azeredo; e de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, Relator: Senador 
Valter Pereira.

61 
REQUERIMENTO Nº 778, DE 2007

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

62 
REQUERIMENTO Nº 882, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 882, de 2007, do Senador Magno 
Malta,  solicitando a apresentação de voto de 
aplauso à Polícia Federal pela brilhante atua-
ção na prisão do traficante internacional Juan 
Abadia, líder do cartel colombiano.

Parecer favorável, sob nº 287, de 2008, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Geraldo 
Mesquita Júnior.
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63 
REQUERIMENTO Nº 914, DE 2007

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 914, de 2007, do Senador Mozarildo Ca-
valcanti,  solicitando a remessa do Projeto de 
Lei do Senado nº 312, de 2007, à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, uma vez 
que o prazo na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos já se encontra esgotado. (Gestão de 
florestas públicas; institui o Serviço Florestal 
Brasileiro na estrutura do Ministério do Meio 
Ambiente.)

64 
REQUERIMENTO Nº 1.072, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.072, de 2007, do Senador Arthur 
Virgílio,  solicitando a apresentação de voto 
de aplauso ao economista Alan Greenspan 
pelo lançamento do livro “A era da turbulência: 
aventuras em um mundo novo”.

Parecer favorável, sob nº 288, de 2008, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduardo 
Azeredo.

65 
REQUERIMENTO Nº 1.176, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.176, de 2007, do Senador Renato 
Casagrande,  solicitando a apresentação de 
voto de louvor ao ex-Vice-Presidente norte-
americano Albert Gore Junior e ao IPCC/ Pai-
nel Intergovernamental sobre Mudanças Cli-
máticas por compartirem o Prêmio Nobel da 
Paz de 2007. 

Parecer favorável, sob nº 289, de 2008, 
da Comissão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional, Relator: Senador Cristovam 
Buarque.

66 
REQUERIMENTO Nº 1.242, DE 2007

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.242, de 2007, do Senador Arthur 
Virgílio,  solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 266, de 2007-Complementar, 
além da Comissão constante do despacho 

inicial de distribuição, seja ouvida, também, 
a de Constituição, Justiça e Cidadania. (Local 
do recolhimento do ISS nas operações de ar-
rendamento mercantil)

67 
REQUERIMENTO Nº 1.428, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.428, de 2007, do Senador Pedro 
Simon,  solicitando a apresentação de voto de 
louvor e congratulações à Senhora Cristina 
Fernández Kirchner, por ocasião de sua posse 
como Presidenta da República da Argentina.

Parecer sob nº 290, de 2008, da Comis-
são de Relações Exteriores e Defesa Nacio-
nal, Relator ad hoc: Senador Fernando Collor, 
favorável, com alterações que propõe.

68 
REQUERIMENTO Nº 1.494, DE 2007

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.494, de 2007, do Senador Sérgio 
Zambiasi,  solicitando a tramitação conjunta do 
Projeto de Lei do Senado nº 86, de 2006, com 
o Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 2000, que 
já se encontra apensado aos Projetos de Lei 
do Senado nºs 25, 165, 182, 242, 308 e 355, 
de 2003; 352, de 2004; 370, de 2005; 151 e 
531, de 2007, por regularem a mesma matéria. 
(Propaganda de bebidas alcoólicas)

69 
REQUERIMENTO Nº 1.495, DE 2007

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.495, de 2007, do Senador Geraldo 
Mesquita Júnior,  solicitando a tramitação con-
junta dos Projetos de Lei do Senado nºs 510, 
de 1999, e 505, de 2007, com o Projeto de Lei 
da Câmara nº 35, de 2000, que já se encontra 
apensado aos Projetos de Lei do Senado nºs 
25, 165, 182, 242, 308 e 355, de 2003; 352, 
de 2004; 370, de 2005; 151 e 531, de 2007, 
por regularem a mesma matéria. (Propaganda 
de bebidas alcoólicas)

70 
REQUERIMENTO Nº 115, DE 2008

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 115, de 2008, do Senador Cícero Luce-
na e outros Senhores Senadores,  solicitando 
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a criação de Comissão Temporária Externa, 
composta por cinco membros titulares e igual 
número de suplentes, para, no prazo de doze 
meses, acompanhar todos os atos, fatos re-
levantes, normas e procedimentos referentes 
às obras do Projeto de Integração do Rio São 
Francisco.

71 
REQUERIMENTO Nº 158, DE 2008

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 158, de 2008, do Senador Flexa Ribei-
ro,  solicitando que, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 29, de 2003, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Agricultura e Refor-
ma Agrária. (Política Pesqueira Nacional)

72 
REQUERIMENTO Nº 176, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 176, de 2008, do Senador Flexa 
Ribeiro  solicitando a tramitação conjunta do 
Projeto de Lei do Senado nº 303, de 2005, 
com os Projetos de Lei do Senado nºs 370, 
de 1999; 145, de 2000; e o Projeto de Lei da 
Câmara nº 151, de 2001, que já se encontram 
apensados, por regularem a mesma matéria. 
(Impenhorabilidade dos bens de família)

73 
REQUERIMENTO Nº 186, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 186, de 2008, do Senador Expedito 
Júnior,  solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
da Senado nº 210, de 2007, além das Comis-
sões constantes do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Meio Am-
biente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle. (Isenção do Imposto de Importação 
e IPI incidentes sobre CD e DVD)

74 
REQUERIMENTO Nº 199, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 199, de 2008, do Senador Romero 
Jucá,  solicitando a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 7, de 2005 e 
17, de 2006-Complementar, com os Projetos 
de Lei do Senado nºs 129 e 183, de 2003 e 

291, de 2005, que já se encontram apensa-
dos, por regularem a mesma matéria. (Facul-
ta adesão ao SIMPLES por pessoas jurídicas 
que especifica)

75 
REQUERIMENTO Nº 210, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 210, de 2008, do Senador Aloizio 
Mercadante,  solicitando que sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 277, de 2004, que tra-
mita em conjunto com os Projetos de Lei do 
Senado nºs 187, 2002; 44, de 2004; e 113, 
de 2006; além das Comissões constantes do 
despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Assuntos Econômicos. (Planos 
de Saúde)

76 
REQUERIMENTO Nº 256, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 256, de 2008, do Senador Romero 
Jucá,  solicitando a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 280, de 2004; 
132, 191 e 467, de 2007, com o Projeto de 
Lei do Senado nº 167, de 2003, que já se en-
contra apensado aos de nºs 210, de 2003; 75 
e 323, de 2004; e 87, de 2005, por versarem 
sobre a mesma matéria. (Isenção de IPI em 
automóveis, motocicletas etc.)

77 
REQUERIMENTO Nº 352, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 352, de 2008, do Senador Flávio 
Arns,  solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 46, de 2008, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Educação, Cultura 
e Esporte. (Obrigatoriedade da neutralização 
das emissões de gases de efeito estufa de-
correntes da realização da Copa do Mundo de 
Futebol no Brasil, em 2014.)

78 
REQUERIMENTO Nº 358, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 358, de 2008, de autoria da Sena-
dora Patrícia Saboya,  solicitando que, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 24, de 2008, 
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além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a 
de Assuntos Sociais. (Ajudas técnicas na uti-
lização de caixas eletrônicos por portadores 
de deficiência visual.)

79 
REQUERIMENTO Nº 368, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 368, de 2008, do Senador Welling-
ton Salgado,  solicitando a tramitação conjunta 
dos Projetos de Lei do Senado nºs 257 e 315, 
de 2005, por regularem a mesma matéria (li-
berdade de manifestação do pensamento e 
de informação).

80 
REQUERIMENTO Nº 385, DE 2008

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 385, de 2008, do Senador Flexa Ribei-
ro,  solicitando que, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 59, de 2003, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática.(Regio-
nalização da programação de rádio e TV)

81 
REQUERIMENTO Nº 413, DE 2008 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 413, de 2008, do Senador Arthur Virgí-
lio,  solicitando voto de aplauso ao Ministro 
Humberto Gomes de Barros, por ter tomado 
posse, no dia 7 de abril de 2008, no cargo de 
Presidente do Superior Tribunal de Justiça.

Parecer favorável, sob nº 473, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira.

82 
REQUERIMENTO Nº 417, DE 2008 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 417, de 2008, de iniciativa da Comissão 
de Diretos Humanos e Legislação Participati-
va,  solicitando a criação de um Dia Mundial 

de Solidariedade Parlamentar pela vida da ex-
Senadora Ingrid Betancourt.

83 
REQUERIMENTO Nº 418, DE 2008 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 418, de 2008, de iniciativa da Comis-
são de Relações Exteriores e Defesa Nacio-
nal,  solicitando a criação de um Dia Mundial 
de Solidariedade Parlamentar pela vida da 
ex-Senadora Ingrid Betancourt.

84 
REQUERIMENTO Nº 423, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 423, de 2008, do Senador Jarbas 
Vasconcelos,  solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 607, de 2007, além das 
Comissões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania. (Regulamenta-
ção do exercício da profissão de Analista de 
Sistemas e suas correlatas, criação do Con-
selho Federal e os Conselhos Regionais de 
Informática).

85 
REQUERIMENTO Nº 474, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 474, de 2008, da Senadora Ideli 
Salvatti,  solicitando que, sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 51, de 2008, além das Co-
missões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Ser-
viços de Infra-Estrutura (Política Nacional de 
Abastecimento).

86 
REQUERIMENTO Nº 475, DE 2008

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 475, de 2008, da Senadora Ideli Salvat-
ti,  solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 51, de 2008, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribui-
ção, seja ouvida, também, a de Agricultura e 
Reforma Agrária (Política Nacional de Abas-
tecimento).

    767ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



16964 Quarta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008

87 
REQUERIMENTO Nº 494, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 494, de 2008, do Senador Romero 
Jucá,  solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 142, de 2007, além das Comis-
sões constantes do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Assuntos 
Econômicos (retribuição por serviços ambien-
tais decorrentes de boas práticas rurais).

88 
REQUERIMENTO Nº 506, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 506, de 2008, do Senador Expedito 
Júnior,  solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 260, de 2007, além da Comis-
são constante do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Meio Am-
biente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 

e Controle. (Política Nacional de Integração 
Lavoura-Pecuária) 

89 
REQUERIMENTO Nº 599, DE 2008 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 599, de 2008, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional,  so-
licitando voto de louvor e congratulações ao 
Corpo de Fuzileiros Navais, na pessoa de seu 
Comandante-Geral, o Almirante-de-Esquadra 
Alvaro Augusto Dias Monteiro, pela passagem 
dos 200 anos dos Fuzileiros Navais.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 22 horas e 06 
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*
Bloco-PT - João Pedro** (S)

- vago*

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*
PTB - Carlos Dunga** (S)

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**

Tocantins
Bloco-PR - João Ribeiro*
Maioria-PMDB - Leomar Quintanilha*
Minoria-DEM - Kátia Abreu**

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**

Amapá
Maioria-PMDB - Geovani Borges* (S)

Minoria-PSDB - Papaléo Paes*
Maioria-PMDB - José Sarney**

Goiás
Minoria-DEM - Demóstenes Torres*
Minoria-PSDB - Lúcia Vânia*
Minoria-PSDB - Marconi Perillo**

Alagoas
Minoria-PSDB - João Tenório* (S)

Maioria-PMDB - Renan Calheiros*
PTB - Fernando Collor**

Rondônia
Bloco-PT - Fátima Cleide*
Maioria-PMDB - Valdir Raupp*
Bloco-PR - Expedito Júnior**

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   



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 Raimundo Colombo   (DEM-SC)  (7)

VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia   (PSDB-GO)  (9)

RELATOR: Senador Inácio Arruda   (PC DO B-CE)  (9)

 

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)

Raimundo Colombo   (DEM-SC)

Sérgio Guerra   (PSDB-PE)  (12)

Lúcia Vânia   (PSDB-GO)  (5)

 1.  Demóstenes Torres   (DEM-GO)

 

 2.  Alvaro Dias   (PSDB-PR)  (4,8)

 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (10)

Fátima Cleide   (PT-RO)

Inácio Arruda   (PC DO B-CE)  (2,6)

Flávio Arns   (PT-PR)  (3,13)

 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
VAGO   (14)  

PDT/PSOL  (11)

  1.  Osmar Dias   (PDT-PR)

 
Notas:
1. De acordo com o cálculo de proporcionalidade partidária, cabe ao Bloco Parlamentar da Minoria a indicação de três membros suplentes.
2. Senador Inácio Arruda, passa a substituir o Senador João Ribeiro, em 21.8.2007 (Of. 133/2007 - GLDBAG). Eleito como Relator, na
Sessão do dia 10.10.2007.
3. Senador Sibá Machado, passou a substituir o Senador Vicente Claudino, em 21.8.2007 (Of. 133/2007 - GLDBAG).
4. Senador Sérgio Guerra foi designado, em 22/08/2007 (Ofício nº 171/07-GLPSDB).
5. Senadora Lúcia Vânia, em substituição à Senadora Marisa Serrano, foi designada em 22/08/2007 (Ofício nº 171/07-GLPSDB). Eleita
para a Vice-Presidência, na Sessão Ordinária em 10.10.2007.
6. Indicado o Senador Inácio Arruda em substituição ao Senador Eduardo Suplicy, que se torna membro suplente, nos termos do Ofício nº
138/2007.
7. Senador Raimundo Colombo foi eleito em 3.10.2007.
8. O Senador Alvaro Dias foi indicado em substituição ao Senador Sérgio Guerra, na sessão deliberativa de 09.10.2007, conforme Ofício nº
185/2007-GLPSDB (DSF de 10.10.2007).
9. Em 10.10.2007, foram eleitos a Senadora Lúcia Vânia como Vice-Presidente e o Senador Inácio Arruda como Relator.
10. 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).
11. Vaga de suplente compartilhada entre o PDT e o PSOL.
12. Senador Sérgio Guerra passou a substituir o Senador Flexa Ribeiro, em 26/02/2008, na condição de membro titular (Of.
16/08-GLPSDB).
13. Em 13/05/2008, o Senador Flávio Arns é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Sibá Machado (Of. 55/2008/GLDBAG).
14. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3311-3514

Fax: 3311-1176



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)

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
Designação: 24/03/2008

Instalação: 25/03/2008
Prazo final: 04/08/2008

TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Demóstenes Torres   (DEM-GO)

Eduardo Azeredo   (PSDB-MG)

 1.  Virginio de Carvalho   (PSC-SE)  (2)

 2.  Cícero Lucena   (PSDB-PB)  (1)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )
Marcelo Crivella   (PRB-RJ)

Magno Malta   (PR-ES)

 1.  Paulo Paim   (PT-RS)

 

Maioria ( PMDB )
Almeida Lima   (PMDB-SE)

Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB-AC)

 1.   

 

PTB
Romeu Tuma   (SP)  1.  Sérgio Zambiasi   (RS)

 
Notas:
1. O Senador Cícero Lucena encontra-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 31.03.2008 a 31.07.2008
2. 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 a 18/07/2008 (Of. 30/08-GLDEM).



2) 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   (DEM-MT)
VICE-PRESIDENTE: Senador João Pedro   (PT-AM)

RELATOR: Senador Flexa Ribeiro   (PSDB-PA)
 

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 

 

3) 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)

Número de membros: 7

 

Leitura: 25/03/2008



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.  Paulo Paim   (PT)

 3.  Ideli Salvatti   (PT)

 4.  VAGO   (8)

 5.  Marcelo Crivella   (PRB)

 6.  Inácio Arruda   (PC DO B)

 7.  Patrícia Saboya   (PDT)  (1)

 8.  Antonio Carlos Valadares   (PSB)

 9.  César Borges   (PR)

Maioria ( PMDB )
Romero Jucá   (PMDB)

Valdir Raupp   (PMDB)

Pedro Simon   (PMDB)

Mão Santa   (PMDB)

Geovani Borges   (PMDB)  (6)

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)  (7)

 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)

Raimundo Colombo   (DEM)

Cícero Lucena   (PSDB)  (5)

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 

Gim Argello 

 1.   

 2.   

PDT
Osmar Dias  1.  VAGO   (9)

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. O Senador Cícero Lucena encontra-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 31.03.2008 a
31.07.2008
6. 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).
7. 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).
8. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
9. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.

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



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   (7)

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)

Sérgio Guerra   (PSDB)

 

 1.  VAGO   (5)

 

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

 3.  Eduardo Azeredo   (PSDB)

PDT PMDB PSDB  (1)

Cícero Lucena   (PSDB)  (6)  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. O Senador Cícero Lucena encontra-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 31.03.2008 a
31.07.2008.
7. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Telefone(s): 3311-4605 e 33113516

Fax: 3311-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br



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)

Osmar Dias   (PDT)  (1)

Tasso Jereissati   (PSDB)

 1.  João Tenório   (PSDB)  (2)

 2.  Cícero Lucena   (PSDB)  (2,4)

 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 Cícero Lucena encontra-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 31.03.2008 a
31.07.2008.

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Telefone(s): 3311-4605 e 33113516

Fax: 3311-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br



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 )
Kátia Abreu   (DEM)

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).

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Telefone(s): 3311-4605 e 33113516

Fax: 3311-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br



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 )  (3)

Patrícia Saboya   (PDT)  (1)

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   (5)

 5.  Antonio Carlos Valadares   (PSB)

 6.  Ideli Salvatti   (PT)

 7.  Magno Malta   (PR)

Maioria ( PMDB )
Romero Jucá   (PMDB)

VAGO   (8)

VAGO   (4)

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)

Rosalba Ciarlini   (DEM)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

Lúcia Vânia   (PSDB)

Papaléo Paes   (PSDB)

 1.  Adelmir Santana   (DEM)

 2.  Heráclito Fortes   (DEM)

 3.  Raimundo Colombo   (DEM)

 4.  Romeu Tuma   (PTB)  (2)

 5.  Cícero Lucena   (PSDB)  (9)

 6.  Sérgio Guerra   (PSDB)

 7.  Marisa Serrano   (PSDB)

PTB  (7)

VAGO   (6)  1.   

PDT
João Durval  1.  Cristovam Buarque 
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. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Vago, em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do titular, Senador Fernando Collor.
6. Em 23/04/2008, o Senador Gim Argello deixa de integrar a Comissão (Of. 73/2008-GLPTB).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
9. O Senador Cícero Lucena encontra-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 31.03.2008 a
31.07.2008.

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.  Kátia Abreu   (DEM)

 2.  Cícero Lucena   (PSDB)  (3)

 
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. O Senador Cícero Lucena encontra-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 31.03.2008 a
31.07.2008.

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Telefone(s): 3311-3515

Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br

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



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.  Kátia Abreu   (DEM)

 2.  Cícero Lucena   (PSDB)  (3)

 
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 o Senador Cícero Lucena encontrar-se licenciado no período de 31/03 a 31/07/2008.

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Telefone(s): 3311-3515

Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br



3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA  - CCJ
Número de membros: 23 titulares  e 23 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Marco Maciel  (DEM-PE)  (1)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Valter Pereira  (PMDB-MS)
 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (3)

Serys Slhessarenko   (PT)

VAGO   (7)

Eduardo Suplicy   (PT)

Aloizio Mercadante   (PT)

Ideli Salvatti   (PT)

Antonio Carlos Valadares   (PSB)

 1.  João Ribeiro   (PR)

 2.  Inácio Arruda   (PC DO B)

 3.  César Borges   (PR)

 4.  Marcelo Crivella   (PRB)

 5.  Magno Malta   (PR)

 6.  José Nery   (PSOL)

Maioria ( PMDB )
Jarbas Vasconcelos   (PMDB)

Pedro Simon   (PMDB)

Romero Jucá   (PMDB)

Almeida Lima   (PMDB)

Valter Pereira   (PMDB)

Geovani Borges   (PMDB)  (6)

 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)

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)  (2)

 5.  Virginio de Carvalho   (PSC)  (5)

 6.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

 7.  João Tenório   (PSDB)

 8.  Marconi Perillo   (PSDB)

 9.  Mário Couto   (PSDB)

PTB  (4)

Epitácio Cafeteira  1.  Mozarildo Cavalcanti 

PDT
VAGO   (8)  1.  Osmar Dias 
Notas:
1. Eleito em 8.8.2007.
2. Vaga cedida pelo DEM 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. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
5. 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 18.07.2008 (Of. 30/08-GLDEM).
6. 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. 112/08-GLPMDB).
7. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
8. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário n.º 3 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3311-3972
Fax: 3311-4315

E-mail: scomccj@senado.gov.br



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)  (10)

 

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.  VAGO   (9,13)

 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)

Geovani Borges   (PMDB)  (11)

Mão Santa   (PMDB)

Valdir Raupp   (PMDB)

Paulo Duque   (PMDB)

Lobão Filho   (PMDB)  (5,12)

Gerson Camata   (PMDB)

 1.  Romero Jucá   (PMDB)

 2.  Leomar Quintanilha   (PMDB)

 3.  Pedro Simon   (PMDB)

 4.  Valter Pereira   (PMDB)

 5.  Jarbas Vasconcelos   (PMDB)

 6.   

 7.  Neuto De Conto   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO   (4)

Heráclito Fortes   (DEM)

Virginio de Carvalho   (PSC)  (7)

Marco Maciel   (DEM)

Raimundo Colombo   (DEM)

Rosalba Ciarlini   (DEM)

Marconi Perillo   (PSDB)

Marisa Serrano   (PSDB)

Papaléo Paes   (PSDB)

Flexa Ribeiro   (PSDB)

 1.  Adelmir Santana   (DEM)

 2.  Demóstenes Torres   (DEM)

 3.  Gilberto Goellner   (DEM)

 4.  José Agripino   (DEM)

 5.  Kátia Abreu   (DEM)

 6.  Romeu Tuma   (PTB)  (2)

 7.  Cícero Lucena   (PSDB)  (6)

 8.  Eduardo Azeredo   (PSDB)

 9.  Sérgio Guerra   (PSDB)

 10.  Lúcia Vânia   (PSDB)

PTB
Sérgio Zambiasi   (8)

 

 1.   

 2.   

PDT
Cristovam Buarque  1.  VAGO   (14)

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. 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. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
6. O Senador Cícero Lucena encontra-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 31.03.2008 a
31.07.2008.
7. 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 18.07.2008 (Of. 30/08-GLDEM).
8. Em 07/04/2008, a Presidência designa o Senador Sérgio Zambiasi como membro titular da Comissão (Of. nº 18, de 2008, da Liderança
do PTB).
9. Em 15/04/2008, o Senador Sibá Machado é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Aloizio
Mercadante (Of. 44/2008).
10. O Senador Gilvam Borges encontra-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a
24.08.2008.
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. 110/08-GLPMDB).
12. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 143/2008 - GLPMDB).
13. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
14. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 11:00HS - Plenário nº 15 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121

E-mail: julioric@senado.gov.br



4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, TEATRO, MÚSICA E COMUNICAÇÃO
SOCIAL

Número de membros: 12 titulares  e 12 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Demóstenes Torres  (DEM-GO)
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 )
Demóstenes Torres   (DEM)

Romeu Tuma   (PTB)

Rosalba Ciarlini   (DEM)

Marisa Serrano   (PSDB)

Marconi Perillo   (PSDB)

 1.  VAGO   (1)

 2.  Marco Maciel   (DEM)

 3.  Raimundo Colombo   (DEM)

 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 18.07.2008, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Educação, Cultura e
Esporte (Of. 30/2008-GLDEM).
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).

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498

Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br



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)

VAGO   (8)

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.  Geovani Borges   (PMDB)  (6)

 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)

Mário Couto   (PSDB)  (4)

Marisa Serrano   (PSDB)

Marconi Perillo   (PSDB)

 1.  Adelmir Santana   (DEM)

 2.  VAGO   (1)

 3.  VAGO   (3)

 4.  Raimundo Colombo   (DEM)

 5.  Papaléo Paes   (PSDB)  (5)

 6.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

 7.  Arthur Virgílio   (PSDB)

PTB
Gim Argello   (7)  1.   

PDT
VAGO   (9)  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 02/04/2008, o Senador Mário Couto é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Cícero Lucena, que se encontra
licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 31.03.2008 a 31.07.2008 (Of. 40/08-GLPSDB).
5. 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).
6. 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).
7. Em 22/04/2008, o Senador Gim Argello é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 71/2008-GLPTB).
8. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
9. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.

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 encontrar-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
31.03.2008 a 31.07.2008, e 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.

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.  Geovani Borges   (PMDB)  (3,5)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO   (1)

VAGO   (4)

 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. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena encontrar-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
31.03.2008 a 31.07.2008, e ter sido substituído pelo Senador Mário Couto, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle (Of. 40/2008-GLPSDB).
5. Em 13/05/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente do PMDB na Subcomissão (Of. 27/08-CMA).

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935

Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.



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:  Senador Sibá Machado  (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 )

Sibá Machado   (PT)

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)

 

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935

Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

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:  Senador Sibá Machado  (PT-AC)

RELATOR:  Senador Expedito Júnior  (PR-RO)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )

Renato Casagrande   (PSB)

Sibá Machado   (PT)

 1.  Expedito Júnior   (PR)

 2.  Augusto Botelho   (PT)

Maioria ( PMDB )
Leomar Quintanilha   (PMDB)  1.  VAGO   (2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Flexa Ribeiro   (PSDB)

Gilberto Goellner   (DEM)

 1.  VAGO   (1)

 2.  Arthur Virgílio   (PSDB)

 
Notas:
1. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena encontrar-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
31.03.2008 a 31.07.2008, e ter sido substituído pelo Senador Mário Couto, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle (Of. 40/2008-GLPSDB).
2. Vago, em virtude de o Senador Gilvam Borges encontrar-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 Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle (Of. 121/2008-GLPMDB).

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935

Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.



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.  VAGO   (13)

 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)

Geovani Borges   (PMDB)  (12)

 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)  (10)

Magno Malta   (PR)  (3,7)

 1.  VAGO 

 2.  Heráclito Fortes   (DEM)

 3.  Jayme Campos   (DEM)

 4.  Virginio de Carvalho   (PSC)  (11)

 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 Governo ao PSOL.
2. Vaga cedida pelo Bloco de Apoio 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.
10. O Senador Cícero Lucena encontra-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 31.03.2008 a
31.07.2008.
11. 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 18.07.2008 (Of. 30/08-GLDEM).
12. 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).
13. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.

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 18.07.2008, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa (Of. 30/2008-GLDEM).
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 encontrar-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



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)  (1)

 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   (2)

Lúcia Vânia   (PSDB)

 1.  VAGO   (4)

 2.  Cícero Lucena   (PSDB)  (5)

 
Notas:
1. Vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao PSOL.
2. 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 18.07.2008, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa (Of. 30/2008-GLDEM).
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.
5. O Senador Cícero Lucena encontra-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 31.03.2008 a
31.07.2008.

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005

Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br



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)  (1)

Maioria ( PMDB )
Roseana Sarney   (PMDB)  1.   

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO   (2)

Lúcia Vânia   (PSDB)

 1.  Romeu Tuma   (PTB)

 2.   

 
Notas:
1. A Senadora Patrícia Saboya integra a composição da Subcomissão em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo.
2. 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 18.07.2008, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa (Of. 30/2008-GLDEM).

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005

Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br



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 )  (3)

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.  Fátima Cleide   (PT)

 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)

 2.  Leomar Quintanilha   (PMDB)

 3.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)

 4.  Geovani Borges   (PMDB)  (9)

 5.  VAGO   (4)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Heráclito Fortes   (DEM)

Marco Maciel   (DEM)

Virginio de Carvalho   (PSC)  (8)

Romeu Tuma   (PTB)  (2)

Arthur Virgílio   (PSDB)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

João Tenório   (PSDB)

 1.  José Nery   (PSOL)  (5)

 2.  César Borges   (PR)  (1)

 3.  Kátia Abreu   (DEM)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 5.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

 6.  Tasso Jereissati   (PSDB)  (7)

 7.  Sérgio Guerra   (PSDB)

PTB  (6)

Fernando Collor  1.   

PDT
Cristovam Buarque  1.  VAGO   (10)

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 (DSF 2.10.2007).
2. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
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. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Vaga cedida temporariamente ao PSOL, conforme Ofício nº 10/2008-DEM (DSF 14.02.2008).
6. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
7. Em 24/03/2008, o Senador Tasso Jereissati é designado Suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/08 - GLPSDB).
8. 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 18.07.2008 (Of. 30/08-GLDEM).
9. 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. 122/08-GLPMDB).
10. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário nº 7 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3311-3496
Fax: 3311-3546

E-mail: scomcre@senado.gov.br



7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS BRASILEIROS NO
EXTERIOR

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

 

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496

Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Mozarildo Cavalcanti  (PTB-RR)
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)

Mozarildo Cavalcanti   (PTB)

 1.  João Ribeiro   (PR)

 2.  Fátima Cleide   (PT)

Maioria ( PMDB )
Valdir Raupp   (PMDB)

Pedro Simon   (PMDB)

 1.  Leomar Quintanilha   (PMDB)

 2.  VAGO   (2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Romeu Tuma   (PTB)

Flexa Ribeiro   (PSDB)

 1.  Marco Maciel   (DEM)

 2.  Arthur Virgílio   (PSDB)

PDT
VAGO   (3)  1.  Cristovam Buarque 

 
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 encontrar-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 Relações Exteriores e Defesa Nacional
(Of. 122/2008-GLPMDB).
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



7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DO REGIME
INTERNACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO    (1)

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)

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   (4)

 
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. Vago, em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do titular, Senador Fernando Collor.
4. 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

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. O Senador Fernando Collor foi substituído na Comissão de Relações Exteriores, conforme Ofício n.º 146/2007 - GLDBAG, lido em
05/09/2007, pelo Senador Euclydes Mello.
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



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)

Geovani Borges   (PMDB)  (6)

Valter Pereira   (PMDB)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)

 1.  Lobão Filho   (PMDB)  (3,7)

 2.  José Maranhão   (PMDB)

 3.  VAGO   (6)

 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)

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)  (5)

 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. O Senador Cícero Lucena encontra-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 31.03.2008 a
31.07.2008.
6. Em 23/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular do PMDB, na Comissão (Of. 125/08-GLPMDB).
7. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 144/2008 - GLPMDB).

Secretário(a): Dulcídia Ramos Calhao
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 14:00 HS - Plenário nº 13 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3311-4607
Fax: 3311-3286

E-mail: scomci@senado.gov.br



9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO  - CDR
Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senadora Lúcia Vânia  (PSDB-GO)
VICE-PRESIDENTE:  VAGO  

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (5)

Fátima Cleide   (PT)

Patrícia Saboya   (PDT)  (4)

João Pedro   (PT)

João Vicente Claudino   (PTB)

 

 1.  VAGO   (10)

 2.  Expedito Júnior   (PR)

 3.  Inácio Arruda   (PC DO B)

 4.  Antonio Carlos Valadares   (PSB)

 5.  José Nery   (PSOL)  (1,2)

Maioria ( PMDB )
José Maranhão   (PMDB)

Gim Argello   (PTB)  (3)

VAGO   (6)

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)  (8)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM)

 2.  Jayme Campos   (DEM)

 3.  Kátia Abreu   (DEM)

 4.  Virginio de Carvalho   (PSC)  (9)

 5.  Tasso Jereissati   (PSDB)

 6.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

 7.  João Tenório   (PSDB)

PTB  (7)

Mozarildo Cavalcanti  1.   

PDT
VAGO   (11)  1.  Osmar Dias 
Notas:
1. Vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo ao PSOL.
2. Vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao PSOL.
3. Vaga cedida ao PTB, nos termos do Ofício nº 361/2007 - GLPMDB.
4. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
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.
8. O Senador Cícero Lucena encontra-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 31.03.2008 a
31.07.2008.
9. 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 18.07.2008 (Of. 30/08-GLDEM).
10. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
11. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 14:00HS -

Telefone(s): 3311-4282
Fax: 3311-1627

E-mail: scomcdr@senado.gov.br



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   (6,9)

 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)

Cícero Lucena   (PSDB)  (5)

Flexa Ribeiro   (PSDB)

Marisa Serrano   (PSDB)

 1.  VAGO   (4)

 2.  Eliseu Resende   (DEM)

 3.  Raimundo Colombo   (DEM)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 5.  Marconi Perillo   (PSDB)

 6.  João Tenório   (PSDB)

 7.  Sérgio Guerra   (PSDB)

PTB  (8)

Carlos Dunga   (7)  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. O Senador Cícero Lucena encontra-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 31.03.2008 a
31.07.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Sibá Machado é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Aloizio
Mercadante.
7. Em 02/04/2008, o Senador Carlos Dunga é designado titular do Partido Trabalhista Brasileiro na Comissão (Of. nº 050/2008/GLPTB).
8. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
9. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.

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    (3,4)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (1)

VAGO   (3,4)

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)

 2.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 3.  Cícero Lucena   (PSDB)  (2)

 

 
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 Cícero Lucena encontra-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 31.03.2008 a
31.07.2008.
3. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
4. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3311-3506

E-mail: marcello@senado.gov.br



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)

Geovani Borges   (PMDB)  (6)

Valter Pereira   (PMDB)

 1.  Romero Jucá   (PMDB)

 2.  Gerson Camata   (PMDB)

 3.  Mão Santa   (PMDB)

 4.  Leomar Quintanilha   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Demóstenes Torres   (DEM)

Romeu Tuma   (PTB)  (1)

Virginio de Carvalho   (PSC)  (5)

Antonio Carlos Júnior   (DEM)

João Tenório   (PSDB)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

Cícero Lucena   (PSDB)  (4)

 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.  Papaléo Paes   (PSDB)

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. O Senador Cícero Lucena encontra-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 31.03.2008 a
31.07.2008.
5. 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 18.07.2008 (Of. 30/08-GLDEM).
6. 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).

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   (3)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Demóstenes Torres   (DEM)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM)

 2.  Cícero Lucena   (PSDB)  (2)

 
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 Cícero Lucena encontra-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 31.03.2008 a
31.07.2008.
3. Vago, em virtude de o Senador Gilvam Borges encontrar-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

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)  (4)

 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).
4. O Senador Cícero Lucena encontra-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 31.03.2008 a
31.07.2008.

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Telefone(s): 3311-1120

Fax: 3311-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br



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)  (1)

Eduardo Suplicy   (PT-SP)

 1.  VAGO 

 2.  Fátima Cleide   (PT-RO)  (4)

 3.  Ideli Salvatti   (PT-SC)  (2)

 4.   

 5.   

Maioria ( PMDB )
Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB-MG)

Almeida Lima   (PMDB-SE)  (7)

Gilvam Borges   (PMDB-AP)  (8)

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)

Adelmir Santana   (DEM-DF)

Marconi Perillo   (PSDB-GO)

Marisa Serrano   (PSDB-MS)  (13)

 1.  VAGO   (10)

 2.  César Borges   (PR-BA)  (14)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM-SE)  (12)

 4.  Arthur Virgílio   (PSDB-AM)  (11)

 5.  Sérgio Guerra   (PSDB-PE)

PDT
VAGO   (15)  1.   

Corregedor do Senado (Membro nato - art. 25 da Resolução nº 20/93)
Romeu Tuma (PTB/SP)  (9)

Atualização:  23/05/2008
Notas:
1. Eleito na Sessão de 29.05.2007 para a vaga anteriormente ocupada pela Senadora Serys Slhessarenko (PT/MT), que renunciou ao
mandato de titular de acordo com o Ofício GSSS nº 346, lido nessa mesma Sessão, Senador Epitácio Cafeteira renunciou ao mandato
de titular, conforme Ofício 106/2007-GSECAF, lido na sessão do Senado de 26.09.2007. Senador João Vicente Claudino foi eleito em
16.10.2007 (Ofício nº 158/2007 - GLDBAG) (DSF 18.10.2007).
2. Eleitos na Sessão de 29.05.2007.
3. Eleito em 30.05.2007, na 1ª Reunião de 2007 do CEDP
4. Eleita na Sessão de 27.06.2007.
5. Eleito em 27.06.2007, na 5ª Reunião de 2007 do CEDP
6. Eleito na Sessão de 16.08.2007.
7. Eleito na sessão de 27.06.2007, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Valter Pereira, que renunciou em 25.06.2007.
8. Senador Gilvam Borges encontra-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir do dia 16.04.2008.
9. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007).
10. Em virtude do falecimento do Senador Jonas Pinheiro, ocorrido em 19.02.2008.
11. Senador Arthur Virgílio renunciou ao cargo de membro suplente, conforme Ofício nº 135/07, e foi eleito, nessa mesma data, como
titular. Em 04.07.2007 renunciou ao cargo de membro titular, conforme Ofício nº 142/2007 - GLPSDB, e foi eleito, na mesma data, como
membro suplente.
12. Senadora Maria do Carmo Alves encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a
18.07.2008.
13. Senadora Marisa Serrano renunciou ao cargo de membro titular, conforme Ofício datado de 27.06.2007, e foi eleita, nessa mesma data,
como suplente. Em 04.07.2007 renunciou ao cargo de membro suplente e foi eleita, na mesma data, como membro titular.
14. Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e filiou-se ao Partido da República (PR), conforme comunicado de
1º.10.2007.
15. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Péres, ocorrido em 23.05.2008.

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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