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

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

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

Sem revisão do orador.) – Peço a palavra, Sr. Presi-
dente, para uma comunicação parlamentar.

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– V. Exª será atendido regimentalmente.

Senador José Nery.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador 
Papaléo, solicito minha inscrição para uma comuni-
cação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– V. Exª será atendido.

Com a palavra o Senador Paulo Paim, para uma 
comunicação inadiável.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Se-
nador Papaléo Paes, Senador José Nery e Senador 
Jarbas Vasconcelos, quero, primeiramente, fazer um 
registro. Hoje, às 19h, na Biblioteca do Senado Federal, 
toma posse a nova direção da Comsefe – Associação 
dos Profissionais de Comunicação Social do Senado. 
Cumprimento todos. Acho que é um momento rico, em 
que a nova diretoria assume com o compromisso de 
ampliar cada vez mais a vontade de todos os profis-
sionais que atuam nessa área de prestar um serviço 
de qualidade para a nossa Casa.

A direção da Comsefe será assim constituída: 
Presidente, Romolo Mazzoccante Junior; Vice-Presi-
dente, Nilo Amaro Bairros dos Santos, do Rio Grande 
do Sul; Secretária-Geral, Sílvia Del Valle Gomide; 1º 
Tesoureiro, José Carlos Sigmaringa Seixas; 2º Tesou-
reiro, Myriam Violeta Cavalhero; Diretor para Assuntos 
Socioculturais, Assis Antonio Pereira Medeiros; suplente 
de Diretor para Assuntos Socioculturais, Maria Cristina 
Silva Monteiro; Diretor de Formação Profissional, Ro-
gério Dy La Fuente; suplente de Diretor de Formação 
Profissional, Ester Monteiro da Silva; Diretor Jurídico 
e de Assuntos de Classe, Alcebíades Muniz Neto; su-
plente de Diretor Jurídico e de Assuntos de Classe, 
Ilana Trombka.

Fazem parte do Conselho Fiscal: Deraldo Gou-
lart, Marco Antonio Araújo Malachias, Raíssa Abreu 
Gomes, Aluízio Tadeu de Oliveira e João Carlos da 
Silva Teixeira.

Esse é o rápido registro que faço, Sr. Presiden-
te. Agradeço a V. Exª por ter preservado meu tempo 

no momento em que faço esta comunicação acerca 
da importância de hoje tomar posse a nova direção 
da Comsefe.

Sr. Presidente, Senador Papaléo Paes, quero tam-
bém aproveitar esta oportunidade para dizer que todos 
sabem da nossa caminhada, da nossa luta histórica 
aqui em relação ao salário mínimo. Eu não poderia, 
no momento em que a Senadora Serys Slhessarenko 
anuncia o novo valor do salário mínimo, que será re-
ajustado de acordo com a inflação mais o PIB, deixar 
de vir à tribuna do Senado para comentar a importân-
cia desse relatório.

A Comissão de Orçamento demonstra que o sa-
lário mínimo passará a barreira dos R$450,00. Deverá 
ficar em torno de R$453,00 ou R$454,00, com base 
na inflação mais o PIB.

Falo isso porque foi graças a uma Comissão mista 
que tive a alegria de relatar nesta Casa, Senador José 
Nery, da qual a Senadora Heloísa Helena fez parte, 
viajando comigo por todo este País, principalmente 
pelas capitais – foi importantíssima a contribuição da 
Senadora –, que chegamos à conclusão daquele re-
latório final que aprovamos aqui e que foi enviado à 
Câmara, o qual previa que o salário mínimo seria cor-
rigido conforme a inflação mais o dobro do PIB. No fim, 
ficou assegurado somente o PIB, mas significou um 
avanço. É por isso que agora, na própria LDO, já se 
pode apontar para um salário mínimo cujo valor será 
acima de R$453,00.

Sr. Presidente, também faço um apelo para que 
a Senadora Serys Slhessarenko acate uma emenda 
que fiz à LDO, que abre uma janela, como falamos, 
para que, de forma definitiva, o mesmo percentual de 
reajuste concedido ao mínimo seja concedido tam-
bém aos aposentados e pensionistas, a fim de que 
ninguém diga no futuro que não está previsto na LDO 
o mesmo percentual de reajuste. O nosso objetivo é 
manter o vínculo entre o valor dos benefícios e o sa-
lário mínimo. Com isso, para mim, fica, de uma vez 
por todas, assegurado que todos ganham. Ganha o 
trabalhador que está em plena atividade, porque ele 
sabe que, quando se aposentar, não ganhará somente 
o salário mínimo, pois, mesmo que se aposente com 
três, quatro ou cinco salários mínimos, com o tempo, 
voltará a ganhar somente um, pela defasagem da di-
ferença do reajuste. 

Concluo dizendo, Sr. Presidente, que hoje, no 
Salão Verde da Câmara dos Deputados... Ontem, es-
tiveram participando de uma conversa com eles os Se-
nadores José Nery e Mário Couto, entre outros. Eles 
disseram que hoje vão conversar com os Deputados 
para convencê-los a aprovarem o projeto da mesma 
forma que o Senado aprovou, ou seja, mantendo a in-
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flação mais o PIB para o salário mínimo, como também 
para os aposentados e pensionistas.

Então, nesse sentido, Sr. Presidente, deixo regis-
trado nos Anais da Casa cópia de uma emenda que fiz 
à LDO, já deixando claro na peça orçamentária que, 
todo ano, o aposentado terá que receber o mesmo 
percentual de reajuste concedido ao mínimo.

Quero dizer que essa emenda à LDO foi aprovada 
por unanimidade nas Comissões e está na mão agora 
da Relatora, Senadora Serys Slhessarenko.

Da tribuna, faço este apelo a ela para que acate 
essa emenda, uma emenda, eu diria, quase que de 
redação, pois ela apenas garante que, quando for dis-
cutida a política de salário mínimo, já esteja previsto, 
aí sim, a partir da LDO, na peça orçamentária, que os 
aposentados receberão o mesmo reajuste.

Dou essa notícia, Sr. Presidente, com aquele 
compromisso histórico que todos temos.

Se a Presidência permitir – ainda está dentro do 
meu tempo –, concedo um aparte ao Senador Mário 
Couto.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senador Pau-
lo Paim, não canso de parabenizá-lo pela sua postura 
com relação a essa causa social e pela sua persis-
tência. Um dia, V. Exª me externou, em uma conversa, 
que essa causa está no próprio sangue de V. Exª. Na 
semana passada, veio à minha mente a idéia de lan-
çarmos aqui o GPPA, Grupo de Proteção Parlamentar 
aos Aposentados. A idéia é ficarmos sempre questio-
nando nesta Casa os direitos dos aposentados. A idéia 
é fazer com que os aposentados se sintam protegidos 
não só pelo Paulo Paim, mas por vários Senadores, 
obviamente sob o comando de V. Exª, porque é quem 
defende essa causa e quem primeiro levantou essa 
bandeira. Quando cheguei aqui, vi que V. Exª merecia 
ter pares, plural, para que essa luta pudesse se con-
cretizar e se tornar vitoriosa. Este é o nosso principal 
objetivo: a vitória dessa classe que foi abandonada 
há muito tempo. Muitos questionam dizendo que é só 
desse Governo, mas digo que não. Não defendo nem 
acuso um só governo. Isso vem rolando, só que, neste 
Governo, a coisa se tornou intolerável, e não dá mais 
para segurar. Essa é a grande questão. O GPPA dará 
segurança aos aposentados. Vamos oficiar à Mesa, já 
temos mais de dez Senadores para representá-los e, 
obviamente, estaremos atentos em todos os sentidos. 
Com isso, tenho certeza absoluta de que os aposenta-
dos e pensionistas deste País vão se sentir mais segu-
ros, mais protegidos, na certeza de que um dia teremos 
consolidada a nossa vitória, que é a vitória que toda 
a Nação brasileira quer: que os aposentados tenham 
seus direitos e um final de vida digno. Parabéns, mais 
uma vez, pela sua postura.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Mário Couto, cumprimento V. Exª.

Na Câmara dos Deputados, foi criada a Frente 
Parlamentar em Defesa dos Idosos, Aposentados e 
Pensionistas. V. Exª está propondo, e quero dizer que 
sou companheiro, que tenhamos aqui praticamente a 
mesma frente, mas com outro título, até mais criativo 
por parte de V. Exª. Pode saber que estaremos nessa 
caminhada.

A situação dos aposentados, de fato, está insu-
portável. Vamos ter que construir uma saída. Senador 
Tião Viana, quero me dirigir a V. Exª, porque sei do 
seu carinho por esta causa. Lá na Câmara, diversos 
Parlamentares... Ouvi uma fala ainda hoje, ou ontem, 
de três Deputados do nosso Partido que estariam 
construindo alguma alternativa. Isso é bom. Para mim 
não é fundamental que só se aprove o projeto do Má-
rio Couto, do Tião Viana ou do Paim ou do José Nery 
ou do Júlio ou de qualquer um de nós, Senadores. O 
importante é acharmos uma saída que responda às 
expectativas dos aposentados. E isso é bom. Parece 
que estão construindo lá alguma alternativa. 

Alguns dizem que é para sucatear a Emenda 
Paim. Não estou preocupado com a Emenda Paim; 
estou preocupado com os aposentados, como sei que 
o Senador Tião Viana está preocupado...

(Interrupção de som.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – V. Exª não 
está preocupado só com a saúde; está preocupado 
com todas as questões da conjuntura que interessam 
ao povo brasileiro. Mas V. Exª, na Emenda 29, fez uma 
defesa muito firme, que foi aprovada por unanimidade 
aqui no Senado.

Então, nesta questão dos aposentados, nós que-
remos é solução. Se o Executivo mandar uma medida 
provisória ou construir uma alternativa, podem saber 
que nós vamos bater palmas e vamos aqui, mais uma 
vez, elogiar o Presidente Lula.

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – RS) – Caro Sena-
dor Paim, apenas para reafirmar o respeito a toda a 
vida legislativa de V. Exª, a sua militância política, um 
homem da causa trabalhista no seu sentido pleno e 
profundo, V. Exª e sua vida.

Essa matéria previdenciária é merecedora do 
mais alto respeito, porque V. Exª construiu com a clas-
se trabalhadora. Não saiu de um ato de vaidade, não 
saiu de um ato de oportunismo político, mas de uma 
construção coletiva sua com as causas do movimen-
to trabalhista brasileiro, com os trabalhadores e, no 
caso, os aposentados. Eu sei das dificuldades que V. 
Exª teve em nos apoiar quando fui relator da emenda 
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da reforma da Previdência. V. Exª fez o que pôde para 
compreender e construir a possibilidade do acordo.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – E, queren-
do fazer justiça, acompanhei V. Exª na PEC Paralela, 
que foi fundamental. 

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Exatamente. 
Exatamente. Então, acho que o Governo tem o dever, 
nessa hora, de, intensamente, por intermédio do Mi-
nistro da Previdência Social e do Ministro da Articula-
ção Política, construir o entendimento para respeitar o 
propósito legislativo de V. Exª, que já foi demonstrado 
que é o do Senado também. V. Exª abriu canais de en-
tendimento. Fala da idade mínima, fala de outros itens 
sobre os quais o Governo tem o dever de construir o 
entendimento, para respeitar toda a vida e o trabalho da 
causa trabalhista do servidor previdenciário brasileiro, 
de quem V. Exª é um defensor tão especial.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito obri-
gado, Senador Tião Viana. A sua fala me deixa muito 
tranqüilo, porque, infelizmente, há algumas pessoas 
que, quando você faz um debate sobre temas como 
esses, acabam considerando como ofensa pessoal 
desse ou daquele parlamentar. Aí eu fico indignado 
mesmo! E a melhor forma, às vezes, que... Até V. Exª 
me aconselhou: nem responda. Não vale a pena! Fi-
que defendendo as suas teses. Eu quero agradecer 
a V. Exª o apoio que me tem dado em cima das teses 
e até pelo conselho – eu diria – que V. Exª, embora 
mais jovem, já me deu: não responda! Fique defen-
dendo as teses.

Muito obrigado, Senador Tião Viana.

Sr. Presidente, muito obrigado pela tolerância.
Peço que considere na íntegra o meu pronun-

ciamento.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, DISCURSOS 
DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, rapidamente, registro que hoje (18), às 19 
horas, na Biblioteca do Senado Federal, toma posse 
a nova Direção da Comsefe – Associação dos Profis-
sionais de Comunicação Social do Senado.

Infelizmente, por compromissos assumidos an-
teriormente, já que estarei viajando para o Rio Gran-
de do Sul, onde cumprirei uma extensa agenda pelo 
interior do Estado e Capital, não poderei comparecer 
ao evento, mas desde já agradeço o convite e desejo 
total sucesso. 

A nova Direção da Comsefe tem os seguintes 
nomes: 

Presidente: Romolo Mazzoccante Junior;
Vice-Presidente: Nilo Amaro Bairros dos Santos;

Secretário-Geral: Sílvia Del Valle Gomide;
1º Tesoureiro: José Carlos Sigmaringa Seixas;
2º Tesoureiro: Myriam Violeta Cavalhero;
Diretor para Assuntos Sócio-Culturais: Assis Antonio 
Pereira Medeiros;
Suplente – Diretor para Ass. Sócio-Culturais: Maria 
Cristina Silva Monteiro;
Diretor de Formação Profissional: Rogério Dy La Fuente; 
Suplente – Diretor de Formação Profissional: Ester 
Monteiro da Silva;
Diretor Jurídico e de Assuntos de Classe: Alcebíades 
Muniz Neto;
Suplente – Diretor Jurídico e de Ass. de Classe: Ilana 
Trombka;
Conselho Fiscal – Titular: Deraldo Goulart;
Conselho Fiscal – Titular: Marco Antonio Araújo Ma-
lachias;
Conselho Fiscal – Titular: Raíssa Abreu Gomes;
Conselho Fiscal – Suplente: Aluízio Tadeu de Oliveira;
Conselho Fiscal – Suplente: João Carlos da Silva Tei-
xeira.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, como os senhores sabem, somos de-
fensores de investimentos no salário mínimo, pois o 
consideramos o melhor distribuidor de renda do país.

Por isso ficamos satisfeitos com a notícia de que 
a senadora Serys Slhessarenko apresentará no rela-
tório da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) uma 
forma de recomposição do salário mínimo.

Pelo que lemos, essa recuperação se daria pela 
inflação mais o PIB. 

Esperamos, senhor presidente, que a relatora 
acate nossa emenda – já aprovada na Comissão de 
Assuntos Sociais (CAS)– que garante aos aposenta-
dos e pensionistas o mesmo aumento real dado ao 
mínimo. 

Emenda essa semelhante a que apresentamos 
de forma individual.

De acordo com nossas proposições, o salário 
mínimo também seria reajustado pela inflação mais 
o PIB. 

Se isso acontecer, teremos uma política de recu-
peração do mínimo sem prejudicar os aposentados e 
pensionistas e sem comprometer o equilíbrio financeiro 
da previdência social.

Nosso objetivo é manter o vínculo entre previ-
dência e salário mínimo. Assim, ganham os traba-
lhadores da ativa e aqueles que já deram muito por 
nosso país.
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Não podemos esquecer nossos aposentados. São 
milhões de pessoas que precisam de nossa atenção, 
pois anos após ano eles têm visto seus vencimentos 
serem achatados. 

Isso em uma idade na qual mais necessitam de 
apoio financeiro. 

É preciso, é necessário, é urgente que façamos 
algo. Se ficarmos parados logo, logo a maioria de 
nossos aposentados estará recebendo apenas um 
salário mínimo. 

Nesse momento, Sr. Presidente, no salão ver-
de aqui do Senado, cerca de 200 aposentados estão 
reunidos fazendo uma mobilização em favor do projeto 
que garante a eles o mesmo percentual de reajuste 
dado ao salário mínimo.

Essa situação, Srªs e Srs., tem que ser resolvi-
da. Ela está cada vez mais grave, a inflação subindo 

e os vencimentos deles baixando. Eles precisam de 
medicamentos, de uma alimentação saudável e estão 
em desespero porque cada vez mais vez se sentem 
estrangulados pelo achatamento salarial que os atin-
ge em cheio.

Temos que resolver isto de qualquer maneira. 
Não é justo deixá-los vivendo assim nessa angústia. 
Eles acabam ficando mais doentes de tanta preocu-
pação e pavor diante do futuro que não tem sido nada 
promissor.

Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Pre-
sidente, inscreva-me para falar pela Liderança da Mi-
noria, por obséquio.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– V. Exª está inscrito.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Muito 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB - AP) 
– Fará uso da palavra agora, por concessão do Sena-
dor Jarbas Vasconcelos, o Senador José Nery, que terá 
cinco minutos para o seu pronunciamento, visto que 
fará uso da palavra para uma comunicação inadiável.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Para uma comu-
nicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Senador Papaléo Paes, Srªs e Srs. Senadores,  
são dois comunicados.

Primeiro, participei nesta manhã do lançamento da 
campanha da Associação dos Magistrados Brasileiros e 
do Tribunal Superior Eleitoral, denominada Campanha 
Eleições Limpas pelo Voto Livre e Consciente.

Estiverem presentes os Senadores Pedro Simon 
e João Pedro, os Deputados Antonio Carlos Biscaia e 
José Eduardo Cardoso, além dos representantes da 
AMB de vários Estados brasileiros, com o intuito de 
apoiar, solidarizar-se e participar dessa campanha 
que tem um sentido fundamental no momento em que 
o povo brasileiro e os partidos políticos se preparam 
para as eleições de cinco de outubro. 

Na oportunidade, foram  lançadas duas cartilhas: 
uma direcionada ao eleitor brasileiro, falando da sua 
contribuição para que o processo eleitoral seja o mais 
limpo e o mais consciente; e uma segunda cartilha di-
rigida aos juízes brasileiros que vão coordenar o pro-
cesso eleitoral em mais de três mil comarcas.

Um fato que marcará essa campanha será a re-
alização de audiências públicas, no dia 26 de agosto, 
em mais de três mil comarcas do nosso País, quando 
a comunidade, os eleitores estarão discutindo com o 
Poder Judiciário, com o Ministério Público Eleitoral, ven-
do a melhor forma de contribuir, para que as eleições 
sejam efetivamente limpas e, assim, ajudem a conso-
lidar esse processo  democrático em nosso País.

Em virtude do lançamento da campanha, estou 
apresentando, Sr. Presidente, um requerimento de con-
gratulações ao TSE e à Associação dos Magistrados 
Brasileiros por essa iniciativa que considero da mais 
alta significação, no sentido de ajudar para que as 
eleições em nosso País sejam verdadeiramente uma 
festa democrática, com a participação popular, com o 
oferecimento de propostas que ajudem os Municípios 
brasileiros a se desenvolver de forma sustentável, 
correta, justa, sobretudo atendendo às necessidades 

da maioria do nosso povo, especialmente dos mais 
excluídos.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o segundo 
comunicado é para denunciar mais um ataque à liber-
dade e à autonomia sindical em nosso País. Trata-se 
da demissão arbitrária e sem nenhuma justificativa 
de Dirceu Travesso, histórico líder bancário da Nossa 
Caixa, banco vinculado ao Governo do Estado de São 
Paulo, ocorrida no último dia 8 de maio. 

Dirceu Travesso é dirigente da Conlutas, entidade 
sindical de grau superior, militante da categoria bancá-
ria e do movimento sindical brasileiro desde a época 
da ditadura militar. Foi militante ativista do movimento 
estudantil e, junto a outros jovens, Dirceu Travesso foi 
também um dos articuladores da fundação do PT e 
da CUT nos anos 80.

Participou ativamente de todas as lutas da opo-
sição sindical bancária no Estado de São Paulo e das 
lutas de solidariedade às greves de inúmeras cate-
gorias de trabalhadores em todo o Brasil. Foi um dos 
fundadores do Partido Socialista dos Trabalhadores 
Unificado – PSTU.

Dirijo-me ao Governador José Serra, solicitando 
a reversão imediata desse ato que, repito, atenta con-
tra os direitos dos trabalhadores e contra os direitos 
constitucionais. 

As centrais sindicais brasileiras já se manifesta-
ram, pedindo a imediata recondução de Dirceu Travesso 
às suas funções na Nossa Caixa. 

Neste momento, dirijo-me especialmente aos Srs. 
Senadores e Senadoras do PSDB e ao Sr. Presidente, 
Senador Papaléo Paes, que neste momento dirige os 
trabalhos da Casa, ao Senador Mário Couto, do PSDB 
e Líder da Minoria, Senadores que têm demonstrado 
sensibilidade e solidariedade para com as questões 
trabalhistas nesta Casa, para solicitar que intercedam 
junto ao Governador José Serra, no sentido de que 
esse ato seja reconsiderado e mantido na categoria 
bancária. Trata-se de um dirigente que se tem desta-
cado por seu compromisso na defesa dos interesses 
dos trabalhadores.

É um apelo que faço a V. Exªs, ao mesmo tem-
po em que dirijo este apelo, de público, da tribuna do 
Senado, ao Governador José Serra.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – Muito obrigado, Senador José Nery, pelo cum-
primento rigoroso do horário.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – Quero aqui formalizar o atendimento à solici-
tação feita pelo Senador Paulo Paim de transcrever 
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documentos que ele apresentou à Mesa. Então, está 
autorizada, regimentalmente, a solicitação do Sena-
dor Paulo Paim.

Pela ordem, Senador Expedito Júnior.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Papa-
léo Paes, aproveitando a sua presença na Presidência 
desta sessão – V. Exª que é um dos representantes 
dos ex-territórios, assim como eu, o Senador Raupp, 
o Presidente Sarney e o Senador Geovani –, registro 
que levantei um histórico do que já alcançaram a PM 
e os bombeiros do Distrito Federal.

Já houve uma primeira lei, de nº 10.870; uma se-
gunda, de nº 11.134, de 2005; a de nº 11.360, de 2006; 
a de nº 11.663, de 2008; e, agora, mais uma medida 
provisória, a MP nº 426, de 2008.

Eu não sei, Sr. Presidente, por que se dá esse 
tratamento aos servidores dos ex-territórios. Vejo V. Exª 
reivindicando sempre aqui – ontem mesmo V. Exª o 
fez ao Presidente Garibaldi –, vejo também o Senador 
Raupp, além de todos os Senadores dos ex-territórios. 
Por isso, faço um apelo a V. Exª. Essa medida provi-
sória vai ser votada na Câmara e enviada aqui para 
o Senado. Não vamos mais permitir que se vote mais 
nada. Nada contra os servidores do Distrito Federal, 
acho até que eles merecem, até mais do que isso, mas 
não podemos permitir que se vote mais nada referente 
a esse assunto, enquanto não se tratar com dignidade 
e com respeito os servidores militares e bombeiros dos 
ex-territórios, Sr. Presidente.

Faço esse apelo a V. Exª como digno represen-
tante de um ex-território e como Senador que sempre 
tem defendido aqui também os servidores dos ex-
territórios.

 O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – Senador Expedito Júnior, eu gostaria de estar aí 
na tribuna exatamente para poder responder à altura 
de V. Exª. Como estou presidindo, o Regimento não 
recomenda que o Presidente faça comentários, por 
isso pouco falo daqui. Mas quero dizer a V. Exª que 
o assunto é muito sério e tem em consideração um 
desprezo à lei, que manda que os servidores dos ex-
territórios e do ex-Distrito Federal, o Rio de Janeiro, 
tenham o mesmo reajuste que os policiais militares do 
Distrito Federal.

No dia 1º de abril, foi feito um acordo para que 
aprovássemos uma medida provisória que beneficiava 
só os policiais militares bombeiros do Distrito Federal. 
Esse acordo dizia que, numa próxima edição de me-
dida provisória ou de projeto de lei, estariam incluídos 
os reparos aos funcionários, policiais militares dos ex-
territórios. E a informação que temos é que existe uma 
defasagem muito grande entre esses salários e que, 

mais uma vez, os nossos servidores dos ex-territórios 
e do ex-Distrito Federal não estão sendo beneficiados 
como a lei manda. 

Então, espero que o Governo, por meio de seu 
Líder, o Senador Romero Jucá, a quem atendemos 
pelo compromisso que firmou aqui na Casa, atenda a 
essa necessidade de honra, que é um compromisso 
feito com os policiais militares dos ex-territórios.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – 
Eu acho que o único erro nosso foi fazer o acordo no 
dia 1º de abril.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – Exatamente. Realmente, V. Exª me chamou a 
atenção para o dia. Em 16 de abril voltei à tribuna, 
lembrando que o acordo tinha sido feito no dia 1º de 
abril. O Senador Romero compareceu ao plenário e 
disse: “Respondendo ao Senador Papaléo, quero aqui 
reafirmar o compromisso que o Governo fez e que vai 
cumprir com os servidores questionados”.

 O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Pela or-
dem.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Senador Valdir Raupp, pela ordem; em seguida, pela 
ordem, Senador Tião Viana. 

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero ape-
nas contribuir com a memória daquela votação aqui 
referida pelo Senador Expedito e por V. Exª.

Houve realmente um entendimento feito pelo 
Líder do Governo, o Senador Romero Jucá – S. Exª 
não está aqui presente, mas tenho certeza de que, na 
hora oportuna, virá se pronunciar. Inclusive, a emenda 
de inclusão dos policiais militares dos ex-territórios e 
dos bombeiros era de minha autoria, a Emenda nº 1 
naquela medida provisória. 

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – Exatamente.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Foi feito o 
acordo de que, quando viesse ao Congresso o reajuste 
das Forças Armadas (Exército, Aeronáutica e Marinha), 
seriam incluídos também os policiais dos ex-territórios. 
Então, estamos aguardando esse acordo. 

O Presidente Sarney tem-se pronunciado a esse 
respeito. Os Senadores dos ex-territórios, como o Se-
nador Geovani, que está aqui – à época, não sei se já 
estava aqui ou se ainda era o Senador Gilvam Borges –, 
substituindo o Senador Gilvam Borges, também V. Exª, 
Senador Papaléo, e tantos outros, como o Expedito, a 
Fátima, todos os Senadores dos ex-territórios estavam 
aqui presentes e assumiram esse compromisso, aliás 
receberam do Senador Romero Jucá essa garantia, 
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esse compromisso de incluir o reajuste dos servidores 
dos ex-territórios. E vamos cobrar. 

Acho muito difícil que passe no Senado essa 
medida provisória de reajuste dos salários das Forças 
Armadas se não forem incluídos os servidores militares 
e bombeiros dos ex-territórios.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – Agradeço a V. Exª e reconheço em V. Exª um 
dos que apresentaram realmente sua determinação a 
favor dos ex-territórios.

O SR. GEOVANI BORGES (PMDB – AP) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Pela ordem, primeiro, o Senador Tião Viana, que pe-
diu primeiro, depois V. Exª será atendido.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador. ) – Sr. Presidente, solicito a V. 
Exª que, se possível, me inscreva para uma comuni-
cação inadiável, no tempo oportuno.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– No tempo oportuno. V. Exª é o quarto inscrito, mas 
como sempre é atendido pela sorte, tenho certeza de 
que fará uso da palavra.

Concedo a palavra ao nobre Senador Geovani 
Borges, pela ordem.

O SR. GEOVANI BORGES (PMDB – AP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, con-
tribuindo com o Senador Expedito e o Senador Raupp, 
já tive a oportunidade de me pronunciar da tribuna co-
brando esse acordo firmado no dia 1º de abril, quando 
o Senador Gilvam Borges estava presente e ia pedir 
verificação de quórum, Senador Papaléo, que preside 
a sessão neste momento.

O que me causa surpresa é que a lei diz que 
todos os benefícios e todos os aumentos dados ao 
Distrito Federal seriam automaticamente estendidos 
aos ex-territórios. E os aumentos proporcionados à 
Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros do Distrito 
Federal são feitos com dinheiro da União, e não com 
o orçamento do Distrito Federal. É muito confortável! E 
os ex-territórios estão com uma defasagem altíssima. 
Parece-me que vão dar um aumento simbólico. Os ex-
territórios não merecem, nem o Rio de Janeiro, esse 
tipo de tratamento.

Então, Senador Papaléo Paes, que preside esta 
sessão, junto-me às palavras dos Senadores Raupp 
e Expedito Júnior, do Estado de Rondônia, um ex-
território.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Agradeço a V. Exª. O Amapá nunca fechou os olhos 
para essa situação, por meio dos Senadores Gilvam, 
Geovani, Sarney e de mim também. Juntamente com 

os demais Senadores dos ex-territórios e do ex-Dis-
trito Federal, vamos pleitear aquilo que é justo, o que 
a lei manda.

Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Vas-
concelos, por permuta com o Senador Papaléo Paes, 
como orador inscrito.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as recentes 
denúncias de tráfico de influência na venda da Varig 
e da VarigLog expuseram, mais uma vez, a face mais 
atrasada do Governo do PT. Essas denúncias trazem 
o DNA do escândalo do mensalão, quando, há exatos 
três anos, o País descobriu que o Governo comprava 
votos de Parlamentares distribuindo recursos públicos, 
a torto e a direito. 

Naquela ocasião, Sr. Presidente, ficou evidente 
que o PT utilizou empresas públicas para atingir seus 
objetivos, arrastando para a lama estatais como Fur-
nas, Banco do Brasil, Eletronuclear, Petrobras, Instituto 
de Resseguros do Brasil (IRB) e a Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos (EBCT). Todas, de uma forma 
ou de outra, utilizadas como fonte de financiamento 
espúrio da base governista.

Já naquela época, eram evidentes e públicas 
as divergências do Governo do PT para com o papel 
independente das Agências Reguladoras, criadas na 
gestão do Presidente Fernando Henrique Cardoso. 
Essas Agências foram criadas para fiscalizar e regu-
lamentar setores da economia brasileira que foram 
abertos ao setor privado, como Telecomunicações, 
Energia e Petróleo.

Ao assegurar essas regras estáveis para esses 
setores, as Agências Reguladoras não beneficiam ape-
nas os investidores, como afirmavam os petistas. É um 
modelo que funciona bem em outros países, onde as 
regras de regulação são seguidas por todas as partes 
envolvidas, a começar do próprio Governo, com o ob-
jetivo de proteger principalmente os consumidores.

Na realidade, Sr. Presidente, o Governo do PT 
incorporou a defesa do livre mercado, mas se prende 
a algumas teses ultrapassadas quando as regras vão 
contra seus interesses inconfessáveis. O ataque petista 
começou ideológico, criticando o “neoliberalismo” das 
Agências. Com o passar do tempo, ficou patente que 
as razões eram bem menos nobres do que os princí-
pios socialistas do passado petista.

As Agências Reguladoras foram criadas para que 
a ligação entre o Governo e esses setores econômicos 
não fosse uma relação de compadrio, de submissão, 
de promiscuidade.Mas de isenção, independência e 
imparcialidade. São órgãos de Estado, e não deste 
ou daquele Governo em particular. As Agências Re-
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guladoras não eram de Fernando Henrique Cardoso 
e não deveriam ser de Luiz Inácio Lula da Silva. No 
entanto, o recente escândalo em torno da Varig volta 
a expor o aparelhamento, o uso e abuso da coisa pú-
blica em benefício deste ou daquele grupo, deste ou 
daquele interesse menor. Problemas desse tipo, Sr. 
Presidente, tornaram-se uma marca do Partido dos 
Trabalhadores.

A propósito, e com sua permissão, Sr. Presidente, 
eu pediria que integrasse o meu discurso nesta tarde, 
exatamente nesta parte dele, o editorial de O Estado 
de S.Paulo de hoje, seção Notas e Informações, com o 
título “Loteamento de Agências”. Eu pediria permissão 
a V. Exª para que fosse transcrito, na íntegra, o edito-
rial do Estado de S.Paulo de hoje, para fazer parte 
integrante do meu discurso.

Srªs Senadoras e Srs. Senadores, a raiz de to-
dos os escândalos envolvendo o Governo Lula decorre 
exatamente dessa imensa dificuldade que o PT tem 
em separar o público do privado. O problema é que os 
petistas se acham os escolhidos, aqueles que levarão 
o Brasil à redenção. Esse discurso messiânico não 
combina, Senador Mário Couto, com o caminho que 
desejamos para o nosso País.

O cerco do Governo Federal às Agências Regu-
ladoras começou antes mesmo da primeira posse do 
Presidente Lula, em janeiro de 2003. Durante o período 
de transição, todo dia saía algum “recado” na imprensa, 
dando conta de que o novo governo pretendia mudar 
o modelo criado pelo governo anterior.

Já no poder, o PT adotou uma nova estratégia 
para asfixiar as Agências: não repassar recursos. Em 
2005, nobre Líder da Minoria, as seis principais agên-
cias do setor de infra-estrutura foram contingenciadas 
em mais de R$4,4 bilhões dos R$5,2 bilhões previstos, 
o que representa 84% do total.

A etapa seguinte desse desmonte começou a 
tomar forma com o término dos mandatos dos dirigen-
tes das Agências. A partir daí, o Governo tomou conta 
dessas entidades, aparelhando-as, conduzindo-as ao 
bel prazer dos interesses econômicos e políticos do PT 
e de sua base de apoio no Congresso Nacional.

O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Permite-me, 
Senador, fazer um aparte?

O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE) 
– Pois não, Senador Alvaro Dias. V. Exª inclusive tem 
tratado, desta tribuna, esse assunto com muita com-
petência.

O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Muito obrigado, 
Senador Jarbas Vasconcelos. Fico feliz em ver que nos 
identificamos, porque estava preparado exatamente 
para pedir o registro nos Anais da Casa desse edito-
rial do jornal O Estado de S.Paulo. V. Exª aborda, com 

muita competência, essa questão e faz referência a 
esse fogo cruzado contra as agências reguladoras que 
começou já no início da gestão do Presidente Lula. Em 
fevereiro de 2003, o Presidente Lula deixou uma reunião 
ministerial e declarou aos mais importantes jornais e 
redes de TV do País o seguinte: as agências mandam 
no País. O Governo não aceitava, e não aceita, que a 
parcela de poder estatal conferida por lei às agências 
reguladoras se destinasse à consecução dos objetivos 
e funções a ela atribuídos. Elas foram instituídas para 
isso, Senador Jarbas Vasconcelos.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE) 
– Exatamente.

O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – E o Governo 
não quer saber da qualificação técnica, do conheci-
mento profissional, que devem presidir as ações de 
uma agência reguladora. O que o Governo quer é o 
que ocorreu na venda da Varig: muita gente ganhan-
do muito, desonestamente, por tráfico de influência 
e favorecimento ilícito. O Governo, para atender aos 
compadres, para atender aos seus apaniguados, passa 
por sobre as agências reguladoras e permite atitudes 
esdrúxulas carregadas obviamente de um objetivo que 
é o da desonestidade, do enriquecimento ilícito. E aí, é 
claro, se configura a tal organização criminosa referida 
pelo Procurador-Geral da República, que implica for-
mação de quadrilha para alcançar os objetivos propug-
nados pela ausência de ética no Governo. Portanto, V. 
Exª está de parabéns quando focaliza assuntos dessa 
importância. Esses são os temas essenciais para o 
País, e V. Exª, sempre de forma oportuna, os traz para 
debate na tribuna do Senado Federal.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE) – 
Extraordinária, Senador Alvaro Dias, a sua colocação; 
extraordinário o seu senso de oportunidade de sempre 
acompanhar os fatos. Eu vi V. Exª por mais de uma vez 
tratar desse assunto das Agências Reguladoras, por-
que é importante. Até hoje, nem Lula nem o PT enten-
deram os objetivos dessas Agências. No momento em 
que são descaracterizadas, humilhadas, manipuladas, 
elas perdem todo o objetivo, todo o sentido.

Isso não me espanta, porque é um Governo que 
tem ojeriza ao Congresso, em particular ao Senado. Se 
não tivesse ojeriza ao Senado, não o desrespeitaria, 
mandando esse novo imposto, taxado agora de CSS, 
para substituir a CPMF, numa ação típica de vendeta 
por não ter engolido, lá atrás, em dezembro, a derrota 
da CPMF neste plenário, nesta Casa. E ela volta ago-
ra disfarçada com novo nome, uma espécie de CPMF 
transgênica. O Governo impõe goela adentro à popu-
lação brasileira mais um imposto, mais uma taxa.
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Essa taxa, essa carga tributária, Senador Alvaro 
Dias, está beirando os 40%, em cima de tudo o que é 
pago  pelos brasileiros.

Sr. Presidente, retomo a leitura do meu pronun-
ciamento.

Para comandar as agências foram escolhidas 
pessoas, muitas vezes, sem condições técnicas. Con-
tando que estivessem sintonizadas com o PT e seus 
satélites. Essa interferência não poderia dar em outra 
coisa, que não má gestão e escândalos. O setor aéreo, 
por exemplo, foi vítima dos dois problemas.

As agências reguladoras, Sr. Presidente, preci-
sam de autonomia política, financeira e de gestão para 
cumprir as suas missões. Ao esvaziá-las, o Governo 
compromete o papel dessas entidades e prejudica não 
apenas os investidores, mas os consumidores. Ou será 
que o Governo acredita piamente que seus interesses 
são os mesmos interesses da maioria dos brasileiros? 
Como afirmou, apropriadamente, a jornalista Miriam 
Leitão: As Agências Reguladoras devem “defender o 
mercado da ingerência indevida do Governo; defender 
a sociedade das distorções criadas pelo mercado e 
defender as empresas participantes do abuso de po-
der de mercado de empresas dominantes”. Isso só é 
possível, Sr. Presidente, se o Governo não aparelhar 
as entidades e não submetê-las aos interesses deste 
ou daquele grupo.

Ouço, com muita alegria, o Senador Heráclito 
Fortes, que também é um dos que marcaram a atua-
ção neste plenário, vigilante à atuação e à deformação 
que têm hoje as agências reguladoras.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Meu caro 
Senador Jarbas Vasconcelos, V. Exª, como sempre, 
faz nesta tribuna pronunciamentos que têm uma pre-
cisão cirúrgica. Ou o Governo repensa a maneira de 
conduzir as Agências Reguladores, ou é melhor as-
sumir corajosamente a atitude de extingui-las, porque 
essa deformação é inaceitável. Não se coloca técnico 
com capacidade. Na maioria das vezes, os escolhidos 
pertencem às corriolas. Isso vem deformando essas 
agências. As lições vividas em alguns episódios, inclu-
sive na própria Anac, não fizeram o Governo corrigir 
a rota. Pelo contrário. Agência é para servir a Estado 
e não a Governo; mas o Governo insiste em fazer uso 
das agências, de pessoas que se afinam e que se en-
quadram com as suas propostas nem sempre confes-
sáveis na maneira de agir. Esse episódio envolvendo 
a Anac é escandaloso. Vejam bem V. Exªs a execra-
ção que se tenta fazer dos ex-diretores da Anac: traz 
a impressão de que a Anac tinha uma diretoria toda 
indicada por adversários do atual Governo. Quando, 
na realidade, a verdade é bem outra. Os nomes foram 
escolhidos pelo Governo. Houve pressão, inclusive, 

com a participação de ministros na Comissão de In-
fra-Estrutura, no dia da sabatina. Precisamos ter essa 
cautela porque as Agências Reguladoras são funda-
mentais para o investimento externo. Os investidores 
internacionais, que sabem como governos no mundo 
inteiro se comportam, se não tiverem a segurança ju-
rídica que supere as questões internas que envolvem 
qualquer governo, eles não vêm, e vamos continuar 
tendo investimentos do entra-e-sai da especulação e 
não investimentos duradouros como o Brasil precisa. 
O setor aéreo está um caos! Estamos vendo, Senador 
Jarbas, um advogado ligado ao Presidente da Repúbli-
ca envolvido até a medula nessas questões. Basta ver 
que até hoje não foi definida a falência da Transbrasil. 
A questão da Transbrasil é escandalosa! A empresa 
vem ocupando espaços em aeroportos, inclusive no 
aeroporto de Brasília, hangares imensos, e a Justiça 
não decide. A Infraero – por pressão, quero crer – não 
promove o despejo. Quem está  pagando, por exemplo, 
o estacionamento de aeronaves que estão ali se dete-
riorando à beira das pistas de pouso e decolagem dos 
aeroportos brasileiros? Tudo hoje passa a ser uma caixa 
de segredo. A aviação no Brasil não é mais a mesma. 
Vou dar um exemplo a V. Exª: era natural acessarmos 
pela Internet o nome do proprietário de determinado 
prefixo de avião. Na campanha eleitoral, os que com-
batiam a reforma agrária estavam viajando em aviões 
de fazendeiros; os que combatiam as indústrias esta-
vam viajando em avião de industriais; os que comba-
tiam os bancos voavam em aviões de banqueiros; por 
causa disso, tiraram o site. Hoje, você não sabe mais. 
Passou a ser também uma caixa de surpresas. Um 
desses líderes da área do MST de São Paulo, cuja 
esposa era candidata, veio duas vezes a Brasília num 
avião de grande proprietário de terras do interior de 
São Paulo; a imprensa denunciou, e tiraram o site do 
ar. O Brasil está vivendo assim. E nós estamos per-
dendo a capacidade da indignação. Daí por que louvo 
V. Exª. Nós da Oposição não podemos perder a fé. Ai 
do país em que os homens perdem a fé! É continuar 
protestando e batendo. Parabéns, Senador!

O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE) 
– Concordo inteiramente com V. Exª, Senador Herá-
clito Fortes.

Com relação aos investimentos, não é só o pe-
rigo de não virem, de não chegarem aqui, é o de irem 
embora. No momento em que se apodrecem essas 
relações, e as agências reguladoras perdem a impor-
tância, perdem o seu papel é evidente que a relação 
entre investidor e Estado fica muito mais complicada. 

V. Exª tem toda a razão em acentuar essa relação 
promíscua entre este advogado Sr. Roberto Teixeira 
e o Presidente Lula, que tem subestimado todas as 
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denúncias, todos os encaminhamentos feitos contra 
ele e contra o Governo. Acha que são fatos menores, 
são fatos mesquinhos. Devido à sua popularidade, o 
Presidente continua indiferente ao Poder Judiciário, 
passando ao largo do Congresso Nacional, muitas ve-
zes ridicularizando o Tribunal de Contas da União. O 
Governo se considera acima do bem e do mal, acima 
da própria Constituição Federal. 

Retomo a leitura do discurso, Sr. Presidente. Es-
tou concluindo.

A relação institucional do Governo Federal com 
os demais Poderes seria muito mais produtiva se hou-
vesse o mínimo de respeito. O problema é que a ar-
rogância do Governo não tolera a independência de 
ninguém. 

Está aí agora o juiz singular querendo censurar 
órgão de imprensa por estar dando espaço a candi-
datos para divulgarem suas idéias e programas. Lá 
em Pernambuco tem sido a mesma coisa: candidatos 
multados por campanha antecipada. A Justiça e o Mi-
nistério Público, nem um, nem outro, têm condições 
de continuar essa campanha e esses esclarecimentos 
enquanto não enquadrarem o Presidente da Repúbli-
ca, que semanalmente desrespeita as leis do País e 
faz antecipação de campanha, utilizando o PAC como 
palanque eleitoral.

Enquanto a Justiça Eleitoral não enquadrar o 
Presidente da República, vai ser muito difícil. Leio nos 
jornais de hoje, por exemplo, que juiz está censuran-
do jornais por ter publicado declarações, mensagens, 
objetivos, plataformas de candidatos que vão disputar 
o próximo pleito. É um retrocesso enorme.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador 
Jarbas Vasconcelos...

O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE) 
– Ouço V. Exª com muita alegria.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Acompanhei 
o discurso de V. Exª e, louvando sua lucidez habitual, 
ponho-me de acordo com os seus pontos de vista es-
senciais. O Presidente faz, deslavadamente, campanha 
eleitoral pelo País.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE) 
– Toda semana.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Inclusive, 
não há obra nenhuma. Lança pedra fundamental, inau-
gura início de obra. Estamos vendo esta coisa grave 
que é a presença do Exército...

O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE) 
– ...  envolvida em objetivos eleitorais. Nunca vi o Exér-
cito fazer isso, a não ser na ditadura.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – E mais. O 
fenômeno da corrupção policial pode agora virar cor-
rupção militar, se envolvendo um tenente com o grupo 

organizado criminoso tal, em oposição ao grupo orga-
nizado criminoso qual, de uma favela ou de outra, de 
um local qualquer daquela infeliz periferia do Rio de 
Janeiro, porque o Rio de Janeiro está infelizmente em 
desordem. Percebo que é perfeitamente isso. De um 
lado, nós vimos a agressão ao direito de informar. Se 
alguém me pergunta se a pessoa que eu mais gosto 
de ouvir é a Ministra Marta Suplicy, eu digo que não. 
Eu tenho autores que prefiro mais. Mas eu quero mor-
rer para garantir o direito de ela dizer o que ela quer. A 
democracia pela qual lutamos, ela reside nesse pilar. 
Então, não dá para se impedir a entrevista de alguém, 
porque   alguém supostamente é candidato. Seria pena-
lizar a circulação das idéias. Eu já considero aberrante 
que cerceiem na Internet, onde tudo o que é tipo de 
pornografia e tudo que é absurdo passa por lá, achin-
calha a honra das pessoas; que por lá se preocupem 
basicamente com a circulação das boas idéias ou das 
más idéias. Mas é uma mídia como outra qualquer, e o 
futuro pede que a Internet seja livre, também, quando 
se for debater as idéias de um candidato ou de outro – 
é antitecnológico até, além de ser antidemocrático se 
cercear também na internet. E, por outro lado, enquanto 
estamos aqui discutindo se pode ou não pode na In-
ternet, se pode ou não pode na Folha de S.Paulo, se 
pode ou não pode na Veja, o Presidente da República 
pode em todos os lugares, em todas as horas, em to-
dos os horários, em todos os momentos, o que explica 
que um Governo artificial termine resumindo índice de 
popularidade acima do razoável, mais as benesses que 
o mundo proporcionou do ponto de vista da economia. 
Meus parabéns a V. Exª. Estou plenamente de acordo  
com os termos do seu discurso.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE) 
– Senador Arthur Virgílio, como sempre V. Exª de for-
ma lúcida, coerente e determinada coloca as coisas 
de forma muito precisa.

Nós passamos por uma quadra de muitas dificul-
dades no Brasil com relação ao Governo. O Governo 
que utiliza a publicidade e os meios de divulgação para 
fazer a sua campanha eleitoral e, pior, usa o PAC como 
palanque eleitoral para a antecipação de uma eleição 
que vai se dar daqui a mais de dois anos e meio, que 
é a eleição presidencial.

O Governo quer submissão voluntária de todos. 
O próprio Presidente da República, nos palanques do 
PAC por este País afora, já atacou o Senado Federal, o 
Tribunal de Contas da União, o Tribunal Superior Eleito-
ral. É um péssimo exemplo, Senador Arthur Virgílio.

Quem não aprende com os erros do passado, Sr. 
Presidente, corre o sério risco de repeti-los. O Governo, 
pelo seu comportamento, dá demonstrações de que 
não leva esta máxima em consideração.
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Ao Congresso Nacional cabe o papel de fiscalizar 
a fundo este problema.

Não apenas o recente escândalo envolvendo a 
Agência Nacional de Aviação Civil, a Anac, no caso 
da Varig. Problemas já ocorreram na Agência Nacio-
nal do Petróleo (ANP), com o seu presidente colocan-
do os pés pelas mãos, ao antecipar a descoberta de 
novas reservas de petróleo. Já a Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) se prepara para homolo-
gar uma das maiores fusões do mercado brasileiro do 
setor de telefonia.

Talvez, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
seja a hora de o Senado Federal prestar mais atenção 
ao que ocorre nas diversas Agências Reguladoras, de 
forma a defendê-las do aparelhamento político e da 
vocação autoritária do Governo Federal.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, agra-
decendo a sua paciência e a sua benevolência.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR JARBAS VASCONCELOS 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

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

    13ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21408 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – Agradeço a V. Exª. Também serão atendidas, 
regimentalmente, as solicitações feitas para transcri-
ção de matéria.

O SR. GEOVANI BORGES (PMDB – AP) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Como 
Líder do PSDB, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Senador Arthur Virgílio, agora, pela Liderança, fará 
uso da palavra o Senador Mário Couto. Em seguida, 
está inscrito o Senador Valdir Raupp e, depois V. Exª, 
Senador Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente.

O SR. GEOVANI BORGES (PMDB – AP) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Pela ordem, Senador Geovani Borges.

O SR. GEOVANI BORGES (PMDB – AP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gos-
taria de fazer uma solicitação a V. Exª.

Fiz um discurso sobre Jarbas Passarinho, um 
dos maiores intelectuais deste nosso País, que rece-
beu, hoje, nesta Casa, o Diploma de Professor Hono-
ris Causa da Universidade do Legislativo Brasileiro, a 
Unilegis, em cerimônia que se realizou no plenário do 
Senado pela manhã. O título foi entregue pelo Reitor 
da Unilegis e Presidente do Senado, Senador Garibal-
di Alves Filho. Como não pude comparecer, peço a V. 
Exª que considere como lido o meu pronunciamento, 
porque tenho uma audiência, agora, com o Ministro da 
Defesa Civil e gostaria que V. Exª atendesse a essa 
solicitação.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR GEOVANI BOR-
GES.

O SR. GEOVANI BORGES (PMDB – AP. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, Jarbas Passarinho é considerado um 
dos maiores intelectuais vivos do Brasil.

Nasceu no Acre, na cidade de Xapuri, no dia 11 
de janeiro de 1920. Descendente, pelo lado materno, 
de famílias do Município de Vizeu. 

Foi trazido para Belém aos quatro anos de ida-
de, grande parte de sua meninice passada na Cida-
de Velha, depois, já na adolescência, morou na Vila 
Amazônia. Fez o curso ginasial no Colégio Estadual 
Paes de Carvalho, onde foi colega de um bom grupo 
de estudantes que veio a brilhar na vida pública, como 
Orlando Bitar, José Bráulio dos Santos, Octávio Men-
donça, Silvio Meira, Josué Montelo e outros.

No ano de 1937, terminado o ginásio, viajou 
para o Rio de Janeiro para ingressar na Escola Militar, 
saindo aspirante em 1943. Serviu em várias unidades 
do Exército, inclusive foi chefe do Estado Maior da 8ª 
Região Militar. 

Em 1964, já reformado e dirigindo a Superinten-
dência Regional da Petrobrás, foi eleito governador 
do Pará, pelo voto indireto. Deixou o governo do Pará 
para assumir a cadeira de Senador, quando foi eleito 
pelo voto direto. 

No Exército sempre foi considerado entre aqueles 
oficiais que integravam a parte cultural, participando de 
movimentos intelectuais e destacando-se como líder. 

No ano de 1959 candidatou-se ao Prêmio Samuel 
Mac-Dowel, patrocinado pela Academia Paraense de 
Letras, com o romance regionalista Terra Enchar-
cada, livro este que mais tarde teve uma edição em 
Portugal. 

Foi Ministro de Estado quatro vezes: Trabalho, 
Educação e Previdência Social, e Justiça. Líder da 
maioria no Senado e presidente desta Casa do Con-
gresso Nacional.

Novamente reeleito Senador em 1986, foi presi-
dente do Congresso Nacional. 

Escritor, jornalista, poeta, romancista, entrou para 
a Academia Paraense de Letras, ocupando a Cadei-
ra número II, de que é patrono a figura do professor 
Carlos Nascimento, ocupada anteriormente pelo pro-
fessor Amazonas de Figueiredo e pelo médico filósofo 
Raymundo Avertano Rocha. 

Jarbas Passarinho, na mocidade, no Ginásio Paes 
de Carvalho, fez versos, período em que divulgava as 
suas elucubrações poéticas em jornais de estudantes 
e em revistas da época. E, convenhamos, uma vez po-
eta, sempre poeta...

Na Escola Militar, era voz corrente, pertencia à 
ala dos intelectuais do Exército, escrevendo e falando, 
sempre que lhe era dada uma oportunidade. Político, 
galgou altos postos.

Como intelectual, na acepção da palavra, além 
de pertencer aos quadros do Instituto Histórico e Ge-
ográfico do Pará e da Academia Paraense de Letras, 
ganhou notoriedade com o romance Terra Encharca-
da, uma fantástica colaboração à imprensa com artigos 
periódicos, e os esplêndidos discursos e entreveros 
neste Senado Federal.

Também foi governador do Acre, além de sena-
dor por três mandatos.

Recebeu hoje o diploma Professor Honoris Cau-ecebeu hoje o diploma Professor Honoris Cau-
sa da Universidade do Legislativo Brasileiro (Unilegis), 
em cerimônia que se realizou no Plenário do Senado. 
O título foi entregue pelo Reitor da Unilegis, o Presi-
dente do Senado, Garibaldi Alves Filho.
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Jarbas Passarinho, ex-ministro da Educação, já 
recebeu 17 títulos de Doutor Honoris Causa, dos quais 
cinco foram de universidades católicas.

Militar da Artilharia e político, exerceu sucessivos 
mandatos de senador pelo Pará a partir de 1967 e foi 
titular de quatro ministérios.

Nascido em Xapuri (AC), em 11 de janeiro de 
1920, Jarbas Passarinho foi governador nomeado do 
estado do Pará de 1964 a 1966. Em seguida, foi eleito 
senador pelo Pará, cargo que por três mandatos. Foi 
presidente do Senado de 1981 a 1983.

O primeiro e até então único título Professor Ho-
noris Causa concedido pela Unilegis foi ao então Pre-
sidente do Senado, senador Ramez Tebet, em 2006, 
ano no qual morreu o Senador.

A Unilegis começou a funcionar e teve inaugura-
da a pedra fundamental de seu novo campus durante 
a gestão de Ramez Tebet na Presidência do Senado, 
em 2001.

O título foi criado pela Unilegis para homenagear 
professores, pesquisadores e outros cidadãos ilustres, 
de notável saber, que pertençam ou não aos quadros 
da instituição. 

A condecoração é também uma manifestação 
do reconhecimento do Senado aos relevantes servi-
ços prestados por essas personalidades aos trabalhos 
desenvolvidos em favor da Unilegis e/ou da educação 
brasileira como um todo.

Afável, excelente prosa, Jarbas Passarinho não 
tem a conversa dura da caserna nem a arrogância dos 
grandes intelectuais, embora seja um deles. É sorriden-
te, bem humorado, contador de casos e de “causos”. 

Provocado, não esconde que, depois dos oitenta, 
a solidão é a sua maior companheira e diz:

“Só me sinto solitário porque estou viú-
vo. Essa é a minha solidão, duas alianças no 
meu dedo há 16 anos. Há momentos em que 
isso me dói como o diabo. Mas, solitário por 
ter deixado o poder, ao contrário. 

‘Quando saí do Ministério da Educação, 
eu corri para casa – que nesse tempo tinha 
uma piscina – e fui tomar banho de piscina sa-
tisfeito, porque as pressões que tinha naquele 
momento desapareciam.

‘Agora olho para trás e realmente tenho 
pena dos que talvez não tenham ultrapassado 
a fronteira dos 80 anos. Morreram muito an-
tes. Estamos vivos eu, o Delfim Netto, o João 
Paulo Reis Veloso. 

‘Eu olho para trás e não vejo ninguém 
vivo e não estou querendo olhar muito para 
trás para eles aparecerem como espírito. Es-
tão lá e eu aqui. Todos os presidentes milita-

res morreram. E os ministros militares, todos. 
Então eles se foram. 

‘Eu (parafraseando Churchill) estou pron-
to para prestar minhas contas ao Senhor e 
espero que ele não tenha pressa”.

Por fim, o militar, poeta, ex-governador, ex-sena-
dor, ex-ministro, intelectual, escritor e professor Honoris 
Causa aconselha: 

“Nada mais injusto que aceitar versões 
de fatos históricos recentes ainda imbuídas de 
paixão. Respeito os que dizem preferir a loucu-
ra da paixão ao juízo da indiferença. A paixão 
não é o melhor ingrediente para a produção 
da verdade, do mesmo modo que a indiferença 
trai a covardia dos escapistas.” 

Faço minhas as palavras do Professor Jarbas 
Passarinho e conclamo a todos a pensar a sutil di-
ferença da paixão como ingrediente de juízo de va-
lor histórico e a paixão como semente propulsora da 
ação histórica.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado!

 O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – V. Exª será atendido regimentalmente, Senador 
Geovani Borges.

O SR. GEOVANI BORGES (PMDB – AP) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – Com a palavra o Senador Expedito Júnior, para 
uma comunicação inadiável. Além do Senador Expe-
dito Júnior, está inscrito, em quarto lugar, o Senador 
Tião Viana.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presiden-
te, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Pela ordem, Senador Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Antes de o Senador Expe-
dito iniciar, peço a minha inscrição para falar em nome 
da Liderança do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – V. Exª será atendido e é o sexto inscrito pelas 
lideranças partidárias. 

Com a palavra, Senador Expedito Júnior.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, EU quero registrar mais uma das 
nossas visitas no Estado de Rondônia. Dessa vez, 
passamos por vários municípios do nosso Estado, mas 
principalmente na BR-429, onde estivemos visitando o 
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Município de São Francisco do Guaporé e também o 
Município de Costa Marques, principalmente o distrito 
do antigo Setor 58, que é o Setor de São Domingos. 
Recebi várias reivindicações dessas comunidades, 
que, inclusive, já expus desta tribuna, por várias vezes, 
aqui nesta Casa.

Uma delas é a urgente licitação da recuperação da 
BR-429, para que seja pavimentada. Temos mais de 300 
km de estrada de chão que liga o Município de Costa 
Marques até o Município de Alvorada do Oeste. 

E, em reunião com as lideranças, com os nos-
sos futuros pré-candidatos a prefeito daquela região, 
a professora Jaqueline e o Jairo, no Município de São 
Francisco, assumi o compromisso, Sr. Presidente, de 
fazer essa gestão aqui, esse pleito, para que o Ministro 
do nosso partido, do PR, Ministro Alfredo Nascimento, 
que admiramos muito pelo trabalho que está fazendo 
frente ao Ministério dos Transportes, acelere as obras 
da BR–429, para que possamos ver aquela estrada 
pavimentada.

Mas houve uma outra reivindicação muito grande, 
e esse projeto está tramitando nesta Casa, de autoria do 
Senador Sérgio Zambiasi, referente à PEC nº 13, que 
devolve aos Estados e aos Municípios a possibilidade 
de haver mais Municípios criados nos seus Estados. 

E em uma das nossas reuniões no Distrito de 
São Domingos – que é maior do que alguns municí-
pios do Estado de Rondônia – assumi o compromisso 
de que iria defender a PEC nº 13, aqui, do Senador 
Sérgio Zambiasi, para que fosse discutida e votada 
nesta Casa. Pela segunda vez que estava em pauta 
para ser votada, essa PEC retornou à CCJ, não sei o 
motivo, mas, a pedido da Líder Ideli, retornou à CCJ, 
e, nesse sentido, faço um apelo ao Presidente e a to-
dos os Senadores desta Casa. 

Essa PEC já foi exaustivamente discutida. Então 
gostaria, Sr. Presidente, que passássemos a votar aqui 
os nossos projetos de lei, que não votássemos aqui 
só medidas provisórias. Temos aqui inúmeros projetos 
para serem votados, projetos importantes, Senador 
Geraldo Mesquita, que precisamos dar uma resposta 
para a sociedade. Então faço esse apelo. Em Rondô-
nia, acredito que deveríamos ter em torno de 10 ou 
mais Municípios criados ao votarmos aqui a PEC nº 
13, do Senador Sérgio Zambiasi.

Sr. Presidente, eu gostaria ainda de registrar, e 
fazê-lo com bastante alegria, Senador Mário Couto, e 
com bastante entusiasmo, a visita do Ministro Manga-
beira ao Estado de Rondônia. 

E tanto V. Exª, Senador Mário Couto, como o Se-
nador Flexa Ribeiro fazem pronunciamentos aqui não 
contra a Operação Arco de Fogo, porque não estamos 
aqui defendendo quem está trabalhando na ilegalidade, 
defendemos sempre nesta Casa – e pretendemos de-

fender – aqueles que estão trabalhando na legalidade, 
mas não deixamos nunca passar em branco as falhas 
do Governo. Nunca deixamos de apontar as falhas do 
Governo. Se hoje esse setor da economia, o madei-
reiro, trabalha na clandestinidade é porque o próprio 
Governo o empurra, muitas vezes, para a clandestini-
dade. Estamos combatendo isso diretamente.

Não estou combatendo, de forma alguma, a Ope-
ração Arco de Fogo, apenas acho que o Governo de-
veria aproveitar essa oportunidade para fazer a regula-
rização fundiária, o que poderia solucionar o problema 
da Amazônia. Para que gastar quase 300 milhões na 
Operação Arco de Fogo, se o Governo Federal, Sena-
dor Tião Viana, poderia investir esses recursos e essa 
mesma mão-de-obra na regularização fundiária nos 
Estados, principalmente nos amazônicos? Isso vem ao 
encontro do que o Ministro foi pregar lá no meu Estado, 
quando disse que agora vai usar o Exército para fazer 
a regularização fundiária na região amazônica. 

Portanto, tenho de registrar isso com alegria, 
porque os pronunciamentos que estamos fazendo 
aqui, praticamente todos os dias, estão sendo ouvi-
dos pelo novo Ministro que está cuidando da Região 
Amazônica.

Então, eu não poderia deixar de elogiar a iniciati-
va. Finalmente, estamos vendo uma política inteligente 
voltada para a Região Amazônia; é uma mudança de 
paradigma. Aqui, nesta Casa, usamos muito esta palavra, 
dizendo que quebramos paradigma a todo momento e 
agora percebemos que isso também está acontecendo 
no Governo Lula, que está saindo do modelo de política 
repressiva para um modelo estratégico, que sempre de-
fendemos nesta Casa. Essa decisão já é um resultado 
positivo do encontro do Ministro com o Governador Ivo 
Cassol, tanto no Município de Porto Velho quanto tam-
bém num dos maiores Municípios do interior do Estado 
de Rondônia, que é o de Ji-Paraná.

Em Rondônia, Sr. Presidente – vou concluir –, o 
Ministro Mangabeira afirmou que o grande desafio na 
Amazônia é oferecer um paradigma de desenvolvimen-
to que não se limite a tratar o ecológico como objetivo 
adversário do econômico, mas que ofereça mecanismo 
de crescimento econômico com proteção ambiental. É 
o que sempre defendemos aqui na tribuna desta Casa 
e é o que estamos pedindo aqui,...

(Interrupção do som.)

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – 
...que sejamos atendidos pelo Governo Federal. 

Eu gostaria ainda de parabenizar o Ministro pela 
decisão de pagar o incentivo financeiro aos pequenos 
agricultores extrativistas que explorarem os produtos 
da floresta com a preocupação de ajudarem na preser-
vação do meio ambiente. Ora, estamos cansados de 
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dizer aqui que queremos uma compensação. Queremos 
também uma ajuda os seringueiros, aos extrativistas, 
àqueles que estão verdadeiramente preservando o 
meio ambiente na região amazônica. Lembro, ainda, 
que essa idéia está contemplada – Sr. Presidente, eu 
gostaria de lembrar disso – no PLS nº 64, de 2008, de 
nossa autoria, que justamente propõe o pagamento da 
compensação financeira a produtores rurais da Ama-
zônia pela preservação da floresta amazônica. 

Sr. Presidente, eu gostaria de incentivar o Ministro 
a dar preferência aos projetos de lei de iniciativa do Con-
gresso Nacional que tenham afinidade com as políticas 
que serão adotadas pelo PAS, mas eu gostaria que isso 
não ficasse só no discurso. Nós vamos cobrar isso da 
tribuna desta Casa. Vou-me juntar aqui à voz daqueles 
que principalmente brigam muito pela Amazônia, como 
o Senador Mário Couto, como o Senador Flexa Ribeiro 
e como tantos outros Senadores que defendem a nossa 
Amazônia. Estarei aqui vigilante e cobrando sempre. 

O Ministro está apontando a linha do crescimento 
e do desenvolvimento da região amazônica, e enten-
do que esse é o caminho. É o caminho da discussão, 
é o caminho de se buscar o entendimento, de abrir o 
diálogo com a nossa região, principalmente com a re-
gião amazônica; não é chegar lá uma operação como 
a Arco de Fogo. Sr. Presidente, quando cheguei a São 
Francisco do Guaporé, antes mesmo da chegada da 
Operação Arco de Fogo, vi uma cidade fantasma: to-
das as madeireiras estavam fechando as portas com 
medo da operação. Nós não queremos isso para a 
nossa sociedade, não queremos isso para o povo do  
Estado de Rondônia, não queremos isso para o povo 
da região amazônica. 

Quero pegar carona no discurso do Presidente 
Lula, que tem de governar também para 25 milhões 
de brasileiros que vivem na região amazônica. Dentro 
dessa linha, serei sempre parceiro do Governo, sempre 
parceiro do Ministro em defesa da região amazônica.

 O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – Parabéns a V. Exª pelo discurso.

Sobre a mesa, documento que passo a ler:
“Em sessão anterior, foi lido o Requerimento 

nº 763/2008, do Senador Mozarildo Cavalcanti e ou-
tros Senadores, solicitando, em aditamento ao Re-
querimento nºs 702/2008 e 737/2008, que a sessão 
especial destinada a homenagear o Grande Oriente 
do Brasil pela celebração da data de sua criação seja 
realizada, conjuntamente, em sessão já aprovada para 
homenagear a maçonaria brasileira, a realizar-se em 
20 de agosto de 2008”.

Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.

 O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Concedo a palavra ao nobre Senador Alvaro Dias, que 
dispões de dez minutos para seu pronunciamento.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presi-
dente, depois do Senador Alvaro...

 O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – Em seguida, fará uso da palavra, pela Liderança 
da Minoria, o Senador Mário Couto.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, o Líder do Governo, 
Romero Jucá, anunciou que o projeto que pretende 
instituir o novo imposto, ressuscitando a CPMF com 
apelido de CSS, só seria votado no fim de outubro ou 
início de novembro, depois das eleições municipais. 

Não concordamos com essa pretensão do Líder 
do Governo. Criamos um clima de insegurança com 
essa ameaça permanente de um novo imposto. Isso 
não é bom para a economia do País. Esse fantasma 
está nos rondando há algum tempo, aliás, desde que 
sepultamos aqui, em dezembro do ano passado, a 
CPMF, o Governo discute a criação de um novo im-
posto para substituí-la. 

Vou fazer a leitura, Sr. Presidente, de um artigo 
de alguém que tem autoridade política, moral e, so-
bretudo, técnica para escrever sobre esse assunto. É 
o ex-Secretário da Receita Federal e atual consultor 
tributário Everardo Maciel. Ele escreve um artigo, hoje 
divulgado no Correio Braziliense, sob o título: CSS 
não é uma coisa séria. Diz ele:

“Um interlocutor se queixava ao Lord 
Keynes, ao assinalar que ele sempre mudava 
de opinião quando os fatos mudavam. ‘E você 
faz como?’, foi a resposta cortante do célebre 
economista. 

Defendi a prorrogação da CPMF porque 
reconheço na tributação da movimentação 
financeira uma forma moderna, eficiente de 
tributação. Houvesse que proceder a um cor-
te de tributos, a prioridade seria a desmedida 
carga tributária que recai sobre as folhas de 
salário.

A verdade, contudo, é que a CPMF não 
foi prorrogada, por decisão do Congresso 
Nacional. Isto é um fato político. Surge ago-
ra a idéia de recriá-la por meio de uma lei 
complementar, em lugar de uma emenda 
constitucional, sob a denominação de Con-
tribuição Social para a Saúde. Aí começam 
sérios problemas.

A Constituição admite, em seu art. 195, 
caput, a instituição de contribuições sociais 
para financiar a seguridade social (previdência, 
assistência social e saúde), tendo por base a 
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folha de salários e outros rendimentos do traba-
lho, a receita, o faturamento ou o lucro. No § 4º 
desse mesmo artigo prevê a criação de outras 
fontes de financiamento. Condiciona essa insti-
tuição, todavia, às exigências estabelecidas no 
art. 154, I: lei complementar, base de cálculo e 
fato gerador distintos dos tributos previstos na 
Constituição, e não-cumulatividade.

O requisito relativo a não-cumulativida-
de fulmina a possibilidade de criação de uma 
contribuição social tendo por base de cálculo a 
movimentação financeira. Qualquer leigo sabe 
que esse tipo de tributação tem natureza cumu-
lativa. Trata-se, portanto, de tese que encerra 
flagrante inconstitucionalidade. Exatamente por 
isso tanto o atual Governo, quanto o anterior, 
ao cogitar de instituir ou prorrogar a CPMF, 
recorria sempre à via constitucional.

Esse episódio traz à tona um conjunto de 
inconsistências na formulação e administra-
ção da política fiscal. De plano, é subestimar 
demasiadamente a inteligência alheia pressu-
por que a proposta da CSS é uma iniciativa 
do Congresso que o Poder Executivo observa 
com olímpica indiferença.

A verdade é que o Planalto jamais acei-
tou a derrota na votação da CPMF. O desejo 
de uma revanche é visível, como se a gestão 
política fosse futebol ou briga de rua. A ins-
tituição da CSS, independentemente de ser 
inconstitucional, é o meio empregado para 
promover a revanche.

Singularmente, a proposição é apresen-
tada justamente quando se discute o projeto 
de “reforma tributária”, versão 2008. Nele se 
propõe alteração do art. 195, caput, da Cons-
tituição, pela supressão da receita bruta, fa-
turamento e lucro como bases de cálculo das 
contribuições sociais. Não trata, contudo, de 
revogar o § 4º desse mesmo artigo. Ora, ou 
bem o Governo entende que não pode instituir 
contribuições sociais cumulativas por meio de 
lei complementar ou bem a supressão proposta 
é uma farsa. Essa ostensiva contradição tem 
passado despercebida dos analistas. 

O repertório de incoerências prossegue 
quando se passa a discutir o fundamento da 
proposta da CSS. Não se alegue que a tribu-
tação sobre movimentação financeira é ferra-
menta essencial para a fiscalização. A imple-
mentação do disposto no art. 5º da Lei Comple-
mentar nº 105, de 2001, como já ocorreu por 
meio de normas infralegais, produz o mesmo 
efeito daquela forma de tributação. Tampouco, 

se pode desconhecer que sucessivos recordes 
de arrecadação já produziram superávits da 
ordem de R$18 bilhões, neste exercício, que 
superam em cerca de R$8 milhões a presu-
mida arrecadação da CSS, para não falar das 
renúncias fiscais que já atingiram um montante 
de R$21 bilhões.

A vinculação de receitas da saúde, como 
qualquer outra vinculação é o modo primiti-
vo de gerir o orçamento. O que não faz sen-
tido, entretanto, é utilizar o disciplinamento 
da Emenda Constitucional nº 29, que institui 
aquela vinculação, para criar um novo tributo 
e, desse modo, promover, de forma nociva, a 
expansão da já elevada carga tributária ,quando 
são crescentes as sobras de receita.

Por último, curiosamente, não se discute 
a eficiência dos gastos de saúde. Estudos re-
centes do Banco Mundial mostram desperdí-
cios e a má gerência desses recursos. A política 
de saúde parece uma mal alinhavada costura 
de ações desordenadamente justapostas. Os 
hospitais públicos constituem desrespeito aos 
usuários. A cada problema, a solução aponta-
da são mais recursos e mais pessoal; a cada 
dia é anunciada uma idéia nova e cara. Tudo 
como se os recursos nascessem por geração 
espontânea. O Congresso Nacional precisa 
pôr termo à temporada de idéias ruins.”

São palavras escritas de Everardo Maciel, ex-Se-
cretário da Receita Federal. Portanto, com autoridade 
técnica para proferi-las.

Quero destacar, mais uma vez, esse estudo do 
Banco Mundial. 

Senador Tião Viana, revelamos aqui, há poucos 
dias, vários itens que se apresentam como conclusão 
de um estudo de profundidade, realizado pelo Banco 
Mundial, em relação à aplicação dos recursos em saúde 
pública no nosso País. O que constata o Banco Mundial, 
em primeiro lugar, é a precariedade da gestão.

A saúde pública, no Brasil, é administrada de 
forma incompetente. Há  escassez de leitos, de um 
lado, mas, de outro, há uma utilização desnecessária 
desses leitos. Pacientes são internados desnecessa-
riamente, ocupando leitos que poderiam ser utilizados 
por aqueles que realmente necessitam.

Isso não é pouco. Segundo o Bando Mundial, 
significa um desperdício de R$10 bilhões por ano. 
Portanto, só esse desperdício é maior do que arreca-
dará o Governo com a instituição desse novo imposto 
denominado CSS.

Em vez de instituir um novo imposto, deveria o 
Governo acabar com o mau gerenciamento, com a 
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gestão medíocre na área da saúde pública no País. 
Deveria determinar um choque de competência, com 
a necessária organização do setor, para que os recur-
sos que são alocados sejam suficientes para a oferta 
de um serviço público de boa qualidade à população, 
nesse setor que é essencial e que deveria ser para o 
Governo a suprema lei.

Vejo que o Senador Romeu Tuma já chega com a 
vontade de apartear. E é com muita alegria, com muita 
satisfação, que concedo a V. Exª o aparte.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Meu querido 
Senador Alvaro Dias, claro que vamos votar pela Emen-
da 29, sem o CSS, não só em homenagem como pela 
importância. Preparei aqui um pequeno discurso, se 
eu puder falar ainda hoje, sobre um trabalho que a TV 
Record desenvolveu: “Saúde Pública, Salve-se Quem 
Puder”. Foram alguns dias de sessão de apresentação 
de todas as deficiências encontradas no serviço públi-
co de saúde. Demonstrou que há vários anos isso vem 
acontecendo. Então, não é falta de dinheiro. É falta de 
outra coisa. Não sei se meu aparte casa com o que V. 
Exª vem dizendo...

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Perfeita-
mente. Exatamente isso.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – ...mas, se o 
Presidente me der oportunidade, os cinco minutos, 
vou falar sobre os programas da TV Record – “Saúde 
Pública, Salve-se quem puder”. É o que acho que V. 
Exª está querendo dizer. 

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obri-
gado, Senador Romeu Tuma. V. Exª focaliza exatamente 
um item essencial neste estudo realizado pelo Banco 
Mundial. Não podemos mais ficar contemplativamen-
te aceitando um péssimo gerenciamento, com des-
perdício de recursos públicos, e empurrando para a 
população uma conta exagerada, sem que ela possa 
efetivamente pagar. 

Criar um novo imposto, repito, é um escárnio, é 
uma afronta à inteligência das pessoas que vivem nes-
te País. Protelar a votação dessa proposta para que o 
Governo tenha condições de mobilizar, de articular, de 
transacionar para obter os votos necessários é também 
um escárnio. Por essa razão, vamos fazer um apelo aqui 
ao Líder Valdir Raupp, que é o Líder do maior partido da 
Casa, e ao Líder Romero Jucá, que é Líder do Governo, 
para que não admitam essa estratégia de protelação. 
Precisamos sepultar definitivamente esse fantasma que 
nos ronda ameaçadoramente. O povo brasileiro não pode 
ficar submetido a esse tipo de ameaça. Protelar a vota-
ção desse projeto é submeter a população à ameaça 
de um novo imposto. Isso provavelmente desestimula 
os investimentos e, certamente, contribui para emperrar 
o processo de crescimento econômico do nosso País, 

porque a carga tributária esmaga as possibilidades de 
um crescimento maior.

Muito obrigado, Sr. Presidente.  

 O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – Agradeço a V. Exª pelo cumprimento rigoroso 
do tempo regimental.

Concedo a palavra ao nobre Senador Mário Cou-
to, que fará uso da palavra por cinco minutos, em vir-
tude de ser uma ocupação da tribuna pela Liderança 
da Minoria.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela liderança 
da Minoria. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, venho a esta tribuna na tarde 
de hoje lamentar, Senador Heráclito Fortes.

Eu pensei, Senador, que na minha vida eu não 
fosse mais ver o que vi nesse final de semana: li pe-
los jornais, vi na televisão e agora tenho notícias, de 
que os aposentados da Varig saíram às ruas no Rio 
de Janeiro, num horário de sol, apresentando faixas 
da situação deplorável em que vivem hoje.

Eu me senti na obrigação, Sr. Presidente, de vir 
a esta tribuna externar à Nação brasileira o sentimen-
to daqueles funcionários da Varig. Ainda há pouco, 
Presidente, ouvi o Senador Jarbas Vasconcelos falar 
sobre a Varig e ouvi o Senador Alvaro Dias falar sobre 
a Varig também.

Senador Alvaro Dias, é preciso que V. Exª atente 
que quem terminou perdendo foi quem estava embaixo; 
aqueles que estavam em cima ganharam e ganharam 
muito. É só sentir que houve má vontade no gerencia-
mento da Varig por parte do Governo Federal.

Isto temos que dizer desta tribuna, sem nenhum 
receio: parece que o Governo Federal queria que a 
situação chegasse aonde chegou para poder ganhar 
com aquilo. Vinte e dois bilhões para vender por 247 
milhões oito meses depois, Senador! E sabe quem 
está pagando o pato de tudo isso? Os funcionários 
aposentados, os funcionários demitidos e o povo bra-
sileiro, Senador. É preciso vir a esta tribuna mostrar 
isso, porque eles não podem mostrar a situação deles. 
Eles esperam que cada um de nós venha a esta tribuna 
mostrar o que o Governo está fazendo com esses po-
bres coitados funcionários que tanto serviço prestaram 
à Varig e que foram enganados, pisoteados.

Aí está o caso de escândalo da Varig, Presidente. 
Os aposentados do INSS estão agora lá na Câmara 
Federal, de pires na mão, dizendo: “Pelo amor de Deus, 
façam inserir na pauta o nosso projeto!” Veja aonde 
chegamos neste Brasil, Presidente! Isso é irritante! 
Ninguém aceita uma situação dessas! O aposentado 
tinha que ser tratado dessa maneira, Presidente?

Por que será que o Presidente Lula acha que os 
aposentados não votam? Ou será que o Presidente Lula 

    19ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21414 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008

percebeu que os aposentados, mais de 50% deles, já 
estão no caminho final de suas vidas, não podem nem 
andar mais, não podem nem chegar próximos das urnas 
porque não têm saúde? Não tem como ter saúde neste 
País, e ele ainda deixa os aposentados... Estão lá, vão 
ficar lá, sentados nos corredores da Câmara, a pedir, a 
implorar para os Deputados. Precisava colocar os apo-
sentados nessa situação, Presidente? Precisava deixar 
os aposentados da Varig nessa situação, Presidente? 
Precisava ficar devendo R$2,5 bilhões para o Aerus?

Presidente, o senhor sabe quanto ganhava um 
piloto, Comandante da Varig? Olhe o absurdo a que se 
chegou: Eram R$6,5 mil, Senador Arthur Virgílio! Hoje, 
um Comandante aposentado da Varig ganha apenas 
R$870,00! Isso é verdade! Olha a humilhação que fazem 
com o povo brasileiro, com o aposentado brasileiro!

O Presidente Lula percebeu – e isso posso falar 
de cátedra, não sou contra, mas falo de cátedra, não 
tenho a menor dúvida –, o Presidente Lula percebeu 
que se ele desse uma bolsa chamada Bolsa-Família 
a cada um dos trabalhadores miseráveis deste País 
ele estaria sempre com a sua eleição garantida. Tudo 
bem, Senador Geraldo Mesquita! Por que fazer isso 
com os aposentados?

Presidente Lula, os aposentados também votam! 
Presidente Lula, os 6.700 aposentados da Varig tam-
bém votam! Os mais de 11 milhões de aposentados 
deste País também votam!

Nós temos que gritar isso aqui e mostrar ao Pre-
sidente Lula. Se ele deu o Bolsa-Família com o objetivo 
principal de carrear votos, dê também condições de 
vida aos aposentados brasileiros. Eu não entendo, eu 
não sei o porquê deste massacre, Senador. Os apo-
sentados, no final da sua vida, estão lá na Câmara, a 
pedir pelo amor de Deus, a implorar pelos Deputados 
como se fosse um favor que aqueles Deputados vão 
fazer a eles. Não é favor, não; não é favor, não; é obri-
gação de votar um projeto. Eles estão ali e vão ficar 
pelos corredores horas e horas, pessoas, senhoras e 
senhores de 70, 60, 80 e 90 anos de idade a pedirem 
por favor aos Parlamentares que coloquem em pauta 
o projeto de interesse deles, Presidente! Não é nem 
para votar, é para colocar em pauta o projeto. Isso é 
uma humilhação ao trabalhador brasileiro, que deu seu 
suor, que deu sua vida, como os aposentados da Varig, 
que saíram para a rua, domingo, em pleno sol.

Presidente Lula, não faça isso com os aposen-
tados brasileiros!

Por isso, Senador Flexa, temos de montar aqui 
um grupo permanente de proteção aos aposentados 
sofridos deste País. Temos de nos incomodar com isso, 
Senador. Temos de tratar a situação como se estivésse-
mos sofrendo a mesma coisa que eles estão sofrendo. 
Senador Flexa, ponha-se, coloque-se no lugar de um 

homem desses com 80 anos, 83 anos, 84 anos, que 
está até agora sem almoço, comendo sanduíche no 
corredor da Câmara, a mendigar, a pedir aos Deputa-
dos que coloquem na pauta o projeto do Senador Paulo 
Paim! Isso é uma humilhação, Senador Flexa!

Quem é que vai resolver a situação dos aposen-
tados da Varig? Quem é que vai resolver, quando um 
Comandante passa a ganhar R$870,00, Senador Fle-
xa? Precisamos criar um grupo de proteção e temos 
de falar todos os dias, temos de pedir ao Presidente, 
todos os dias, que, pelo menos, se sente com as as-
sociações dos aposentados para discutir a questão; 
que pelo menos se sente. Ninguém pode mais conviver 
com este drama neste País.

A partir de amanhã, Senador, colocaremos a 
nossa lista à disposição de todos os Senadores que 
quiserem enfrentar qualquer situação. Não me venham 
assinar o documento aqueles que têm compromisso 
com o Governo. Que aqueles que se ajoelham aos 
pés do Governo não assinem este documento! Que 
assinem aqueles que querem realmente defender os 
aposentados deste País; que tenham sangue, que te-
nham moral, que não sejam covardes, que não sejam 
covardes, e estejam dispostos a enfrentar qualquer 
situação. Senador Geraldo Mesquita, sei que V. Exª 
é um deles, porque já mostrou isso. Que assinem es-
ses, que assinem esses que têm compromisso com o 
povo brasileiro, que têm compromisso com as classes 
sofridas deste País, e uma das classes sofridas deste 
País é a classe dos aposentados, de cujos direitos não 
vamos, de jeito nenhum, abrir mão.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Agradeço a V. Exª, Senador Mário Couto.

Peço a compreensão de todos para o cumpri-
mento regimental de seus tempos, porque muitos Se-
nadores têm compromissos fora da Casa, e queremos 
atender ao máximo que pudermos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Efraim Mo-
rais, por permuta com o Senador Papaléo Paes. V. Exª 
terá dez minutos para seu pronunciamento.

Em seguida, fará uso da palavra, como Líder, o 
Senador Valdir Raupp.

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, vou cumprir à risca o 
tempo regimental.

Tenho certeza de que os Srs. Senadores não irão 
acreditar no que vou relatar em meu pronunciamento. 
No Estado da Paraíba, mais precisamente na cidade 
de Campina Grande, o Governo Federal, numa ines-
perada decisão do Ministério da Saúde, descreden-
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ciou o Serviço de Oncologia do Hospital Universitário 
Alcides Carneiro. 

Aqui temos a repercussão desse descredencia-
mento, pois vários sites da Paraíba, em especial de 
Campina Grande, fazem referência ao assunto. Aqui 
cito o Paraíba Online, onde a Drª Alana Abrantes, dire-
tora do Hospital, disse que está aguardando documen-
tação oficial sobre esse desligamento para se inteirar 
dos motivos alegados pela decisão, cuja vigência teve 
início no começo deste ano, mas que só há poucos 
dias foi dada como definitiva. 

Quero registrar, Srs. Senadores, que o Hospital 
Universitário, em Campina Grande, é o único hospital 
habilitado, no Estado da Paraíba, a atender a crianças 
vítimas de câncer. Esse descredenciamento já provocou 
prejuízos. Para que se tenha uma idéia, desde o início de 
janeiro, o hospital não recebe recursos. E quero deixar 
claro que, mesmo assim, por uma ação de voluntários, 
por uma ação dos próprios médicos, de funcionários da-
quele hospital, o Hospital não suspendeu o atendimento 
aos pacientes que procuram suas instalações. 

O Sr. Carlos Dunga (PTB – PB) – Nobre Sena-
dor, permite-me um aparte?

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Senador 
Carlos Dunga, que conhece muito bem essa situação, 
estamos aguardando que o Conselho Municipal de 
Saúde da Prefeitura de Campina Grande se pronuncie 
a respeito dessa situação.

Quero também, antes de conceder o aparte a V. 
Exª, Senador Carlos Dunga, dizer que aqui temos que 
o reitor do seminário condena o descredenciamento. O 
Padre José Assis Pereira Soares também se pronunciou 
contrário a essa decisão. Temos também: “Diretora do 
Hospital Universitário, Drª Alana, desmente Secretário 
da Prefeitura Municipal de Campina Grande e diz que 
a direção está em dia com informações”. 

Há uma tentativa de justificar o corte. O que la-
mentamos é que o mistério continue e queremos sa-
ber quem desabilitou o Hospital Alcides Carneiro, em 
Campina Grande.

Senador Carlos Dunga, escuto V. Exª com mui-
to prazer.

O Sr. Carlos Dunga (PTB – PB) – Senador Efraim 
Morais, cumprimento V. Exª e todos os companheiros 
e digo que o pronunciamento de V. Exª é recheado de 
tudo aquilo que o Compartimento da Borborema es-
pera, que é restabelecimento da normalidade a esse 
hospital. São 39 cidades, Sr. Senador, prejudicadas pelo 
descredenciamento desse hospital. A Paraíba espera 
que a recuperação seja feita, e com rapidez, porque 
não só Campina Grande, mas toda a área do semi-
árido está sendo prejudicada com o descredenciamento 
do HU. E aproveito o pronunciamento de V. Exª para 
também acrescentar que mantive contato com S. Exª 

o Ministro Edison Lobão e lhe pedi que restabeleça na 
Paraíba a Tarifa Verde para a Paraíba, porque nós, os 
irrigantes, estamos em falta com a produtividade em 
razão da falta da Tarifa Verde por parte da companhia 
de eletricidade do Estado da Paraíba. São dois preju-
ízos que estamos tendo naquele Estado.

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Agradeço 
a V. Exª, Senador. É evidente que V. Exª, que tem co-
nhecimento da situação do nosso Hospital, traz também 
um assunto de maior interesse, que é a questão da Ta-
rifa Verde. Temos água, graças a Deus, chuva demais. 
Está na hora, agora, de aproveitarmos esse volume de 
água acumulado na Paraíba usando, evidentemente, a 
Tarifa Verde. Então, solidarizo-me com V. Exª e aguardo 
do Ministro Edison Lobão um posicionamento urgente 
nesse sentido, para que seja restaurada a Tarifa Verde 
no nosso Estado da Paraíba.

Srs. Senadores, daqui a pouco, vamos votar uma 
medida provisória em que o Governo pede ao Senado 
que autorize ao BNDES a liberação de R$12,5 bilhões, 
Senador Romeu Tuma, para infra-estrutura e para investir 
no exterior, em Angola e outros países. Veja V. Exª que, 
enquanto isso, o Governo corta R$190 mil por mês, des-
tinados a salvar vidas, principalmente de crianças que 
estão sofrendo de câncer, já que esse hospital é o único 
do Estado da Paraíba que trata dessas crianças.

O Governo Federal, como se não quisesse saber 
de nada do que está acontecendo, o Sr. Temporão sim-
plesmente manda desabilitar o nosso Hospital, que tem 
uma história, que sobrevive, muitas vezes, pela ação 
de voluntários, de funcionários que se dedicam àquela 
casa, muitos deles sem receber um real sequer. Essa 
pequena ajuda, que já soma um prejuízo acima de R$1 
milhão, prejudica totalmente o atendimento. Mas ainda 
assim continuam a atender às necessidades.

Por isso, quero me solidarizar com a população 
de Campina Grande e de toda a Paraíba, que é bene-
ficiada pela ação do Hospital Universitário de Campi-
na Grande, e pedir –  e estou fazendo em forma de 
requerimento, para que depois não se diga que não 
houve alerta, não houve chamamento. –, por meio de 
requerimento, nos seguintes termos:

Sr. Presidente, requeiro, nos termos do 
§ 2º do art. 50 da Constituição Federal e com 
fundamento no art. 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal, sejam solicitadas infor-
mações ao Ministro de Estado da Saúde, Dr. 
José Gomes Temporão, pertinentes ao des-
credenciamento ou desabilitação do Serviço 
de Oncologia do Hospital Universitário Alcides 
Carneiro, em Campina Grande, no meu Estado 
da Paraíba, confirmado por aquele Ministério, 
ocasionando uma perda de R$190 mil. 
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É uma insignificância! Cento e noventa mil reais! 
Deixando crianças morrerem nas portas dos hospi-
tais ou em casa, porque o Governo Federal não quer 
repassar R$190 mil, por mês, para um hospital, para 
salvar vidas ou para amenizar o sofrimento de algu-
mas crianças. Isso, desde janeiro, o que significa um 
total de R$1,140 milhão mensal para o tratamento de 
pacientes com câncer.

A importância do convênio mantido com o HU é, 
acima de tudo, porque ali se dá o atendimento a crianças 
vítimas de câncer. Entretanto, cabe ressaltar que o HU 
não suspendeu o atendimento aos pacientes, não se 
furtou à responsabilidade de prestar assistência médica 
à população. Entretanto, Sr. Presidente, essa generosi-
dade da administração do hospital em garantir o direito 
à saúde tem causado prejuízos financeiros à instituição 
e está se ultimando, também, Senador Romeu Tuma.

De tal forma, solicito ao Sr. Ministro da Saúde as 
informações sobre a motivação para o descredencia-
mento junto ao SUS, com vista a sanar todo esse mal 
que aflige a população de meu Estado, em particular 
Campina Grande e a Grande Campina Grande, na luta 
contra essa insidiosa doença.

Afirmo que a população paraibana necessita, 
urgentemente, da manutenção dos serviços contratu-
alizados de oncologia, visto que é referência em trata-
mentos de quimioterapia e de internação infantil.

Há necessidade de reverter a posição do Minis-
tério da Saúde, visando à habilitação do Hospital Uni-
versitário, para que possa prestar atendimento àqueles 
que o procuram em momento frágil de suas vidas.  

O tratamento, Srs. Senadores, a que são subme-
tidos os pacientes do HU custa em média R$15 mil, 
o que é impossível para grande número de pessoas 
economicamente ativas no Nordeste do Brasil, em 
particular no meu Estado. 

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Senador Efraim, 
se possível.

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Vou con-
cluir e ouvirei V. Exª.

Acredito que o Ministério da Saúde visa garantir, 
juntamente com o Ministério da Educação, a qualidade 
de ensino e do atendimento nos hospitais universitários. 
O setor de Oncologia do Hospital Universitário Alcides 
Carneiro se balizará nas regras para reaver o creden-
ciamento necessário às suas atividades, de modo que 
não venha a comprometer nenhum de seus pacientes 
ou novos suspeitos de portarem câncer. 

O Hospital Universitário, Srs. Senadores, é uma 
instituição de ensino voltada à formação de estudan-
tes de graduação e pós-graduação daquela região e, 
para tanto, necessita de recursos para atingir o objeti-
vo de ensinar e, paralelamente, assistir aos pacientes 
portadores dessa patologia aterrorizante. 

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador 
Efraim.

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Vou con-
cluir. Antes, darei aparte a V. Exªs.

Faço meu o sentimento de nossa gente. Que não 
prevaleça o que pode ser um crime contra a vida de 
brasileiros, principalmente nós, nordestinos, a sofrer 
com a falta de atendimento e de tratamento para do-
ença que ameaça suas vidas. 

Como paraibano, Srs. Senadores, mas sobretudo 
como brasileiro, coloco-me à disposição do Governo 
Federal para articular, se necessário, se estiver faltando 
articulação daqueles da base do Governo, a liberação 
dos recursos necessários ao combate ao câncer e, de 
maneira especial, dotar aquele hospital de recursos 
imprescindíveis ao bom atendimento às pessoas que 
ali buscam tratamento e o recredenciamento do Hos-
pital Universitário Alcides Carneiro.

Escuto V. Exª, Senador Romeu Tuma. Em segui-
da, o Senador Mão Santa.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Queria pedir 
desculpas a V. Exª, já que o seu discurso abrange toda 
a preocupação com o sistema de saúde pública. Agora 
mesmo dei um aparte ao Senador Alvaro Dias, porque 
fiz aqui um resumo dos programas da TV Record sobre 
“Saúde Pública, salve-se quem puder!”. Eu diria que a 
tesoura que corta meios para a saúde, Senador Efraim, 
é uma tesoura assassina, se V. Exª permitir que eu use 
esse termo. Eu tenho um filho que é médico, especia-
lista em neurooncologia. Quando ele voltou dos Esta-
dos Unidos, eu perguntei por que ele havia escolhido 
cuidar de uma doença tão terrível, que normalmente 
traz sofrimento e é caminho para o óbito. Ele respon-
deu: “Pai, todas as pessoas têm o direito de não sentir 
dor.” Os oncologistas se especializam contra a dor, o 
sofrimento, viver com dignidade. Então, quem agride o 
cidadão que precisa de um tratamento oncológico está 
pecando duas vezes, não só objetivando salvar a vida, 
mas outra coisa mais grave, o sofrimento permanen-
te daquele que precisa de tratamento. Cumprimento 
V. Exª e junto-me ao seu apelo. Hospital universitário 
é para ser atendido em todas as suas necessidades, 
não só para a boa formação profissional dos médicos, 
porque ele atende corretamente àqueles que precisam 
do atendimento à saúde.

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Como 
paraibano e em nome do povo paraibano agradeço a 
solidariedade de V. Exª.

Senador Mão Santa, para que possamos con-
cluir.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Efraim, 
V. Exª representa o clamor dos sofridos nordestinos. 
Ouvi atentamente o pronunciamento de V. Exª, firme, 
de bravo nordestino. Mas eu queria acrescentar, Se-
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nador Papaléo, que este Governo é uma lástima. Esse 
Governo de Luiz Inácio é uma lástima!. V. Exª fala de 
oncologia: câncer, câncer, câncer... Da Paraíba. Eu vim, 
e aqui já comentei com o Senador Heráclito Fortes, 
falar de uma clínica especializada em exames para 
detectar o diagnóstico precoce de câncer, a Sogipa, 
da cidade de Parnaíba, no Piauí:

Solicito do Senador Mão Santa sua inter-
ferência junto ao Ministro Temporão, pagamen-
to para o Piauí dos serviços de prevenção de 
câncer ginecológico. Os últimos pagamentos 
foram realizados em dezembro de 2007. 

Agradeço sua atenção.
Dr. Valdir Aragão.

É um conhecido médico, idôneo oncologista do 
norte do Piauí. O último pagamento à clínica dele foi 
feito em 2007. O e-mail mostra que, de 2006 a 2007, já 
houve uma diminuição. O último pagamento que essa 
clínica recebeu foi realizado em dezembro de 2007. 
Já estamos na metade do ano e nenhum dinheiro foi 
para o Piauí, à Cancerologia Sogipa Especializada. 
Isso é uma vergonha, isso é uma lástima, isso é uma 
irresponsabilidade, Sr. Luiz Inácio da Silva!

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Sr. Pre-
sidente, para concluir, um minuto só e concluirei.

Agradeço ao Senador Mão Santa, agradeço aos 
Senadores Carlos Dunga e Romeu Tuma pelos apar-
tes e os incorporo com muita alegria ao nosso pro-
nunciamento.

Devo dizer, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
que, de maneira  nenhuma, podemos aceitar de forma 
pacífica essa situação em que o Governo Federal, pelo 
Ministério da Saúde, desabilita o nosso hospital. 

Encerro meu pronunciamento com palavras do 
Padre José Assis Pereira Soares, Reitor do Seminário 
Diocesano de Campina, que foi enfático no seu pronun-
ciamento na celebração eucarística do domingo passa-
do, contra o descredenciamento do setor de Oncologia 
do Hospital Universitário Alcides Carneiro, anunciado 
dias atrás pela Diretora, Drª Alana Abrantes, com quem 
me solidarizo pela dedicação à frente desse hospital. 
O celebrante disse que a sociedade não pode aceitar 
passivamente decisões dessa natureza, até porque a 
unidade atende a crianças vítimas do câncer.

Sr. Presidente, quero agradecer e parabenizar um 
dos sites mais acessados na Paraíba, o Paraíba Online, 
pela cobertura que vem dando a essa matéria, mostrando 
ao povo de Campina, ao povo da Paraíba e ao povo do 
Brasil a forma como o Governo vem tratando a nossa 
saúde. É lamentável, principalmente por se tratar da si-
tuação de um hospital que trata de câncer infantil.

Estou solidário com a Drª Alana e com o nosso vi-
gário, solidário com a Paraíba, com Campina Grande e 
com o seu povo e, com certeza, solidário com o Piauí.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Muito obrigado, Senador Efraim Morais.

Concedo a palavra ao nobre Senador Valdir Rau-
pp, como Líder do PMDB.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Presidente 
Papaléo Paes...

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Senador Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Onde eu estou, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – V. Exª no momento está na Casa e na seguinte 
colocação: o Senador Mário Couto já fez uso da pa-
lavra pela Liderança, o Senador Valdir Raupp está na 
tribuna, e estão inscritos ainda, na sua frente, os Se-
nadores Arthur Virgílio e César Borges.

Há dois Líderes na sua frente.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Obrigado.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Como Líder. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, trago ao conhecimento do Plenário do Senado 
Federal uma notícia da mais alta relevância para o de-
senvolvimento econômico do Brasil e para a economia 
e o progresso social do meu Estado de Rondônia.

Foi assinado na última quinta-feira, dia 12 de ju-
nho, pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o con-
trato de concessão para a primeira grande geradora 
hidrelétrica a ser construída na calha do rio Madeira, 
em território rondoniense: a Usina de Santo Antônio.

O empreendimento, Sr. Presidente, entrará em 
operação comercial no ano de 2012 e gerará, quando 
totalmente concluído, um total de 3.150 megawatts. 
Essa quantidade de energia, segundo os técnicos do 
setor, praticamente equivale ao montante de mega-
watts que o Brasil tem de acrescentar ao seu sistema 
energético, anualmente, para sustentar o aumento 
previsto na demanda e as exigências do desenvolvi-
mento econômico. Trata-se, portanto, de um projeto de 
grande envergadura e de grande impacto, motivo pelo 
qual, aliás, tenho reiteradamente lembrado, exigido e 
cobrado na tribuna desta Casa.

Os impactos do contrato de concessão, entretan-
to, não terminam aí. O valor dos investimentos reque-
ridos pela obra é de cerca de R$9,5 bilhões. Parcela 
significativa desse valor será realizada em território 
nacional, na compra de bens e de serviços, trazendo 
mais desenvolvimento para o Brasil.

Parte significativa disso, Sr. Presidente, será em-
pregada em Rondônia e no norte do País, gerando ri-
queza para a região e – ainda mais importante! – ge-
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rando empregos para cerca de 30 mil brasileiros, que 
deles tanto necessitam. 

O leilão de Santo Antônio, o primeiro realizado 
sob o novo modelo de licitação adotado pelo Governo 
Federal, foi, por sua vez, um enorme sucesso. O pre-
ço do lance vencedor, de R$78,87 por megawatt-hora, 
representou um deságio de 35% sobre o preço-base, 
definido pela Aneel em exatos R$122,00.

Vejam bem a economia que esse leilão trouxe. 
Além disso, quebrou-se um paradigma, e daí para 
frente a tendência é baixar cada vez mais o megawatt 
de energia.

Esse deságio representa, Sr. Presidente, redução 
do Custo Brasil e melhoria da competitividade de nossa 
economia. Também representa, Srªs e Srs. Senadores, 
o barateamento da conta de energia que pagam, por 
exemplo, o cidadão comum, o trabalhador autônomo e 
o dono do pequeno e do médio empreendimento.

Tudo isso é muito bom para o Brasil e para os 
brasileiros, e os primeiros passos já podem ser dados 
pelos empreendedores vitoriosos: o consórcio Madei-
ra Energia, formado por Furnas, do grupo Eletrobrás; 
pelos bancos Banif e Santander; pela Odebrecht; pela 
Andrade Gutierrez e pela Cemig.

Finalizo, Sr. Presidente, congratulando-me com 
todos os participantes do processo: com o Ministério 
de Minas e Energia, na pessoa do eminente Ministro, 
Senador Edison Lobão, que, diga-se de passagem, 
está sendo um grande Ministro das Minas e Ener-
gia; com a Aneel; com os licitantes vitoriosos; e – não 
poderia deixar de citar – com os brasileiros em ge-
ral e, em particular, com os cidadãos de Rondônia, 
por protagonizarem a saga de um empreendimento 
economicamente relevante, socialmente justificado e 
ambientalmente sustentado, como é esse da usina de 
Santo Antônio.

Aguardo, com ansiedade, Sr. Presidente, a con-
tratação da usina de Jirau, também situada na bacia 
do Madeira, que teve seu leilão realizado há cerca de 
um mês, em maio passado. O conjunto Jirau-Santo 
Antônio poderá chegar, quando concluído, a quase 
6.500 megawatts, equivalente a mais da metade da 
potência instalada de Itaipu, a maior hidrelétrica em 
operação em todo o mundo.

Esse será mais uma grande dia para o Brasil, Sr. 
Presidente. Esse será mais um dia memorável para os 
nossos conterrâneos do Norte e para os brasileiros 
meus concidadãos de Rondônia.

Sr. Presidente, muito obrigado pelo minuto a mais 
que V. Exª me concedeu para que eu pudesse concluir 
este pronunciamento. Já estou terminando. O tempo 
será suficiente. 

Congratulo-me, mais uma vez, com o povo de 
Rondônia, que ansiosamente espera estas obras: a 

usina de Santo Antonio, com contrato já assinado, e a 
usina de Jirau, já leiloada e que, em breve, terá con-
trato assinado pelo Presidente da República.

Encerro este pronunciamento, fazendo referência 
novamente ao gasoduto Urucu-Porto Velho. Fecharía-
mos o processo com chave de ouro, com a construção 
do Gasoduto Urucu-Porto Velho, para mudar a matriz 
energética do momento, pois estão sendo queimados 
1,5 milhão de litros de óleo diesel por dia nas térmicas 
de Porto Velho. Então, esse gasoduto é tão esperado 
quanto as usinas do rio Madeira. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 

AP) – Agradeço a V. Exª. O povo de Rondônia, com 
certeza, está reconhecendo sua participação ativa 
nesse processo.

Concedo a palavra ao eminente Senador Valter 
Pereira, como orador inscrito, por dez minutos.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no último domin-
go, a cidade de Três Lagoas comemorou 93 anos de 
emancipação política. Eu estava lá para dividir com o 
seu povo a alegria da simpática e hospitaleira aniver-
sariante.

Sua história começa em 1887, quando dois as-
tutos desbravadores se instalaram na divisa do antigo 
Mato Grosso com o Estado de São Paulo.

Foram os colonizadores Protázio Garcia Leal 
e Antonio Trajano dos Santos que se estabeleceram 
na região que passaria a ser conhecida como bolsão 
mato-grossense.

O chefe da família Garcia Leal, Protázio, ocu-
pou a região conhecida como Piaba, nas margens do 
caudaloso Rio Verde. Antonio Trajano fundou a Fazen-
da das Alagoas, em homenagem às três lagoas que 
encontrara e que até hoje embelezam o Município e 
divertem a população.

Esses homens fundaram, ali, com a força das 
idéias, do machado e da enxada, um dos Municípios 
mais importantes de Mato Grosso e do Mato Grosso 
do Sul hoje. Sua privilegiada localização garantiu-lhe 
extraordinária potencialidade econômica.

Durante longos anos, constituiu-se na passagem 
obrigatória de pessoas e de bens que se destinavam a 
São Paulo, por meio da ferrovia. O Rio Paraná e a boa 
malha rodoviária completaram sua atraente logística 
de transportes.

Todavia, a história de Três Lagoas foi escrita com 
as linhas da ferrovia. Esse capítulo começou em 1908. 
Neste ano, o Governo Republicano decidiu incorporar o 
Mato Grosso ao processo produtivo nacional por meio 
da ferrovia. Escolheu Três Lagoas para sediar o acam-
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pamento de engenheiros. Nascia ali o núcleo urbano 
que, em 15 de junho de 1915, se tornaria Município.

Pelos trilhos da Noroeste do Brasil, Três Lagoas ga-
nhou projeção. Seus produtos puderam chegar aos outros 
Estados e até em países, gerando emprego e renda.

A ferrovia facilitou também a vida das famílias, 
daquelas que pretendiam educar seus filhos em cen-
tros mais adiantados.

Foi de trem, em 1948, que o saudoso Senador 
Ramez Tebet deixou sua Três Lagoas para estudar no 
Rio de Janeiro. Estudou e voltou em 1960. Começara 
ali sua saga de homem público. Advogado, Professor, 
Promotor, Prefeito, Vice-Governador, Governador de 
Estado, Senador, além de ter sido Deputado Consti-
tuinte. Na vida pública, enxergou o extraordinário po-
tencial de sua tão decantada Três Lagoas.

De sua visão, tornou-se intrépido mascate das 
virtudes de sua terra. Onde havia investidor indeciso, 
ele ia atrás, ia atrás para convencê-lo.

Desta tribuna, não desperdiçava uma só oportu-
nidade para estimular quem buscava oportunidades. 
Mesmo castigado pela doença, o bravo Senador não 
se afastava da obstinação de industrializar Três Lago-
as e Mato Grosso do Sul.

Já alquebrado pela doença, o inesquecível Parla-
mentar três-lagoense profere o seu último discurso no 
dia 17 de outubro de 2006. E o assunto que ele abor-
dara, Sr. Presidente, não era outro – vamos reproduzir 
alguns trechos desse discurso:

“Lá, estamos de portas abertas! Por isso, 
quero aqui dizer o quanto foi bom ver inaugura-
da a Metalfrio, uma unidade com mais de 8.000 
m2 de área construída, que exigiu investimentos 
da ordem de R$7,5 milhões e que produzirá 50 
mil peças anuais, gerando cerca de 100 postos 
de trabalho para uma produção que visa aos 
mercados interno e externo”.

Mais à frente, Ramez lembrava:

“Fui Prefeito da cidade, em 1975. Em meu 
discurso de posse, ocasião em que se iniciava 
o plantio, atualmente um dos maiores, senão o 
maior, de maciço florestal do Brasil, afirmei que 
a minha cidade do meu querido Estado de Mato 
Grosso do Sul estava fadada a ter a maior fábrica 
de celulose do mundo! E isso agora está aconte-
cendo” [pontificava o saudoso Ramez Tebet].

Numa prova de que o entusiasmo que o movia 
era maior que a dor que o dilacerava, Ramez assim 
prosseguia:

“Vim unir esforços para dizer que em Três 
Lagoas existe uma parceria público-privada que 
vale a pena ser analisada e ser observada.

Imaginem que o Grupo Votorantim e a 
International Paper anunciaram, já para o dia 
5 de dezembro, o lançamento da primeira pe-
dra fundamental dessa indústria de celulose 
e de papel.

Esses empreendimentos são tão gran-
diosos que influenciarão em 0,15% o PIB na-
cional.

Essa fábrica de papel e celulose vai gerar 
dois mil empregos.

É uma feliz associação do Grupo Voto-
rantim e da International Paper em maciço flo-
restal atual de 200 mil hectares de eucaliptos, 
que vai gerar 13% do PIB estadual”.

Honra-me o seu aparte, Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Valter 

Pereira, conheci recentemente o Estado de V. Exª. Fui 
justamente prestar uma homenagem da amizade que o 
povo do Piauí tinha ao grande líder de Mato Grosso do 
Sul, nascido em Três Lagoas, que V. Exª homenageia. 
Quando Governador do Estado, Deus me inspirou que 
colocasse no peito de Ramez Tebet a comenda maior do 
Estado do Piauí, a Grã-Cruz Renascença, pelo muito que 
nos ajudou no curto período em que foi Ministro deste 
País. Enfim, o encantamento. Essa obra é vultosa. Martin 
Luther King disse “eu tive um sonho”; ele não. A realidade 
eu vi. Esse empreendimento é uma das maiores fábricas 
de celulose do mundo: a Votorantim e a International Pa-
per, que vi renascer. Enquanto as visões míopes estão 
desmatando, ele fez renascer, vamos dizer, uma flora de 
pinheiros, para gerar matéria-prima, a celulose, para a 
fábrica de papel, talvez a maior do mundo. Então, queria 
associar aqui às suas palavras a nossa homenagem. E 
termino, ô Paulo Duque, com Deus: “A árvore boa dá 
bons frutos”. Vi o encantamento de uma mulher, sua filha, 
dirigindo aquela cidade. E quero afirmar aqui, como um 
profeta: com perspectivas invejáveis, aquela mulher, sem 
dúvida nenhuma, será Governadora e será Senadora da 
República, no futuro, daquele Estado em que V. Exª dá 
continuidade àquela representatividade de grandeza do 
nosso saudoso Ramez Tebet. No meu gabinete, tenho 
um retrato de Petrônio Portella, o líder maior do Piauí, o 
melhor Presidente desta Casa, um retrato do Papa João 
Paulo abençoando eu e Adalgisa, quando Governador 
do Piauí, e um retrato de Ramez Tebet, testemunhando 
o apreço do povo do Piauí àquele grande Estado que V. 
Exª representa.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Sr. 
Presidente, já estou próximo de concluir. Eu gostaria 
que V. Exª tivesse aquela costumeira tolerância demo-
crática que sempre orienta a conduta de V. Exª quando 
preside a sessão.
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Mas agradeço o aparte do Senador Mão Santa, 
que foi testemunha viva...

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Senador Valter Pereira, quero só fazer uma lembrança 
a todos os Senadores. Regimentalmente, cada Sena-
dor só pode fazer uso da palavra para um aparte duas 
vezes em cada sessão. Então, quem já fez aparte nas 
duas oportunidades não pode mais fazê-lo. E também 
o tempo para cada aparte é de dois minutos, porque, 
se em dez minutos cada aparteante ou aparteador usar 
três, quatro, cinco minutos, vamos prejudicar uma lista 
de 24 pessoas inscritas.

Mas V. Exª tem o direito de encerrar dignamente 
seu discurso.

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

Mas, não posso encerrar sem prosseguir essa 
visão do eminente Senador Ramez Tebet. Vejam o 
que ele dizia:

“Imaginem o benefício para a minha cida-
de, onde a minha filha Simone [lembrada agora 
pelo Senador Mão Santa] tem a responsabili-
dade de dirigi-la e de prepará-la para o futuro. 
Treze por cento do PIB do Município de Três 
Lagoas será o incremento que trarão essas e 
outras fábricas para aquela região.

Não será apenas Três Lagoas que irá pro-
gredir; não será apenas Dourados que estará 
progredindo, recebendo com o aumento do ICMS; 
não serão apenas os Municípios do bolsão sul-
mato-grossense nem apenas a capital do Estado, 
mas o Brasil inteiro estará ganhando”.

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, em que o Se-
nador Ramez Tebet dava azo ao seu entusiasmo, co-
brava compromissos do Governo Federal:

Disse ele naquela época:

“É preciso construir a ponte sobre o rio Pa-
raná, que tem cerca de 40 km, para desafogar 
o trânsito, porque serão 400 caminhões a mais, 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a trafegar 
sobre a Usina de Jupiá, cuja segurança estará 
ameaçada, caso essa obra não seja concluída. 
Essa obra foi prometida e não foi realizada.

Eu tenho o direito de cobrá-la! Tenho este 
direito, porque o faço em benefício do Brasil! Não 
estou defendendo só a minha cidade; não estou 
defendendo uma ponte sobre um córrego da mi-
nha cidade; estou defendendo uma ponte sobre 
um recurso hídrico chamado rio Paraná...”

“...É preciso terminar essa obra!” – conclamava 
o Senador.

Exatamente um mês depois de exprimir sua pro-
fissão de fé e chamar o Governo Federal para cumprir 
a sua parte, a voz do valente Senador Ramez Tebet 
calou-se para sempre.

Entretanto, sua luta no plano federal apenas mu-
dou de mãos! Adotamos a cidade de Três Lagoas com 
o mesmo carinho com que ela nos adotou.

A ponte para ligar Três Lagoas a Castilho, Sr. 
Presidente, e o contorno ferroviário para evitar o es-
trangulamento do tráfego urbano estão viabilizados. 
São obras que encampei por serem simplesmente 
indispensáveis ao desenvolvimento de toda aquela 
região e do Estado. Para tanto, conseguimos aprovar 
recursos na ordem de R$33,95 milhões no Orçamento 
de 2007. Já o contorno ferroviário também vai sair do 
papel. A obra tem R$16 milhões garantidos no Orça-
mento da União. Além de apoio a obras estruturantes, 
destinamos recursos orçamentários para infra-estrutura 
e drenagem. Com elas, queremos mitigar o fabuloso 
impacto que a cidade já vem sofrendo.

Com tais ações, tenho a convicção de que estou 
contribuindo não apenas com Três Lagoas, mas tam-
bém com o crescimento econômico de todo o Estado 
de Mato Grosso do Sul.

De minha parte, estou retribuindo o carinho do 
seu povo e a confiança do mais ilustre filho daquela 
terra, nosso saudoso amigo Ramez Tebet.

Já no plano municipal, a Prefeita Simone Tebet – 
aqui tão oportunamente lembrada pelo Senador Mão 
Santa – também cumpre o seu dever com extraordinário 
esmero e muita competência. Basta um dado, especial-
mente para V. Exª, que é médico, e para o Senador Mão 
Santa, que também o é, para atestar os resultados de 
sua administração. A Prefeita de Três Lagoas simples-
mente baniu a praga da dengue. Isso sem falar na edu-
cação, na infra-estrutura urbana e na mitigação de todo 
impacto que a industrialização está provocando.

Por fim, Sr. Presidente, preciso assinalar a impe-
cável personalidade da Prefeita Simone Tebet na condu-
ção política do Município. Ela acaba de escolher outra 
mulher, também notável, para ser sua vice na disputa 
municipal. Optou por sua Secretária de Educação, a 
brilhante Vereadora Márcia Moura, também do PMDB. 
Foi um prêmio à competência, e uma opção que fez 
pela educação. Além de ter ido pessoalmente a Três 
Lagoas, eu não poderia deixar de registrar nos Anais 
desta Casa minhas congratulações a toda generosa 
população daquele simpático Município, berço desse 
velho amigo, berço desse grande companheiro que 
nós perdemos, o Senador Ramez Tebet.

Era o que eu tinha a dizer nesta tarde, Sr. Pre-
sidente.

Muito obrigado.
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 O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – Agradeço a V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Azere-
do, por gentileza do Senador Arthur Virgílio, que seria 
o orador agora como Líder do PSDB.

Senador Eduardo Azeredo fará uso da palavra 
como orador inscrito, por cessão do Presidente Cris-
tovam Buarque. 

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, agradeço ao Líder Arthur Virgílio.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, na semana pas-
sada ocupei esta tribuna para manifestar minha satisfa-
ção com a mudança de posição do Presidente Chávez, 
da Venezuela. Sou membro da Comissão de Relações 
Exteriores. Quando fiz minha campanha para Senador, 
levantava sempre que cuidar das relações externas 
do País é uma das obrigações e responsabilidades 
do Senado Federal.

Eu terminei a minha fala, Sr. Presidente, fazendo 
uma menção leve – vou até repetir aqui – quando disse: 
Caros colegas, ao fazer este breve pronunciamento, 
reforço minha posição de que Hugo Chávez, com seu 
comportamento, é sempre uma ameaça às relações 
internacionais na América. Seria muito bom para todos 
que essa notícia não tivesse se baseado apenas em 
percepções e que o presidente venezuelano estivesse 
de fato revendo seus atos e suas opiniões. 

E em seguida: E mais ainda, seria bom que o Sr. 
Marco Aurélio Garcia também refizesse sua opinião e 
considerasse as Farc um grupo terrorista, não um grupo 
de oposição, como lamentavelmente este membro do Go-
verno costuma dizer. As Farc são um grupo terrorista. E 
saúdo a mudança de posição do Presidente Chávez.

Pois bem, fiz esse pronunciamento na plenitude 
da minha condição de Senador, direito que tenho de 
dizer a minha opinião. Recebi uma carta do Sr. Marco 
Aurélio Garcia. E a carta dele termina assim: “PS. Dado 
o caráter público de seu pronunciamento, eu me reser-
vo o direito de dar publicidade a esta carta”. 

Está bem, Sr. Marco Aurélio Garcia, estou dando 
publicidade à carta que recebi.

A carta vai muito além do que eu disse aqui. Ele se 
derrama em explicações, longas explicações, dizendo 
que o Governo brasileiro, antes e durante o mandato do 
Presidente Lula, tem se abstido de caracterizar grupos 
políticos, que a exceção é Al-Qaeda. Aí vem com uma 
leve ironia: “Essa postura decorre do fato de não ser-
mos uma agência de classificação”. Quem é que falou 
que o Brasil é uma agência de classificação? Alguém 
pediu que o Brasil fosse agência de classificação? O 
que eu disse não foi isso não. O que eu disse é que 
o Brasil considerasse as Farc como grupo terrorista 

que é, e que o Presidente Chávez agora, finalmente, 
reconhece como sendo. 

Mais adiante, o Sr. Marco Aurélio Garcia vem 
dizendo que a posição não pode ser confundida com 
neutralidade e que, antes mesmo que o Presidente 
Lula assumisse a Chefia da Nação, ele procurou o 
Embaixador da Colômbia para expressar a posição do 
futuro Governo brasileiro. E diz mais aqui: “Não tenho 
duas agendas, uma pública e outra privada. E sub-
meto rigorosamente minha atividade às orientações 
da política externa brasileira”. Não sei também onde, 
no meu pronunciamento, eu disse que ele poderia ter 
duas agendas: uma pública e uma privada. Não disse 
isso. Não está aqui no meu pronunciamento.

“A infrutífera tendência de ver um bicefalis-
mo na política externa é fruto de desinformação 
ou da inconformidade daqueles que não estão de 
acordo com os rumos da diplomacia brasileira, 
que conta com o aval da maioria do povo brasi-
leiro e de suas instituições representativas”.

Mais uma vez: eu não disse nada de bicefalismo na 
minha explanação anterior. Entretanto, essa convicção 
todos têm, acerca de qual é a real posição dele em re-
lação à posição do Ministro das Relações Exteriores.

O último parágrafo é o que eu considero mais gra-
ve, Senador Garibaldi, que já assume a Presidência. O 
Sr. Marco Aurélio Garcia, que é Assessor Especial de 
Política Externa do Presidente da República, diz: “Penso 
ser melhor discutir idéias do que pessoas, sobretudo 
quando esse último tipo de discussão esconde a difi-
culdade de abordar os problemas substantivos”. 

Não vou colocar carapuça alguma, mas quando 
falo aqui eu o faço em nome de 4,2 milhões de minei-
ros que me elegeram Senador da República. Ele não 
é Ministro das Relações Exteriores; ele é um Assessor 
da Presidência da República. Eu não tenho nenhuma 
dificuldade em abordar nenhum tema de maneira subs-
tantiva, especialmente este. Estou abordando-o de ma-
neira substantiva. As Farc significam uma real ameaça 
à paz na América do Sul. Não é, de maneira alguma, 
uma discussão pessoal; é uma discussão substantiva 
a que estou trazendo agora e a que trouxe semana 
passada. Não é uma crítica pessoal. Estou dizendo 
que o Brasil não pode ter leniência com a atuação das 
Farc, inclusive em defesa da Amazônia.

Mais à frente, no seu último parágrafo, diz o Sr. 
Marco Aurélio Garcia: “Não pretendo dar lições de de-
mocracia e direitos humanos a ninguém, mas tampouco 
necessito recebê-las”. 

Muito bem, Sr. Marco Aurélio. Eu também não ne-
cessito. Não necessito porque tenho uma história de vida 
pública – já o ouço com muito prazer, Senador Tuma –, 
estou na vida pública há vinte anos, eleito Vice-Prefeito 
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de Belo Horizonte, eleito Governador de Minas, eleito 
Senador. Tenho uma vida pessoal e da minha família de 
luta contra o regime militar, contra a ditadura no Brasil, 
de maneira que se tem alguém que não está querendo 
dar lições de democracia e muito menos merece recebê-
las sou eu. Espero que essa carta, que ele mesmo quis 
que fosse dada publicidade, fique bem clara.

Todos conhecem a minha posição. Não sou radi-
cal nas minhas posições, mas não posso aceitar que 
venha ele querer agora retrucar o que eu disse  aqui 
na tribuna. E o que disse repito: o Brasil tem sido fraco 
em relação à classificação das Farc. 

Aqui está uma matéria do jornal O Estado de 
S.Paulo em que, questionado sobre as Farc, Garcia 
falou que o Brasil tem adotado a posição clara, ou 
seja, esse é um problema interno da Colômbia. Se nós 
fôssemos atribuir status de força insurgente às Farc, 
nós estaríamos, evidentemente, interferindo num pro-
cesso interno da Colômbia. Se ele está dizendo que 
não pode interferir, ele não está considerando as Farc 
como movimento terrorista.

Ouço com muito prazer o Senador Romeu 
Tuma.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Senador Eduardo 
Azeredo, todos nós conhecemos a elegância e a lisura 
com que V. Exª trata de assuntos sérios, principalmente 
assuntos internacionais. Vejo seu entusiasmo em discuti-
los e trazê-los ao conhecimento, ao debate desta Casa. 
Hoje, falei com o Senador Heráclito que recebi cópia de 
carta enviada pelo presidente em exercício da Interpool 
em que  repudia a crítica que o Presidente Chávez fez 
com respeito às perícias feitas pela Interpool nos e-mails 
e computadores apreendidos durante ação naquela parte 
do Equador. Eu queria fazer uma menção lendo a carta 
e repudiando a tentativa de o Presidente Chávez des-
moralizar instituição da qual fui vice-presidente por três 
anos. Ainda quando assumi o Senado criaram o cargo 
de vice-Presidente Honorário para que eu permaneces-
se como um ser vivo dentro da referida instituição. Apro-
veito, se V. Exª permitir, para já iniciar um protesto pelas 
declarações do Presidente Chávez, quando repudia a 
perícia que foi feita, com toda a tecnologia, conhecimen-
to e equipamento pela Interpool e entregue, sem dúvida 
nenhuma, à ONU e à Colômbia, porque hoje a Interpool 
tem representante dentro da ONU e tem como obrigação 
legal também de responder às informações solicitadas 
pelos países associados, quando há um crime grave a 
ser apurado. Cumprimento V. Exª.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Obrigado, Senador Romeu Tuma, sem dúvida essa 
é mais uma demonstração de que as Farcs são real-
mente um movimento terrorista e que o Brasil tem sido 
leniente, é o termo correto, o Brasil tem sido leniente, 
tolerante em demasia com as ações das Farcs.

Ouço o Senador Geraldo Mesquita com todo o 
prazer.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) 
– Senador Eduardo, o Senador Tuma tem absoluta ra-
zão. V. Exª é muito elegante e generoso, inclusive. O 
assessor Marco Aurélio Garcia se notabilizou por fatos 
negativos, primeiro por fazer “top-top” para as famílias 
das pessoas que morreram naquele acidente de avião. 
Coisa lastimável, triste. E agora querendo aparecer por 
intermédio de V. Exª, que teve mais de quatro milhões 
de votos. Ele que procure votos para ter autoridade para 
falar com V. Exª assuntos que dizem respeito ao nosso 
País. O pronunciamento que V. Exª fez, não entro nem 
no mérito, mas acho lastimável que o assessor tenha 
se ocupado em fazer uma carta a V. Exª. Acho até de 
forma um pouco petulante inclusive.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Exatamente.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) – 
Parece assim a característica básica do assessor Marco 
Aurélio: se protagonizar atos negativos. Esse é mais 
um. V. Exª, que é tão generoso, deveria desconsiderar 
isso e tratar do assunto com o nosso Chanceler que 
é uma pessoa fina, educada, preparada para o cargo 
que exerce. Com ele, sim, V. Exª deve travar um bom 
debate e um bom diálogo acerca da questão. Os de-
mais querem aparecer por intermédio de V. Exª.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Obrigado, Senador Geraldo Mesquita. 

Trouxe apenas para o conhecimento deste Ple-
nário, dado que ele coloca no fim a observação de que 
daria divulgação pública à carta. Realmente, quem ex-
plica demais tem alguma coisa diferente. Ele explica 
uma série de questões que não falei. Explica uma série 
de posicionamentos que não foram mencionados no 
meu pronunciamento. 

De maneira que realmente quero deixar este pro-
testo aqui, Presidente Garibaldi Alves Filho...

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Permita-me 
um aparte, Senador Eduardo Azeredo?

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – ... 
da maneira como o Sr. Marco Aurélio tenta censurar 
um livre pronunciamento da tribuna deste Senado.

Senador Flexa Ribeiro, ouço V. Exª com prazer. 
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador 

Azeredo, V. Exª não precisava nem trazer a público 
esta carta, porque é reconhecida por toda a sociedade 
brasileira a posição do Sr. Marco Aurélio. Ele precisa 
primeiro dizer qual a função que ocupa no Itamara-
ty para, depois, contestar algo que V. Exª, trazido ao 
Senado pelos votos de milhões de mineiros, faz com 
muita propriedade. O que ele tem que fazer é assumir a 
posição dele, que é pública, em favor das Farc. Porque 
o seu mentor intelectual – que é o grande democrata 
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Hugo Chávez – resolve amenizar a sua posição com 
relação às Farc, em função de tudo que ocorreu e que 
a imprensa divulgou. Ele está achando que as Farc não 
são um grupo terrorista. É sim! Ele está querendo com-
parar as Farc à Al-Qaeda, mas as Farc, pela ONU, são 
também, tanto quanto a Al-Qaeda, um grupo terrorista. 
V. Exª tem toda razão. Ele que assuma, que diga que 
não considera as Farc um grupo terrorista, que é uma 
ONG, uma organização não-governamental com fins 
beneficentes, que diga isso para a imprensa!

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Espero que ele realmente, Senador Flexa, acompanhe 
o Presidente Chávez e mude de opinião, porque não 
era isso que ele dizia. Está aqui, no dia 3 de março de 
2008, há três meses. “Se por outro lado estivéssemos 
atribuindo às Farc o caráter de terroristas, narcotrafi-
cantes ou coisas do tipo, estaríamos infringindo uma 
norma nossa de não atribuir certificação.”

Quem diz isso? “(...)estaríamos, se estivéssemos 
atribuindo... Se estivéssemos atribuindo o caráter de 
terroristas, estaríamos infringindo uma norma de não 
atribuir certificação”. Então, ele está dizendo que não 
considera as Farc terrorista.

Ouço o Senador João Pedro, com muito prazer.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador 

Azeredo, Eu gostaria de mediar, aqui. Primeiro, acho 
que V. Exª tem todo direito de discordar do conteúdo, 
mas gostaria só de colocar aqui que o Marco Aurélio 
Garcia, primeiro, é um dirigente eleito pelo voto direto 
do PT. Segundo, ele é assessor, de fato, do Presidente 
Lula, do Governo. E esse é um debate novo, inclusive 
na América Latina, esse debate de conceituar o conflito 
interno da Colômbia como terrorismo. Não tem, inclu-
sive, esse conceito nas resoluções da ONU.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Nas resoluções da OEA sim.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Não tem 
da ONU. 

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Da OEA sim.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Então, veja 
só como é polêmico. É novo o conceito do conflito. En-
tão, penso que V. Exª tem todo direito de discordar e 
estou fazendo esse aparte para me colocar. Primeiro, 
para dizer que Marco Aurélio Garcia é um grande brasi-
leiro, é um intelectual, é um professor de uma academia; 
de uma universidade. E que a gente deve continuar a 
discussão. A Secretária de Estado dos Estados Unidos 
passou pelo Brasil e alguns países da América Latina 
tentando convencer dirigentes políticos, chefes de Es-
tado, acerca de que as Farc são um grupo...

(Interrupção do som.)

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – É um con-
ceito novo e precisamos discuti-lo com o cuidado de se 
respeitar esse conflito. Evidentemente, não posso ter 
outra opinião senão a de que a Colômbia supere esse 
conflito interno no sentido de  buscar verdadeiramente 
a paz, a harmonia entre o povo colombiano.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Senador João Pedro, não fiz nenhuma insinuação 
contrária aqui do ponto de vista da qualificação do Sr. 
Marco Aurélio Garcia. Sei que ele é professor, sei que 
ele é preparado. O que estou dizendo é que ele está 
explicando demais e está, na verdade, negando afir-
mações anteriores dele mesmo e, ao mesmo tempo, 
está querendo, de alguma maneira, ao dizer que daria 
caráter público ao meu pronunciamento, me dar um 
puxão de orelha. Então, estou dizendo que não, que 
não considero que tenha feito nada de errado ao fazer 
meu pronunciamento exaltando a mudança de posição 
do Presidente Chávez. Fiz apenas isso.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Nesse par-
ticular, o pronunciamento de V. Exª foi público. 

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Sim, foi público. Exatamente.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – E ninguém 
vai tirar isso. Essa é uma prerrogativa.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Uma prerrogativa minha como Senador.

De maneira, Sr. Presidente, que eu queria so-
mente registrar que esse é um tema cuja discussão 
deve continuar na Comissão de Relações Exteriores 
e aqui no plenário. Reitero que esta é uma das obri-
gações do Senado Federal: discutir política externa. 
Ela diz respeito ao Senado, ela está nas prerrogativas 
exclusivas do Senado. Não é 

Não é à toa que sabatinamos os embaixadores 
e que discutimos com eles os problemas que são tra-
zidos para cá. De maneira que temos de discutir, sim. 
Quando discutimos e fazemos alguma crítica, nós a 
fazemos em cima de questões substantivas, em cima 
do assunto em si, e não à pessoa. 

Volto a dizer que eu não poderia deixar de fazer 
este registro em relação ao assunto, Sr. Presidente, 
de maneira que fique bem clara a posição de que va-
mos continuar discutindo, sim, na expectativa de que 
alguns que praticam a política externa brasileira e que 
são responsáveis por ela sejam mais claros. O Ministro 
Celso Amorim tem procurado fazê-lo, e espero que o 
Sr. Marco Aurélio Garcia também o faça não apenas 
como líder partidário, mas também como alguém que 
está ao lado do Presidente da República.

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 

AP) – Sobre a mesa, projetos que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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LEGISLAÇÃO CITADA 
 ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.)

    57ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21452 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL58     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21453     59ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21454 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL60     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21455     61ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21456 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008

LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL62     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21457     63ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21458 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL64     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21459     65ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21460 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008

LEGISLAÇÃO CITADA 
 ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL66     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21461     67ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21462 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL68     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21463     69ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21464 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL70     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21465     71ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21466 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008

LEGISLAÇÃO CITADA 
 ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL72     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21467     73ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21468 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL74     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21469     75ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21470 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL76     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21471     77ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21472 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL78     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21473     79ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21474 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL80     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21475     81ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21476 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL82     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21477     83ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21478 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL84     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21479 

(À Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional)

    85ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21480 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 147, DE 2008 
(Nº 2.529/2006, na Câmara dos Deputados)

JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL86     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21481     87ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21482 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL88     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21483     89ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21484 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL90     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21485     91ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21486 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL92     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21487     93ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21488 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL94     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21489     95ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21490 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL96     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21491     97ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21492 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL98     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21493     99ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21494 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL100     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21495     101ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21496 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL102     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21497     103ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21498 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL104     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21499     105ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21500 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL106     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21501     107ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21502 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL108     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21503     109ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21504 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL110     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21505     111ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21506 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL112     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21507     113ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21508 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL114     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21509     115ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21510 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL116     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21511     117ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21512 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL118     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21513     119ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21514 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL120     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21515     121ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21516 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL122     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21517     123ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21518 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL124     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21519     125ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21520 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL126     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21521     127ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21522 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL128     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21523     129ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21524 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL130     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21525     131ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21526 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL132     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21527     133ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21528 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL134     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21529     135ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21530 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL136     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21531     137ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21532 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL138     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21533     139ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21534 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL140     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21535     141ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21536 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL142     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21537     143ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21538 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL144     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21539     145ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21540 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL146     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21541     147ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21542 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL148     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21543     149ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21544 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL150     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21545     151ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21546 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL152     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21547     153ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21548 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL154     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21549     155ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21550 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL156     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21551     157ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21552 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL158     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21553     159ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21554 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL160     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21555     161ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21556 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL162     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21557     163ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21558 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL164     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21559     165ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21560 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL166     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21561     167ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21562 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL168     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21563     169ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21564 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL170     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21565     171ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21566 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL172     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21567     173ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21568 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional)

JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL174     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21569     175ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21570 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL176     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21571     177ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21572 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL178     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21573     179ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21574 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL180     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21575 

LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

    181ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21576 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL182     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21577     183ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21578 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL184     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21579     185ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21580 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL186     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21581 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 151, DE 2008 
(Nº 2.546/2006, na Câmara dos Deputados)

    187ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21582 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL188     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21583     189ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21584 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL190     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21585     191ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21586 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL192     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21587     193ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21588 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL194     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21589     195ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21590 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL196     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21591     197ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21592 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL198     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21593     199ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21594 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL200     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21595     201ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21596 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL202     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21597     203ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21598 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008

LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

(À Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional)

JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL204     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21599     205ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21600 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL206     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21601     207ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21602 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL208     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21603     209ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21604 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL210     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21605     211ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21606 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL212     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21607     213ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21608 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL214     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21609     215ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21610 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL216     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21611     217ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21612 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008

LEGISLAÇÃO CITADA 
 ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional)

JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL218     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21613     219ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21614 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL220     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21615     221ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21616 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008

LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 154, DE 2008 
(Nº 66/2007, na Câmara dos Deputados)

JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL222     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21617     223ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21618 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL224     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21619     225ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21620 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL226     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21621     227ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21622 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL228     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21623     229ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21624 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL230     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21625 

LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

    231ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21626 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL232     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21627     233ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21628 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL234     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21629     235ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 
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O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 138 a 157, 
de 2008, vão à Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, onde, nos termos do art. 376, III, do 
Regimento Interno, terão o prazo de cinco dias úteis 
para recebimento de emendas, findo o qual a referida 
Comissão terá quinze dias úteis, prorrogáveis por igual 
período, para opinar sobre as proposições.

Os Projetos de Lei da Câmara nºs 95 a 104, de 
2008, serão remetidos às Comissões competentes.

 O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PARECER Nº 546, DE 2008

Da Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 63, de 2005-Complementar, de autoria do 
Senador Alvaro Dias, que altera os arts. 6º 
e 16 da Lei Complementar nº 76, de 1993, 
afim de garantir o pagamento de créditos 
tributários por meio da retenção sobre o 
valor a ser pago a título de indenização por 
desapropriação de interesse social para 
reforma agrária. 

Relator: Senador Leomar Quintanilha
Relator ad hoc: Senador João Pedro

I – Relatório

Esta Comissão passa a examinar, nesta opor-
tunidade, o PLS nº 63, de 2005-Complementar, que, 
se aprovado, altera o § 1º do art. 6º e o art. 16 da Lei 
Complementar (LC) nº 76, de 6 de julho de 1993, que 
dispõe sobre o procedimento contraditório especial, 
de rito sumário, para o processo de desapropriação 
de imóvel rural, por interesse social para fins de re-
forma agrária.

Composto de apenas dois artigos, o projeto foi 
apresentado, em 9 de março de 2005; pelo ilustre Se-
nador Alvaro Dias.

Com as alterações que propõe ao texto da LC nº 
76, de 1993, a proposição tem por objetivo determinar, 
expressamente, que os órgãos de arrecadação tributâria 
deverão ser intimados para se manifestarem sobre a 
existência de crédito tributário, líquido e exigível, antes 
do levantamento da parcela da indenização correspon-
dente a oitenta por cento do total depositado, a fim de 

que tais valores, devidos ao Fisco, sejam abatidos do 
montante a ser pago ao expropriando.

Para tanto, o art. 1º da proposição, que altera o 
§ 1º do art. 6º da LC nº 76, de 1993, veda ao expro-
priando o levantamento de oitenta por cento do depó-
sito previamente realizado pelo expropriante, até que, 
com essa quantia, sejam devidamente quitados todos 
os créditos tributários porventura devidos à Unidade 
Federativa e ao Município onde esteja localizado o 
imóvel, bem como à União.

No mesmo sentido da anterior disposição, o art. 
16 da LC nº 76, de 1993, também alterado pelo art. 1º 
da proposição, impossibilita o levantamento da indeni-
zação ou do depósito judicial até que o expropriando 
demonstre a quitação dos tributos federais, estaduais 
e municipais incidentes sobre o imóvel rural.

Por fim, o art. 2º do projeto, que encerra a cláu-
sula de vigencia, estabelece que a entrada em vigor 
da Lei será “na data de sua publicação”.

A proposição chega a esta Comissão para deci-
são, não tendo recebido emendas.

II – Análise

Tendo em vista o disposto no art. 104-B, incisos I 
e XIV, do Regimento Interno do Senado Federal, cabe 
à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária opinar 
sobre proposições concementes ao direito agrário e, 
mais especificamente, à reforma agrária.

Os requisitos formais de constitucionalidade são 
atendidos pelo PLS nº 63, de 2005-Complementar, 
tendo em vista que compete privativamente à União 
legislar sobre direito agrário e processual, a teor do 
disposto no art. 22, inciso I, da Constituição da Re-
pública, bem como por não ter sido vulnerada cláu-
sula pétrea alguma (art. 60, § 4º, da Carta Magna). 
Ademais, a matéria consubstanciada na proposição 
insere-se no âmbito das atribuições do Congresso Na-
cional, em conformidade com o que dispõe o caput do 
art. 48 do Texto Constitucional. Ressalte-se, também, 
que não há vício de iniciativa, nos termos do art. 61 
da Carta Magna.

Quanto à técnica legislativa, entendemos que 
a redação do art. 1º do PLS nº 63; de 2005-Comple-
mentar, pode ser reformulada, mediante emenda, de 
modo a conferir-lhe maior clareza, além de eliminar 
eventuais dúvidas que possam ser suscitadas quando 
de sua aplicação.
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Deixamos de oferecer tal emenda, todavia, em 
razão de vislumbrarmos óbices de inconstitucionalidade 
material e de injuridicidade, que conduzem à rejeição 
da proposição.

Quanto à possibilidade, prevista no bojo do pro-
jeto, de as Fazendas Estadual ou Municipal reterem 
seus créditos tributários líquidos e exigíveis antes do 
levantamento de parcela da indenização por parte do 
expropriando, a toda prova, tal disposição viola frontal-
mente o princípio do devido processo legal, do qual são 
corolários o do contraditório e o da ampla defesa.

É que, da forma como se encontra redigida a 
proposição, fica evidenciada a possibilidade de as Fa-
zendas Públicas Estadual e Municipal, “atropelando” 
o rito legalmente previsto para a cobrança de seus 
créditos (inscrição na dívida ativa e execução fiscal), 
valerem-se de meios autocompositivos coativos (ve-
dados constitucionalmente, ressalte-se) para o rece-
bimento de valores que entendem sejam-lhe devidos. 
Isso porque, caso fosse aprovada a matéria, estar-se-ia 
a instituir forma sumariíssima de cobrança de créditos 
tributários, mediante a mera retenção de verbas devi-
das ao devedor, o que, como já dito, viola os princípios 
do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, 
da Constituição).

A jurisprudência de nossos tribunais é pacífica 
no sentido de que é vedado à Fazenda Pública valer-
se de sua supremacia para reter, sem a instauração 
da jurisdição executiva fiscal, verbas de propriedade 
de seus devedores, sob pena de violação à regra que 
dispõe que ninguém será privado da liberdade ou de 
seus bens sem o devido processo legal (art. 5º, inciso 
LIV, da Constituição).

Por outro lado, quanto à possibilidade de a União 
reter o montante correspondente a seus créditos tribu-
tários líquidos e exigíveis, embora não se possa sus-
tentar a mesma razão trazida acima com relação aos 
Estados e aos Municípios, entendemos que a disposi-
ção acarreta vício de injuridicidade de duas naturezas: 
a) por subversão do instituto secular da compensação, 
previsto tanto no Código Tributário Nacional, quanto no 
Código Civil; e b) por subversão da ação sumária de 
desapropriação por interesse social.

No primeiro caso, a injuridicidade se deve ao fato 
de que, ao prever a hipótese de a União “descontar” 
do valor a ser pago, a título de indenização pela de-
sapropriação de terras para fins de reforma agrária, 

eventuais créditos tributários, o que a proposta faz, 
efetivamente, é distorcer o conceito do instituto jurí-
dico da compensação, que, de acordo com o Código 
Civil, exige que as obrigaçõõs detenham a mesma 
natureza (no caso, a compensação ocorreria entre 
créditos de natureza tributária e créditos de nature-
za indenizatória).

Ademais, deve-se ter presente que o valor da 
indenização pode ser impenhorável, em decorrência 
da eventual incidência da lei de proteção ao bem de 
família sobre o imóvel desapropriado, o que esbarra-
ria na vedação prevista no art. 373, inciso III, do Có-
digo Civil.

No segundo caso, cabe registrar que o objeto da 
Lei Complementar n° 76, de 1993, é a disciplina do pro-
cedimento sumário de desapropriação por interesse 
social para fins de reforma agrária. É importante sa-
lientar que a indispensabilidade do rito sumário não é 
imperativo apenas da Lei, mas da própria Constituição 
da República, que, em seu art. 184, § 3°, dispõe que 
cabe à lei complementar estabelecer procedimento 
contráditório especial, de rito sumário, para o processo 
judicial de desapropriação. Ora, não parece razoável 
trazer para o bojo do processo de desapropriação – 
que, por imperativo constitucional, deve ter rito sumário 
– discussões sobre débitos tributários acaso incidentes 
sobre o bem desapropriado.

É fundamental salientar que discussões sobre 
eventuais créditos da Fazenda Pública devem ser tra-
vadas na via ordinária, qual seja, a ação de execução 
fiscal, na qual o devedor terá a oportunidade de con-
traditar a constituição do crédito tributário, mediante 
oposição de embargos á execução. O que não se pode 
admitir é que se atropelem procedimentos (com previ-
são inclusive constitucional) em nome de uma suposta 
justiça aos cofres públicos.

Destarte, porquanto demonstrada a inconstitu-
cionalidade e a injuridicidade da proposição em aná-
lise, entendemos que outra conclusão não podemos 
alcançar senão pela rejeição do projeto.

III – Voto

Diante de todo o exposto, somos pela rejeição 
do Projeto de Lei do Senado n° 63, de 2005-Comple-
mentar.

Sala das Sessões, 12 de junho de 2008. – Sena-
dor Leomar Quintanilha, Presidente.
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PARECER Nº 547, DE 2008

Da Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa, sobre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 20, de 2008, (nº 7.460/2006, 
na Casa de Origem), que acrescenta dispo-
sitivo à Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 
1989, que dispõe sobre pessoas portado-
ras de deficiência, para caracterizar a visão 
monocular como deficiência visual.

Relator: Senador Flávio Arns

I – Relatório

O Projeto de Lei do Câmara (PLC) nº 20, de 2008, 
de iniciativa da Deputada Federal MARIÂNGELA DU-
ARTE, propõe a inclusão da visão monocular entre as 
condições que caracterizam a deficiência visual. Para 
alcançar tal objetivo, propõe acrescentar o art. 1º-A à 
Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, que dispõe 
sobre pessoas portadoras de deficiência.

Pelo art. 2º, a vigência da lei é prevista para se 
iniciar na data da sua publicação.

O Projeto foi distribuído à Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa (CDH) para de-
cisão em caráter terminativo. Não foram oferecidas 
emendas à matéria.

II – Análise

A proteção às pessoas com deficiência está con-
signada na Constituição Federal e em diversas nor-
mas legais e infralegais. O objetivo dessas normas é 
promover a equidade entre as pessoas, por meio de 
ações de inclusão social e de tratamento diferenciado 
aos portadores de necessidades especiais.

Nos últimos anos, temos presenciado inúmeras 
ações de entidades públicas e de movimentos sociais 
em favor das pessoas com deficiência. O Senado Fe-
deral tem apresentado papel de destaque na defesa 
dessas pessoas, não apenas com a discussão de 
projetos de lei, mas também com a organização de 
eventos e a formulação de políticas internas de apoio 
a esses cidadãos.

No entanto, existe uma categoria especial deles 
que ainda está à margem dos benefícios legais. São 
os indivíduos que enxergam por apenas um olho, ou 
seja, que têm a chamada visão monocular. Essas pes-
soas sofrem com o preconceito e com dificuldades de 
acesso ao mercado de trabalho, porém não se enqua-
dram nos atuais critérios legais de definição de defici-
ência, o que as impede de obter os justos benefícios 
garantidos por lei.

Não foi por mero acaso que a natureza dotou o 
homem de visão binocular, ou seja, com dois olhos. A 

visão monocular só permite examinar a posição e a 
direção dos objetos dentro do campo da visão humana 
em um único plano. Só permite reconhecer nos objetos 
a forma, as cores e o tamanho. A fotografia simples é 
uma reprodução da visão monocular.

Por outro lado, a visão binocular permite a per-
cepção de profundidade, que é dada pela diferença 
de ângulos com que as imagens são percebidas. Ao 
receber dos olhos duas imagens de um mesmo obje-
to, de pontos de vista distintos, o cérebro interpreta-
as como as imagens que receberia se observasse o 
objeto diretamente, e as funde em uma única imagem 
tridimensional, construindo a visão binocular.

Dessa forma, a pessoa com visão monocular tem 
dificuldades em avaliar profundidades e distâncias, o 
que traz limitações ao exercício das atividades cotidia-
nas e profissionais, sendo inclusive vedada a participa-
ção em concursos públicos para determinadas áreas, 
bem como o exercício de cedas profissões. Consideran-
do essas limitações, o Conselho Nacional de Trânsito 
(CONTRAN), por meio da Resolução nº 80, de 19 de 
novembro de 1998, proíbe o exercício de atividade re-
munerada de condução de veículos automotores para 
portadores de visão monocular. E o que determina o 
seguinte dispositivo dessa Resolução:

3.5.3. O candidato da categoria “B” portador de 
visão monocular, só poderá ser liberado para dirigir 
decorridos 6 meses da perda da visão, sendo vedada 
a atividade remunerada.

Ora, o próprio Estado reconhece, por meio da 
resolução do Contran, que a pessoa com visão mo-
nocular tem limitações para o exercício de atividade 
profissional. Ademais, conforme aduz a autora do PLC 
nº 20, de 2008, o Poder Judiciário tem decidido favora-
velmente a esses indivíduos, quando pleiteiam direitos 
ligados à condição de pessoa com deficiência.

Nada mais justo, por conseguinte, do que expli-
citar na norma jurídica que a visão monocular é, sim, 
suficiente para considerar um indivíduo como possui-
dor de deficiência, para todos os efeitos legais. Assim, 
evitar-se-ão ações judiciais desnecessárias. O Projeto 
é oportuno e servirá para melhorar a qualidade de vida 
de uma parcela dos brasileiros com deficiência.

A atual iniciativa, portanto, contribui com o aper-
feiçoamento legal relativo aos direitos das pessoas 
com deficiência, que em anos recentes tem ganhado 
merecido destaque na pauta legislativa do Congresso 
Nacional. Menciono o PLS 339 de 2007, de autoria do 
Senador PAPALEO PAES, de mérito idêntico, e cuja re-
latoria também me foi confiada em caráter terminativo 
por esta Comissão, para o qual optei por apresentar 
emenda que inclui na Lei nº 7.853 todas as formas de 
deficiência, e não apenas a visão monocular.
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Para o presente projeto, entretanto, entendo por 
bem manter o texto original, que assim já será reme-
tido à sanção presidencial, uma vez que os cidadãos 
com visão monocular estão na atualidade prejudicados 
em seus direitos, o que não acontece com as demais 
pessoas com deficiência, já consideradas no regula-
mento da Lei nº 7.853.

Ressalte-se que não foram identificados óbices 
no que conceme à juridicidade e constitucionalidade 

da proposição, visto que é competência concorrente 
da União legislar sobre “proteção e integração social 
das pessoas portadoras de deficiência” (art. 24, XIV 
da Constituição Federal).

III – Voto

Em vista do exposto, o voto é pela aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara nº 20, de 2008, na forma 
como se encontra.

Sala da Comissão, 05 de junho de 2008.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

....................................................................................
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Dis-

trito Federal legislar concorrentemente sobre:
....................................................................................

XIV – proteção e integração social das pessoas 
portadoras de deficiência;
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à 
publicação.

 O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Foi lido anteriormente o Parecer nº 546, de 2008, da 
Comissão Agricultura e Reforma Agrária, concluindo 
contrariamente ao Projeto de Lei do Senado nº 63, 
de 2005-Complementar, de autoria do Senador Alvaro 
Dias, que altera os arts. 6º e 16 da Lei Complemen-
tar nº 76, de 1993, a fim de garantir o pagamento de 
créditos tributários através da retenção sobre o valor 
a ser pago a título de indenização por desapropriação 
de interesse social para reforma agrária.

De acordo com o disposto no parágrafo único do 
art. 254 do Regimento Interno, fica aberto o prazo de 
dois dias úteis para interposição de recurso, por um 
décimo dos membros do Senado, para que a matéria 
continue sua tramitação.

 O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 547, de 
2008, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 
20, de 2008 (nº 7.460/2006, na Casa de origem), que 
acrescenta dispositivo à Lei nº 7.853, de 24 de outu-
bro de 1989, que dispõe sobre pessoas portadoras de 
deficiência, para caracterizar a visão monocular como 
deficiência visual.

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 (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º, 
do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto 
recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, do 
Projeto de Lei do Senado nº 386, de 2007, de autoria 
do Senador Wilson Matos, que altera o art. 47 da Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para instituir o 
ano letivo em, no mínimo, cento e oitenta dias efetivos 
de aula, no ensino superior.

Tendo sido aprovada em apreciação terminati-
va pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, a 
matéria vai à Câmara dos Deputados.

 O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação 
de emendas aos seguintes Projetos:

– Projeto de Lei da Câmara nº 126, de 2007 (nº 
7.252/2006, na Casa de origem), que dá nova 
redação à alínea “o” do inciso VII do caput do art. 
27 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, que 
dispõe sobre a organização da Presidência da 
República e dos Ministérios (altera competências 
do Ministério da Defesa); e

– Projeto de Lei da Câmara nº 5, de 2008 (nº 
3.246/2004, na Casa de origem), que altera o 
art. 13 da Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 
1971 (inclui a bandeira do Mercosul nos casos 
de hasteamento diário da Bandeira Nacional).

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

oportunamente.
 O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 

– A Presidência comunica ao Plenário que a Sessão 
Especial do Senado Federal, destinada à comemora-
ção dos vinte anos de fundação do Partido da Social 
Democracia Brasileira – PSDB, foi transformada em 
Sessão Solene do Congresso Nacional e será reali-
zada no próximo dia 25 junho, às dez horas, no Ple-
nário desta Casa. 

 O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – Sobre a mesa, ofícios de Ministro de Estado 
que passo a ler.

 São lidos os seguintes:

 OFÍCIOS NºS 21, 22 E 105, DE 2008

– Nºs 21 e 22/2008, de 11 do corrente, do Ministro das 
Relações Exteriores, encaminhando informações 
em resposta aos Requerimentos nºs 330 e 226, 
de 2008, do Senador Arthur Virgílio e da Comis-
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
respectivamente;

– Nº 105/2008, de 16 do corrente, do Ministro da Edu-
cação, encaminhando informações em resposta 
ao Requerimento n° 124, de 2008, de autoria do 
Senador Alvaro Dias.)

 O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – As informações referentes ao Requerimentos 
nº 124, de 2008, encontra-se à disposição do Reque-
rente na Secretaria-Geral da Mesa.
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As demais informações foram encaminhadas, em 
cópia, aos Requerentes.

Os demais Requerimentos vão ao Arquivo.
 O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 

AP) – Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

OF. PSDB Nº 561/2008 

Brasília, 18 de junho de 2008

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Rômulo 

Gouveia, como membro suplente, em substituição ao 
Deputado Saturnino Masson, para integrar a Comis-
são Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscali-
zação.

Respeitosamente, – Deputado José Anibal, Lí-
der do PSDB.

Ofício Nº 57/2008-CMA

Brasília, 18 de junho de 2008

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação da 

Senadora Marina Silva para compor a Subcomissão 
Temporária para participar e acompanhar o Fórum das 
Águas das Américas e o Forum Mundial da Água, no 
âmbito da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, como titular, 
em substituição ao Senador Sibá Machado.

Informo, também, a eleição da Senadora Marina 
Silva, nesta data, como Presidente da Subcomissão.

Aproveito a oportunidade para renovar meus pro-
testos de apreço e consideração.

Cordialmente, – Senador Leomar Quintanilha, 
Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle.

Ofício Nº 58/2008-CMA

Brasília, 18 de junho de 2008

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do 

Senador Geovani Borges para compor a Subcomis-
são Temporária para acompanhar a crise ambiental na 
Amazônia, no âmbito da Comissão de Meio Ambien-
te, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
como suplente, em substituição ao Senador Gilvam 
Borges.

Aproveito a oportunidade para renovar meus pro-
testos de apreço e consideração.

Cordialmente, – Senador Leomar Quintanilha. 
Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Serão feitas as substituições solicitadas.

Sobre a mesa, projetos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 245, DE 2008

Dispõe sobre a criação de Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE) no 
Município de Juiz de Fora, no Estado de 
Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar 

Zona de Processamento de Exportação no Município 
de Juiz de Fora, no Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único. A Zona de Processamento de 
Exportação de que trata este artigo terá a sua cnação, 
características, objetivos e funcionamento regulados 
pela legislação pertinente.

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

Justificação

As Zonas de Processamento de Exportação (ZPE) 
vêm sendo utilizadas, em diversos países, como im-
portantes instrumentos de transformação de áreas 
carentes de maior dinamismo econômico, a partir da 
agregação de valor aos produtos provenientes de suas 
atividades econômicas tradicionais.

A atualização do marco regulatário das ZPE, me-
diante a Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007, com 
posteriores alterações pela Medida Provisória nº 418, 
de 14 de fevereiro de 2008, já aprovada pelo Congresso 
Nacional, traz a perspectiva de que essas áreas adu-
aneiras especiais possam contribuir para a redução 
das desigualdades regionais brasileiras.

A 255 quilômetros da capital mineira, Belo Hori-
zonte, 180 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro e 
480 quilômetros da cidade de São Paulo, o Município 
de Juiz de Fora localiza-se em uma posição geográfi-
ca estratégica do ponto de vista econômico, próximo 
das principais metrópoles do Sudeste, grandes cen-
tros consumidores do País e em condição ideal para 
exportar.

A infra-estrutura da cidade é adequada para o 
escoamento da produção para os mercados externo e 
interno. Algumas das mais importantes ligações rodo-
viárias servem o município, como a BR-040, que Leva 
a Belo Horizonte e ao Rio de Janeiro. Ou a BR-267, 
que faz a ligação com o Sul de Minas e, a partir dali, 
com a BR-381, que liga Belo Horizonte a São Paulo. 
Há ainda o transporte ferroviário, pela Estrada de Ferro 
Central do Brasil, que permite conexão com as capitais 
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brasileiras, e um aeroporto. Futuramente, a conclusão 
das obras do Aeroporto Regional da Zona da Mata, 
a 35 quilômetros da cidade, ampliará grandemente a 
capacidade desse modal, tanto para cargas quanto 
para passageiros.

Com população superior a 500 mil habitantes, 
trata-se do município mais populoso da Zona da Mata 
de Minas Gerais, sendo a quase totalidade residente 
na zona urbana do município. O PIB municipal foi cal-
culado pelo IBGE em R$5,26 bilhões em 2005, equi-
valente a um valor per capita de quase R$10.500,00. 
Os principais setores econômicos da cidade são o de 
serviços, responsável por 57,8% do PIE do município, 
e a indústria, com 41,7% do PIB. Entre as indústrias, 
destacam-se a automotiva, de alimentos e bebidas, de 
produtos têxteis, de confecções, metalurgia e móveis. 
A cidade é sede de um Distrito Industrial, administrado 
pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de 
Minas Gerais (CODEMIG), e abriga centros de con-
venções e parque de exposições.

De fins do séc. XIX até meados do séc XX, a 
cidade exprimentou crescimento vigoroso. O capital 
acumulado com a cultura do café, a localização pri-
vilegiada e a oferta de mão-de-obra, inclusive imi-
grante, propiciaram forte industrialização, daí porque 
chegou a ser conhecida como a “Manchester” mineira. 
Depois disso, o setor terciário ganhou proeminência 
crescente. Hoje, a cidade apresenta potencial de de-
senvolvimento em várias áreas, sendo atendida por 
uma Universidade Federal e várias outras instituições 
de nível superior.

Em suma, o município de Juiz de Fora tem alto 
potencial de crescimento econômico, uma boa infra-
estrutura de transporte e oferta de mão-de-obra espe-
cializada. Nesse contexto, a instalação de uma ZPE em 
seu território com certeza fomentaria seu desenvolvi-
mento, uma vez que poderia agregar valor à produção 
local, que seria postenormente dirigida ao mercado 
externo a um custo competitivo.

Além disso, os impactos favoráveis do crescimen-
to econômico de Juiz de Fora beneficiariam não só o 
próprio município, mas também os da Zona da Mata 
mineira, constituindo-se em um pólo alternativo aos 
grandes centros urbanos, já sobrecarregados com a 
demanda pelos serviços públicos básicos. Há, portan-
to, justificativas fortes para a instalação de uma ZPE 
em Juiz de Fora.

Pelas razões expostas, na certeza de que a ins-
talação de uma ZPE traria imensos benefícios a Juiz 
de Fora e região, peço apoio aos Nobres Pares para a 
aprovação do Projeto de Lei que ora apresento.

Sala das Sessões, 18 de junho de 2008. – Sena-
dor Wellington Salgado. 

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 11.508, DE 20 DE JULHO DE 2007

Mensagem de Veto

Dispõe sobre o regime tributário, cam-
bial e administrativo das Zonas de Pro-
cessamento de Exportação, e dá outras 
providências..

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

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a criar, nas 
regiões menos desenvolvidas, Zonas de Processamen-
to de Exportação (ZPE), sujeitas ao regime jurídico 
instituído por esta lei, com a finalidade de reduzir de-
sequilíbrios regionais, bem como fortalecer o balanço 
de pagamentos e promover a difusão tecnológica e o 
desenvolvimento econômico e social do País.

Parágrafo único. As ZPE caracterizam-se como 
áreas de livre comércio com o exterior, destinadas 
à instalação de empresas voltadas para a produção 
de bens a serem comercializados no exterior, sendo 
consideradas zonas primárias para efeito de controle 
aduaneiro.

Art. 2º A criação de ZPE far-se-á por decreto, que 
delimitará sua área, à vista de proposta dos Estados 
ou municípios, em conjunto ou isoladamente.

§ 1º A proposta a que se refere este artigo deverá 
satisfazer os seguintes requisitos:

I – indicação de localização adequada no que 
diz respeito a acesso a portos e aeroportos interna-
cionais;

II – comprovação da disponibilidade da área des-
tinada a sediar a ZPE;

III – comprovação de disponibilidade financeira, 
considerando inclusive a possibilidade de apodes de 
recursos da iniciativa privada;

IV – comprovação de disponibilidade mínima de 
infra-estrutura e de serviços capazes de absorver os 
efeitos de sua implantação;

V – indicação da forma de administração da ZPE; 
e

VI – atendimento de outras condições que forem 
estabelecidas em regulamento.

§ 2º A administradora da ZPE deverá atender às 
instituições dos órgãos competentes do Ministério da 
Fazenda quanto ao fechamento da área, ao sistema 
de vigilância e aos dispositivos de segurança.

§ 3º A administradora da ZPE proverá as insta-
lações e os equipamentos necessários ao controle, à 
vigilância e à administração aduaneira local.

JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL282     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21677 

§ 4º O ato de criação de ZPE caducará: (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 418, de 2008)

I – se no prazo de doze meses, contado da sua 
publicação, a administradora da ZPE não tiver inicia-
do, efetivamente, as obras de implantação de acordo 
com o cronograma previsto na proposta de criação; e 
(Incluído pela Medida Provisória nº 418, de 2008)

II – se as obras de implantação não forem conclu-
ídas, sem motivo justificado, no prazo de doze meses, 
contado da data prevista para sua conclusão, constante 
do cronograma da proposta de criação. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 418, de 2008)

§ 5º A solicitação de instalação de empresa em 
ZPE será feita mediante apresentação de projeto, na 
forma estabelecida em regulamento. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 418, de 2008)

Art. 3º Fica mantido o Conselho Nacional das 
Zonas de Processamento de Exportação – CZPE, 
criado pelo art. 3º do Decreto-Lei nº 2.452, de 29 de 
julho de 1988, com competência para: (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 418, de 2008)

I – analisaras propostas de criação de ZPE; (Re-
dação dada pela Medida Provisória nº 418, de 2008)

II – aprovar os projetos industriais corresponden-
tes, observado o disposto no § 5º do art. 2º; e (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 418, de 2008)

III – traçar a orientação superior da política das 
ZPE. (Redação dada pela Medida Provisória nº 418, 
de 2008)

§ 1º Para fins de análise das propostas e apro-
vação dos projetos, o CZPE levará em consideração, 
entre outras que poderão ser fixadas em regulamento, 
as seguintes diretrizes: (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 418, de 2008)

I – atendimento às prioridades governamentais 
para os diversos setores da indústria nacional e da po-
lítica econômica global, especialmente para as políticas 
industrial, tecnológica e de comércio exterior; (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 418, de 2008)

II – prioridade para as propostas de criação de 
ZPE localizada em área geográfica privilegiada para a 
exportação; e (Redação dada pela Medida Provisória 
nº 418, de 2008)

III – valor mínimo em investimentos totais na 
ZPE por empresa autorizada a operar no regime de 
que trata esta lei, quando assim for fixado em regula-
mento. (Redação dada pela MedidaProvisória nº 414, 
de 2008)

IV – prioridade para as propostas de criação de 
ZPE localizada em área geográfica privilegiada para 
a exportação.

§ 2º (VETADO)

§ 3º O CZPE estabelecerá mecanismos e formas 
de monitoramento do impacto da aplicação do regime 
de que trata esta lei na indústria nacional. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 418, de 2008)

§ 4º Na hipótese de constatação de impacto ne-
gativo à indústria nacional relacionado à venda de pro-
duto industrializado em ZPE para o mercado interno, o 
CZPE poderá propor: (Incluído pela Medida Provisória 
nº 418, de 2008)

I – elevação do percentual de receita bruta de-
corrente de exportação para o exterior, de que trata 
o  do art. 18; ou (Incluído pela Medida Provisória nº 
418, de 2008)

II – vedação de venda para o mercado interno 
de produto industrializado em ZPE, enquanto persistir 
o impacto negativo à indústria nacional. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 418, de 2008)

§ 5º O Poder Executivo, ouvido o CZPE, poderá 
adotar as medidas de que trata o § 4º. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 418, de 2008)

Art. 4º O início do funcionamento de ZPE depen-
derá do prévio alfandegamento da respectiva área.

Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre 
as instalações aduaneiras, os equipamentos de se-
gurança e de vigilância e os controles necessários ao 
seu funcionamento, bem como sobre as hipóteses de 
adoção de controle aduaneiro informatizado da ZPE e 
de dispensa de alfandegamento. (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 418, de 2008)

Art. 5º É vedada a instalação em ZPE de empre-
sas cujos projetos evidenciem a simples transferência 
de plantas industriais já instaladas no País.

Parágrafo único. Não serão autorizadas, cru ZPE, 
a produção, a importação ou exportação de:

I – armas ou explosivos de qualquer natureza, sal-
vo com prévia autorização do Comando do Exército;

II – material radioativo, salvo com prévia auto-
rização da Comissão Nacional de Energia Nuclear 
– CNEN; e

III – outros indicados em regulamento.
Art. 6º (Revogado pela Medida Provisória nº 418, 

de 2008)
Art. 6º–A. As importações ou as aquisições no 

mercado interno de bens e serviços por empresa auto-
rizada a operar em ZPE terão suspensão da exigência 
dos seguintes impostos e contribuições: (Incluído pela 
Medida Provisória nº 418, de 2008)

I – Imposto de Importação; (Incluído pela Medida 
Provisória nº 418, de 2008)

II – Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI; 
(Incluído pela Medida Provisória nº 418, de 2008)
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III –  Contribuição para o Financiamento da Se-
guridade Social – COFINS; (Incluído pela Medida Pro-
visória nº 418, de 2008)

IV – Contribuição Social para o Financiamento da 
Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Es-
trangeiros ou Serviços do Exterior – COFINS–Importa-
ção; (Incluído pela Medida Provisória nº 418, de 2008)

V – Contribuição para o PIS/Pasep; (Incluído pela 
Medida Provisória nº 418, de 2008)

VI – Contribuição para o PIS/Pasep–Importação; 
e (Incluído pela Medida Provisória nº 418, de 2008)

VII – Adicional de Frete para Renovação da Ma-
rinha Mercante – AFRMM. (Incluído pela Medida Pro-
visória nº 418, de 2008)

§ 1º A pessoa jurídica autorizada a operar em 
ZPE responde pelos impostos e contribuições com a 
exigibilidade suspensa na condição de: (Incluído pela 
Medida Provisória nº 418, de 2008)

I – contribuinte, nas operações de importação, 
era relação ao Imposto de Importação, ao IPI, à Con-
tribuição para o PIS/Pasep–Importação, à COFINS–
Importação e ao AFRMM; e (Incluído pela Medida 
Provisória nº 418, de 2008)

II – responsável, nas aquisições no mercado in-
terno, em relação ao IPI, à Contribuição para o PIS/
Pasep e à COFINS. (Incluído pela Medida Provisória 
nº 418, de 2008)

§ 2º A suspensão de que trata o , quando for 
relativa a máquinas, aparelhos, instrumentos e equi-
pamentos, aplica-se a bens, novos ou usados, para 
incorporação ao ativo imobilizado da empresa autori-
zada a operar em ZPE. (Incluído pela Medida Provi-
sória nº 418, de 2008)

§ 3º Na hipótese de importação de bens usados, 
a suspensão de que trata o  será aplicada quando se 
tratar de conjunto industrial e que seja elemento cons-
titutivo da integralização do capital social da empresa. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 418, de 2008)

§ 4º Na hipótese do § 2º, a pessoa jurídica que 
não incorporar o bem ao ativo imobilizado ou revendê-
lo antes da conversão em alíquota zero ou em isenção, 
na forma dos §§ 7º e 8º, fica obrigada a recolher os 
impostos e contribuições com a exigibilidade suspen-
sa acrescidos de juros e multa de mora, na forma da 
lei, contados a partir da data da aquisição no mercado 
interno ou de registro da declaração de importação 
correspondente. (Incluído pela Medida Provisória nº 
418, de 2008)

§ 5º As matérias-primas, produtos intermediários e 
materiais de embalagem, importados ou adquiridos no 
mercado interno por empresa autorizada a operar em 
ZPE com a suspensão de que trata , deverão ser integral-

mente utilizados no processo produtivo do produto final. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 418, de 2008)

§ 6º Nas notas fiscais relativas à venda para 
empresa autorizada a operar na forma do  deverá 
constar a expressão “Venda Efetuada com Regime de 
Suspensão”, com a especificação do dispositivo legal 
correspondente. (Incluído pela Medida Provisória nº 
418, de 2008)

§ 7º Na hipótese da Contribuição para o PIS/Pa-
sep, da COFINS, da Contribuição para o PIS/Pasep–
Importação, da COFINS-Importação e do IPI, relativos 
aos bens referidos no § 2º, a suspensão de que trata 
este artigo converte-se em alíquota zero por cento 
depois de cumprido o compromisso de que trata o  do 
art. 18 e decorrido o prazo de dois anos da data de 
ocorrência do fato gerador. (Incluído pela Medida Pro-
visória nº 418, de 2008)

§ 8º Na hipótese do Imposto de Importação e do 
AFRMM, a suspensão de que trata este artigo, se relati-
vos: (Incluído pela Medida Provisória nº 418, de 2008)

I – aos bens referidos no § 2º, converte-se em 
isenção depois de cumprido o compromisso de que 
trata o  do art. 18 e decorrido o prazo de cinco anos 
da data de ocorrência do fato gerador; e (Incluído pela 
Medida Provisória nº 418, de 2008)

II – as matérias-primas, produtos intermediários 
e materiais de embalagem, resolve-se com a: (Incluído 
pela Medida Provisória nº 418, de 2008)

a) reexportação ou destruição das mercadorias, 
às expensas do interessado; ou (Incluído pela Medida 
Provisória nº 418, de 2008)

b) exportação das mercadorias no mesmo estado 
em que foram importadas ou do produto final no qual 
foram incorporadas. (Incluído pela Medida Provisória 
nº 418, de 2008)

§ 9º Na hipótese de não ser efetuado o recolhi-
mento na forma do § 4º deste artigo ou do inciso II do 
§ 3º do art. 18 caberá lançamento de ofício, com apli-
cação de juros e da multa de que trata o art. 44 da Lei 
nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 418, de 2008)

Art. 7º (VETADO)
Art. 8º O ato que autorizar a instalação de empresa 

em ZPE relacionará os produtos a serem fabricados de 
acordo com a sua classificação na Nomenclatura Comum 
do Mercosul – NCM e assegurará o tratamento institui-
do por esta lei pelo prazo de até vinte anos. (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 418, de 2008)

Parágrafo único. A empresa poderá solicitar alte-
ração dos produtos a serem fabricados, na forma esta-
belecida pelo Poder Executivo. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 418, de 2008)
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Art. 9º A empresa instalada em ZPE não poderá 
constituir filial ou participar de outra pessoa jurídica 
localizada fora de ZPE, ainda que para usufruir incen-
tivos previstos na legislação tributária. Redação dada 
pela Medida Provisória nº 418, de 2008)

Art. 10. (VETADO)
Art. 11. (VETADO)
Art. 12. As importações e exportações de em-

presa autorizada a operar em ZPE estarão sujeitas ao 
seguinte tratamento administrativo:

I – dispensa de licença ou de autorização de ór-
gãos federais, com exceção dos controles de ordem 
sanitária, de interesse da segurança nacional e de 
proteção do meio ambiente, vedadas quaisquer outras 
restrições à produção, operação, comercialização e 
importação de bens e serviços que não as impostas 
por esta lei; e (Redação dada pela Medida Provisória 
nº 418, de 2008)

II – somente serão admitidas importações, com 
a suspensão do pagamento de impostos e contribui-
ções de que trata o art. 6º–A, de equipamentos, máqui-
nas, aparelhos e instrumentos, novos ou usados, e de 
matérias-primas, produtos intermediários e materiais 
de embalagem necessários à instalação industrial ou 
destinados a integrar o processo produtivo. (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 418, de 2008)

§ 1º A dispensa de licenças ou autorizações a 
que se refere o inciso I não se aplicará a exportações 
de produtos:

I – destinados a países com os quais o Brasil 
mantenha convênios de pagamento, as quais se sub-
meterão às disposições e controles estabelecidos na 
forma da legislação em vigor;

II – sujeitos a regime de cotas aplicáveis às expor-
tações do País, vigentes na data de aprovação do pro-
jeto, ou que venha a ser instituido posteriormente; e

III – sujeitos ao Imposto de Exportação.
§ 2º As mercadorias importadas poderão ser, ain-

da, mantidas em depósito, reexportadas ou destruídas, 
na forma prescrita na legislação aduaneira.

§ 3º O disposto no art. 17 do Decreto-Lei nº 37, 
de 18 de novembro de 1966, não se aplica os produ-
tos importados nos termos do art. 6º–A, os quais, se 
usados, ficam dispensados das normas administrativas 
aplicáveis aos bens usados em geral. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 418, de 2008)

§ 4º Não se aplica o disposto no § 3º aos bens 
usados importados fora das condições estabelecidas 
no § 3º do art. 6º instituído–A. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 418, de 2008)

Art. 13. Somente serão permitidas aquisições no 
mercado interno, com a suspensão do pagamento de 
impostos e contribuições de que trata esta Lei, de bens 

necessários às atividades da empresa, mencionados 
no inciso II do art. 12. (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 418, de 2008)

Parágrafo único. As mercadorias adquiridas no 
mercado interno poderão ser, ainda, mantidas em de-
pósito, exportadas ou destruídas, na forma prescrita 
na legislação aduaneira. (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 418, de 2008)

Art. 14. (VETADO)
Art. 15. Aplicam-se às empresas autorizadas a 

operar em ZPE as mesmas disposições legais e regu-
lamentares relativas a câmbio e capitais internacionais 
aplicáveis ás demais empresas nacionais. (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 418, de 2008)

Parágrafo único. Os limites de que trata o caput do 
art. 1º da Lei nº 11.371, de 28 de novembro de 2006, 
não se aplicam às empresas que operarem em ZPE. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 418, de 2008)

Art. 16. (VETADO)
Art. 17. A empresa instalada em ZPE não pode-

rá usufruir de quaisquer incentivos ou beneficios não 
expressamente previstos nesta Lei.

Parágrafo único. (Revogado pela Medida Provi-
sória nº 418, de 2008)

Art. 18. Somente poderá instalar-se em ZPE a 
pessoa jurídica que assuma o compromisso de auferir 
e manter, por ano-calendário, receita bruta decorrente 
de exportação para o exterior de, no mínimo, oitenta 
por cento de sua receita bruta total de venda de bens 
e serviços. (Redação dada pela Medida Provisória nº 
418, de 2008)

§ 1º A receita bruta de que trata o caput será 
considerada depois de excluídos os impostos e con-
tribuições incidentes sobre as vendas, (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 418, de 2008)

§ 2º O percentual de receita bruta de que trata 
o caput será apurado a partir do ano-calendário sub-
seqüente ao do início da efetiva entrada em funcio-
namento do projeto, em cujo cálculo será incluída a 
receita bruta auferida no primeiro ano-calendário de 
funcionamento. (Redação dada pela Medida Provisó-
ria nº 418, de 2008)

§ 3º Os produtos industrializados em ZPE, quan-
do vendidos para o mercado interno, estarão sujeitos 
ao pagamento: (Redação dada pela Medida Provisória 
nº 418, de 2008)

I – de todos os impostos e contribuições normal-
mente incidentes na operação; e (Incluído pela Medida 
Provisória nº 418, de 2008)

II – do Imposto de Importação e do AFRMM re-
lativos a matérias-primas, produtos intermediários e 
materiais de embalagem de procedência estrangeira 
neles empregados, com acréscimo de juros e multa de 
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mora, na forma da lei. (Incluído pela Medida Provisória 
nº 418, de 2008)

§ 4º Será permitida, sob as condições previstas 
na legislação específica, a aplicação dos seguintes 
incentivos ou beneficios fiscais: (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 418, de 2008)

I – regimes aduaneiros suspensivos previstos 
em regulamento; (Incluído pela Medida Provisória nº 
418, de 2008)

II – previstos para as áreas da Superintendência 
do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM, instituí-
da pela Lei Complementar nº 124, de 3 de janeiro de 
2007, e da Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste – SUDENE, instituída pela Lei Complementar 
nº 125, de 3 de janeiro de 2007; (Incluído pela Medida 
Provisória nº 418, de 2008)

III – previstos no art. 9º da Medida Provisória nº 
2.159-70, de 24 de agosto de 2001; (Incluído pela Me-
dida Provisória nº 418, de 2008)

IV – previstos na Lei nº 8.248, de 23 de outubro 
de 1991; e (Incluído pela Medida Provisória nº 418, 
de 2008)

V – previstos nos arts. 17 a 26 da Lei nº 11.196, 
de 21 de novembro de 2005. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 418, de 2008)

§ 5º Aplica-se o tratamento estabelecido no art. 
6º-A para as aquisições de mercadorias realizadas en-
tre empresas autorizadas a operar em ZPE. (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 418, de 2008)

§ 6º A receita auferida com a operação de que 
trata o § 5º será considerada receita bruta decorrente 
de venda de mercadoria no mercado interno. (Incluído 
pela Medida Provisória nº 418, de 2008)

§ 7º Excepcionalmente, em casos devidamente 
autorizados pelo CZPE, as matérias-primas, produtos 
intermediários e materiais de embalagem adquiridos no 
mercado interno ou importados com a suspensão de 
que trata o art. 6º-A poderão ser revendidos no mercado 
interno, observado o disposto nos §§ 3º e 6º. (Incluído 
pela Medida Prnvisória nº 418, de 2008)

Art. 19. (VETADO)
Art. 20. O Poder Executivo estabelecerá em re-

gulamento as normas para a fiscalização, o despacho 
e o controle aduaneiro de mercadorias em ZPE e a 
forma como a autoridade aduaneira exercerá o con-
trole a verificação do embarque e, quando for o caso, 
da destinação de mercadoria exportada por empresa 
instalada em ZPE.

Art. 21. Para efeitos fiscais, cambiais e admi-
nistrativos, aplicar-se-á aos serviços o seguinte tra-
tamento:

I –– (VETADO)

II – os prestados em ZPE, por residente ou domi-
ciliado no exterior, para empresas ali instaladas, serão 
considerados como prestados no exterior;

III – (VETADO)
IV– (VETADO)
§ 1º (VETADO)
§ 2º (VETADO)
Art. 22. As sanções previstas nesta Lei não pre-

judicam a aplicação de outras penalidades, inclusive o 
disposto no art. 76 da Lei nº 10.833, de 29 de dezem-
bro de 2003. (Redação dada pela Medida Provisória 
nº 418, de 2008)

Art. 23. Considera-se dano ao Erário, para efeito 
de aplicação da pena de perdimento, na forma da le-
gislação específica, a introdução: (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 418, de 2008)

I – no mercado interno, de mercadoria proce-
dente de ZPE, que tenha sido importada, adquirida no 
mercado interno ou produzida em ZPE, fora dos casos 
autorizados nesta Lei; e (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 418, de 2008)

II – em ZPE, de mercadoria estrangeira não per-
mitida. (Redação dada pela Medida Provisória nº 418, 
de 2008)

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no Decre-
to-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976, para efeitos de 
aplicação e julgamento da pena de perdimento es-
tabelecida neste artigo. (Redação dada pela Medida 
Provisória nº  418, de 2008)

Art. 24. (Revogado pela Medida Provisória nº 
418, de 2008)

Art. 25. O ato de criação de ZPE já autorizada 
até 13 de outubro de 1994 caducará se no prazo de 
12 (doze) meses, contado da publicação desta Lei, a 
administradora da ZPE não tiver iniciado, efetivamente, 
as obras de implantação.

Art. 26. (VETADO)
Art. 27. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.
Art. 28. Revogam-se o Decreto-Lei nº 2.452, 

de 29 de julho de 1988 as Leis nºs 8.396, de 2 de 
janeiro de 1992, e 8.924, de 29 de julho de 1994, o 
inciso II do § 2º do art. 14 da Medida Provisória nº 

2.158-35 de 24 de agosto de 2001 e o inciso XVI do 
caput do art. 88 da Lei nº 9.430, de 27 de dezem-
bro de 1996.

Brasília, 20 de julho de 2007; 186º da Indepen-
dência e 119º da República. – LUIZ INÁCIO LULA DA 
SILVA – Tarso Genro – Celso Luiz Nunes Amorim 
– Guido Mantega – Miguel Jorge – Paulo Bernardo 
Silva – José Antonio Dias Toffoli.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.7.2007
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 418, 
DE 14 DE FEVEREIRO DE 2008

Altera as Leis nº 11.508, de 20 de julho 
de 2007, que dispõe sobre o regime tribu-
tário, 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 Paca-
raima e Bonfim, no Estado de Roraima, e 
dá outras providências.

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

Art. 1º A Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007, 
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:

“Art. 6º-A. As importações ou as aquisições no 
mercado interno de bens e serviços por empresa auto-
rizada a operar em ZPE terão suspensão da exigência 
dos seguintes impostos e contribuições:

I – Imposto de Importação;
II – Imposto sobre Produtos Industrializados – 

IPI;
III – Contribuição para o Financiamento da Se-

guridade Social – COFINS;
IV – Contribuição Social para o Financiamen-

to da Seguridade Social devida pelo Importador de 
Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior – COFINS-
Importação;

V – Contribuição para o PIS/PASEP;
VI – Contribuição para o PIS/PASEP-Importa-

ção; e
VII – Adicional de Frete para Renovação da Ma-

rinha Mercante – AFRMM.
§ 1º A pessoa jurídica autorizada a operar em 

ZPE responde pelos impostos e contribuições com a 
exigibilidade suspensa na condição de:

I – contribuinte, nas operações de importação, 
em relação ao Imposto de Importação, ao IPI, à Con-
tribuição para o PIS/PASEP-Importação, à COFINS-
Importação e ao AFRMM e

II – responsável, nas aquisições no mercado in-
terno, em relação ao IPI, à Contribuição para o PIS/
PASEP e à CO FINS.

§ 2º A suspensão de que trata o caput, quan-
do for relativa a máquinas, aparelhos, instrumentos 
e equipamentos, aplica-se a bens, novos ou usados, 
para incorporação ao ativo imobilizado da empresa 
autorizada a operar em ZPE.

§ 3º Na hipótese de importação de bens usados, 
a suspensão de que trata o  será aplicada quando 
se tratar de conjunto industrial e que seja elemen-

to constitutivo da integralização do capital social da 
empresa.

§ 4º Na hipótese do § 2º, a pessoa jurídica que 
não incorporar o bem ao ativo imobilizado ou revendê-
lo antes da conversão em alíquota zero ou em isenção, 
na forma dos §§ 7º e 3º, fica obrigada a recolher os 
impostos e contribuições com a exigibilidade suspen-
sa acrescidos de juros e multa de mora, na forma da 
lei, contados a partir da data da aquisição no mercado 
interno ou de registro da declaração de importação 
correspondente.

§ 5º As matérias-primas, produtos intermediários 
e materiais de embalagem, importados ou adquiridos 
no mercado interno por empresa autorizada a operar 
em ZPE com a suspensão de que trata o , deverão 
ser integralmente utilizados no processo produtivo do 
produto final.

§ 6º Nas notas fiscais relativas à venda para em-
presa autorizada a operar na forma do caput deverá 
constar a expressão “Venda Efetuada com Regime de 
Suspensão”, com a especificação do dispositivo legal 
correspondente.

§ 7º Na hipótese da Contribuição para o PIS/
PASEP, da COFTNS, da Contribuição para o PIS/
PASEP-importação, da COFINS-Importação e do IPI, 
relativos aos bens referidos no § 2º, a suspensão de 
que trata este artigo converte-se em ali quota zero por 
cento depois de cumprido o compromisso de que trata 
o caput do art. 18 e decorrido o prazo de dois anos da 
data de ocorrência do fato gerador.

§ 8º Na hipótese do Imposto de Importação e 
do AFRMM, a suspensão de que trata este artigo, se 
relativos:

I – aos bens referidos no § 2º, converte-se em 
isenção depois de cumprido o compromisso de que 
trata o caput do art. 18 e decorrido o prazo de cinco 
anos da data de ocorrência do fato gerador, e

II – às matérias-primas, produtos intermediários 
e materiais de embalagem, resolve-se com a:

a) reexportação ou destruição das mercadorias, 
às expensas do interessado; ou

b) exportação das mercadorias no mesmo estado 
em que foram importadas ou do produto final no qual 
foram incorporadas.

§ 9º Na hipótese de não ser efetuado o re-
colhimento na forma do § 4º deste artigo ou do 
inciso II do § 3º do art. 18 caberá lançamento de 
oficio, com aplicação de juros e da multa de que 
trata o art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro 
de 1995.” (NR)

Art. 2º Os arts. 2º, 3º, 4º, 8º, 9º, 12,13, 15,18,22 e 
23 da Lei art. 11.508, de 2007, passam a vigorar com 
a seguinte redação:
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Art. 2º .................................................................
....................................................................................

§ 4º O ato de criação de ZPE caducará:
I – se no prazo de doze meses, contado da sua 

publicação, a administradora da ZPE não tiver iniciado, 
efetivamente, as obras de implantação de acordo com 
o cronograma previsto na proposta de criação; e

II – se as obras de implantação não forem conclu-
ídas, sem motivo justificado, no prazo de doze meses, 
contato da data prevista para sua conclusão, constante 
do cronograma da proposta de criação.

§ 5º A solicitação de instalação de empresa em 
ZPE será feita mediante apresentação do projeto, na 
forma estabelecida em regulamento.” (NR)

“Art. 3º Fica mantido o Conselho Nacional das 
Zonas de Processamento de Exportação – CZPE, 
criado pelo art. 3º do Decreto-Lei nº 2.452, de 29 de 
julho de 1988, com competência para:

I – analisar as propostas de criação de ZPE;
II – aprovar os projetos industriais corresponden-

tes, observado o disposto no § 5º  do art. 2º; e III – tra-
çar a orientação superior da política das ZPE.

§ 1º Para fins de análise das propostas e apro-
vação dos projetos, o CZPE levará em consideração, 
entre outras que poderão ser fixadas em regulamento, 
as seguintes diretrizes:

I – atendimento às prioridades governamentais 
para os diversos setores da indústria nacional e da 
política econômica

global, especialmente para as políticas industrial, 
tecnológica e de comércio exterior

II – prioridade para as propostas de criação de 
ZPE localizada em área geográfica privilegiada para 
a exportação; e

III – valor mínimo em investimentos totais na 
ZPE por empresa autorizada a operar no regime de 
que trata esta Lei, quando assim for fixado em regu-
lamento.

§ 3º O CZPE estabelecerá mecanismos e formas 
de monitoramento do impacto da aplicação do regime 
de que trata esta Lei na indústria nacional.

§ 4º Na hipótese de constatação de impacto ne-
gativo à indústria nacional relacionado à venda de pro-
duto industrializado em ZPE para o mercado interno, 
o CZPE poderá propor

I– elevação do percentual de receita bruta de-
corrente de exportação para o exterior, de que trata o 
caput do art. 18; ou

II – vedação de venda para o mercado interno de 
produto industrializado em ZPE, enquanto persistir o 
impacto negativo à indústria nacional.

§ 5º O Poder Executivo, ouvido o CZPE, poderá 
adotar as medidas de que trata o § 4º (NR)

“Art 4º .................................................................
Parágrafo único. O Poder Executivo disporá so-

bre as instalações aduaneiras, os equipamentos de 
segurança e de vigilância e os controles necessários 
ao seu funcionamento, bem como sobre as hipóteses 
de adoção de controle aduaneiro informatizado da ZPE 
e de dispensa de alfandegamento.” (NR)

“Art. 8º O ato que autorizar a instalação de em-
presa em ZPE relacionará os produtos a serem fabri-
cados de acordo com a sua classificação na Nomen-
clatura Comum do Mercosul – NCM e assegurará o 
tratamento instituído por esta Lei pelo prazo de até 
vinte anos.

Parágrafo único. A empresa poderá solicitar al-
teração dos produtos a serem fabricados, na forma 
estabelecida pelo Poder Executivo.” (NR)

“Art. 9º A empresa instalada em ZPE não poderá 
constituir filial ou participar de outra pesfio/jurídica loca-
lizada fora de ZPE, ainda que para usufruir incentivos 
previstos na legislação tributária.” (NR)

“Art. 12 ...............................................................
I – dispensa de licença ou de autorização de ór-

gãos federais, com exceção dos controles de ordem 
sanitária, de interesse da segurança nacional e de 
proteção do meio ambiente, vedadas quaisquer outras 
restrições à produção, operação, comercialização e 
importação de bens e serviços que não as impostas 
por esta Lei; e

II – somente serão admitidas importações, com 
a suspensão do pagamento de impostos e contri-
buições de que trata o art. 6º-A, de equipamentos, 
máquinas, aparelhos e instrumentos, novos ou usa-
dos, e de matérias-primas, produtos intermediários 
e materiais de embalagem necessários à instala-
ção industrial ou destinados a integrar o processo 
produtivo.
....................................................................................

§ 3º O disposto no art. 17 do Decreto-Lei nº 37, 
de 18 de novembro de 1966, não se aplica aos pro-
dutos importados nos termos do ai. 6º-A, os quais, se 
usados, ficam dispensados das normas administrativas 
aplicáveis aos bens usados em geral.

§ 4º Não se aplica o disposto no § 3º aos bens 
usados importados fora das condições estabelecidas 
no § 3º do art. 6º-A.” (NR)

“Art. 13. Somente serão permitidas aquisições 
no mercado interno, com a suspensão do pagamento 
de impostos e contribuições de que trata esta Lei, de 
bens necessários às atividades da empresa, mencio-
nados no inciso II do art. 12.

Parágrafo único. As mercadorias adquiridas no 
mercado interno poderão ser, ainda, mantidas em de-
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pósito, exportadas ou destruídas, na forma prescrita 
na legislação aduaneira.” (N7R)

“Art. 15. Aplicam-se às empresas autorizadas a 
operar em ZPE as mesmas disposições legais e regu-
lamentares relativas a câmbio e capitais internacionais 
aplicáveis às demais empresas nacionais.

Parágrafo único. Os limites de que trata o  do art. 
1º da Lei nº 11.371, de 28 de novembro de 2006, não se 
aplicam às empresas que operarem em ZPE.” (NR)

“Art. 18. Somente poderá instalar-se em ZPE a 
pessoa jurídica que assuma o compromisso de auferir 
e manter, por ano-calendário, receita bruta decorrente 
de exportação para o exterior de, no mínimo, oitenta 
por cento de sua receita bruta total de venda de bens 
e serviços.

§ 1º A receita bruta de que trata o caput será 
considerada depois de excluídos os impostos e con-
tribuições incidentes sobre as vendas.

§ 2º O percentual de receita bruta de que trata 
o caput será apurado a partir do ano-calendário sub-
seqüente ao do inicio da efetiva entrada em funcio-
namento do projeto, em cujo cálculo será incluída a 
receita bruta auferida no primeiro ano-calendário de 
funcionamento.

§ 3º Os produtos industrializados em ZPE, quan-
do vendidos para o mercado interno, estarão sujeitos 
ao pagamento:

I – de todos os impostos e contribuições normal-
mente incidentes na operação; e

II – do Imposto de Importação e do AFRMM re-
lativos a matérias-primas, produtos intermediários e 
materiais de embalagem de procedência estrangeira 
neles empregados, com acréscimo de juros e multa 
de mora, na forma da lei.

§ 4º Será permitida, sob as condições previstas 
na legislação especifica, a aplicação dos seguintes 
incentivos ou benefícios fiscais:

I – regimes aduaneiros suspensivos previstos 
em regulamento;

II – previstos para as áreas da Superintendência 
do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM, instituí-
da pela Lei Complementar nº 124, de 3 de janeiro de 
2007, e da Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste – SUDENE, instituída pela Lei Complemen-
tar nº 125, de 3 de janeiro de 2007;

III – previstos no art. 92 da Medida Provisória nº 
2.159-70, de 24 de agosto de 2001;

IV – previstos na Lei nº 8.248, de 23 de outubro 
de 1991; e

V – previstos nos arts. 17 a 26 da Lei nº 11.196, 
de 21 de novembro de 2005.

§ 5º Aplica-se o tratamento estabelecido no art. 
6º-A para as aquisições de mercadorias realizadas 
entre empresas autorizadas a operarem ZPE.

§ 6º A receita auferida com a operação de que 
trata o § 5º será considerada receita bruta decorrente 
de venda de mercadoria no mercado interno,

§ 7º Excepcionalmente, cm casos devidamente 
autorizados pelo CZPE, as matérias-primas, produtos 
intermediários e materiais de embalagem adquiridos 
no mercado interno ou importados com a suspen-
são de que trata o art. 6º-A poderão ser revendidos 
no mercado interno, observado o disposto nos §§ 
3º e 6º (NR)

“Art. 22. As sanções previstas nesta Lei não pre-
judicam a aplicação de outras penalidades, inclusive o 
disposto no ai. 76 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro 
de 2003.” (NR)

“Art. 23. Considera-se dano ao Erário, para efei-
to de aplicação da pena de perdimento, na forma da 
legislação especifica, a introdução:

I – no mercado interno, de mercadoria proce-
dente de ZPE, que tenha sido importada, adquirida no 
mercado interno ou produzida em ZPE, fora dos casos 
autorizados nesta Lei; e

II – em ZPE, de mercadoria estrangeira não per-
mitida.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no Decre-
to-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976, para efeitos de 
aplicação e julgamento da pena de perdimento esta-
belecida neste artigo.” (NR)

Art. 3º Para efeito de interpretação do Art. 50 da 
Lei nº 8.032. de 12 de 12 abril de 1990, licitação interna-
cional é aquela promovida tanto por pessoas jurídicas 
de direito público como por pessoas jurídicas de direito 
privado do setor público e do setor privado.

§ 1ºNa licitação internacional de que trata o ca-
put, as pessoas jurídicas de direito público e as de 
direito privado do setor público deverão observar as 
normas e procedimentos previstos na legislação es-
pecífica, e as pessoas jurídicas de direito privado do 
setor privado, as normas e procedimentos das entida-
des financiadoras.

§ 2ºNa ausência de normas e procedimentos 
específicos das entidades financiadoras, as pessoas 
jurídicas de direito privado do setor privado observa-
rão aqueles previstos na legislação brasileira, no que 
couber,

§ 3º O Poder Executivo regulamentará, por decre-
to, no prazo de sessenta dias contados da entrada em 
vigor desta Medida Provisória, as normas e procedi-
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mentos específicos a serem observados nas licitações 
internacionais promovidas por pessoas jurídicas de 
direito privado do setor privado a partir de 1º de maio 
de 2008, nos termos do § 2º.

Art. 4º A Área de Livre Comércio de Pacaraima 
(ALCP), no Estado de Roraima, de que trata a de 25 
de novembro de 1991. passa a denominar-se Arca de 
Livre Comércio de Boa Vista (ALCBV)

Art. 5º Os arts. 2º, 7º, 11 e 12 da Lei nº 8.256, 
de 25 de novembro de 1991, passam a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 2º O Poder Executivo fará demarcar áreas 
contínuas com superficies de oitenta quilômetros qua-
drados no Município de Boa Vista e de vinte quilôme-
tros quadrados no Município de Bonfim, envolvendo, 
inclusive, seus perímetros urbanos, onde funcionarão as 
Áreas de Livre Comércio de que trata esta Lei, incluindo 
locais próprios para entrepostamento de mercadorias 
a serem nacionalizadas ou reexportadas.

....................................................................(NR)
“Art. 7º ................................................................

....................................................................................
§ 2º Estão excluídos dos benefícios fiscais de que 

trata este artigo os produtos abaixo mencionados, com-
preendidos nos capítulos ou nas posições indicadas 
na Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM:

III – bebidas alcoólicas: Posições 2203 a 2206 e 
2208, exceto o código 2208.90.00 do Capítulo 22;

..................................................................(NR)
“Art 11 ................................................................
Parágrafo único. A SUFRAMA cobrará, na for-

ma da Lei nº 9.960, de 28 de janeiro de 2000, Taxa de 
Serviço Administrativo – TSA pela utilização de suas 
instalações e pelos serviços de autorização, controle 
de importações e internamento de mercadorias nas 
Arcas de Livre Comércio de que trata esta Lei, ou des-
tas para outras regiões do País.” (NR)

“Art. 12. As receitas decorrentes da cobrança da 
Taxa de Serviços Administrativos – TSA de que trata 
o parágrafo único do ai. 11 desta Lei serão destinadas 
ás finalidades instituídas na Lei nº  9.960, de 28 de ja-
neiro de 2000.” (NR)

Art. 6º Esta Medida Provisória entra em vigor 
na data de sua publicação, observado, quanto ao 
art 3º caput o disposto no ai. 166. inciso I. da Lei nº 

5.172, de 25 de outubro de 1966– Código Tributário 
Nacional.

Art. 7º Ficam revogados o art. 6º, o parágrafo úni-
co do art. 17 e o art. 24 da Lei nº 11.508 de 26 de julho 
de Brasília, 14 de fevereiro de 2008; 187º da Indepen-
dência e 120º da República. – LUIZ INÁCIO LULA DA 
SILVA – Guido Mantega – Miguel Jorge.

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 246, DE 2008

Dispõe sobre a criação de Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE) no 
Municipio de João Montevade, no Estado 
de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar 

Zona de Processamento de Exportação no Município 
de João Monlevade, no Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único. A Zona de Processamento de 
Exportação de que trata este artigo terá a sua criação, 
características, objetivos e funcionamento regulados 
pela legislação pertinente.

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

Justificação

As Zonas de Processamento de Exportação (ZPE) 
vêm sendo utilizadas, em diversos países, como im-
portantes instrumentos de transformação de áreas 
carentes de maior dinamismo econômico, a partir da 
agregação de valor aos produtos provenientes de suas 
atividades econômicas tradicionais.

A atualização do marco regulatório das ZPE, me-
diante a Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007, com 
posteriores alterações pela medida Provisória nº 418, 
de 14 de fevereiro de 2008, já aprovada pelo Congresso 
Nacional, traz a perspectiva de que essas áreas adu-
aneiras especiais possam contribuir para a redução 
das desigualdades regionais brasileiras.

João Monlevade situa-se a 110 quilômetros da 
capital mineira, Belo Horizonte, e contabilizou 71.658 
habitantes em 2007, segundo o IBGE, que calculou o 
PIB municipal em R$1,05 bilhão em 2003, equivalen-
tes a cerca de R$15 mil per capita.

Sua posição geográflca é privilegiada para se 
constituir em um pólo exportador, a 540 quilômetros 
de distância da cidade do Rio de Janeiro, 435 quilôme-
tros de Vitória, no Espírito Santo, e 685 quilômetros da 
capital de São Paulo. A cidade é servida por grandes 
rodovias, como a MG-l29 e a BR 381, Fernão Dias, 
artéria liga as regiões metropolitanas da Grande São 
Paulo à Grande Belo Horizonte, além do Vale do Aço. 
Existe ainda linha férrea que corta a cidade. Essa malha 
permite o fácil escoamento da produção local.

Historicamente, a vida da cidade girou em tomo 
da Companhia Siderúrgica Belgo Mineira, instalada 
em 1935. A emancipação político-administrativa do 
distrito de João Monlevade só se deu na década de 60. 
A partir daí, o município progrediu significativamente, 
convertendo-se em uma das mais importantes cidades 
mineiras. O poder atrativo da siderúrgica, hoje Arcelor 
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Mittal Monlevade, ainda é o principal responsável por 
um comércio dinâmico e pelo crescimento municipal.

Paralelamente ao desenvolvimento industrial, o se-
tor de serviços desenvolveu-se e ganhou importância na 
economia regional. Nesse quesito, além das atividades 
diretamente ligadas à matriz industrial, há potencial de 
crescimento em diversas outras e o setor hoteleiro já apre-
senta boa estrutura, com foco no turismo de negócios.

O município conta ainda com boa estrutura edu-
cacional, onde se destacam as instituições de ensino 
superior: Universidade Federal do Ouro Preto, Univer-
sidade Estadual de Minas Gerais, públicas, além de 
FUNCEC e C.F.Kennedy, privadas. Isso tem atraído 
estudantes de diversas partes do Estado e do País e 
estimulado a qualificação da mão-de-obra local.

A indústria também vem se diversificando, estando 
presentes, além da metalúrgia e da extração mineral, 
a da borracha, a da construção, de mobiliário e me-
cânica. A mão-de-obra do setor metalúrgico é a mais 
especializada, exposta que está às mais avançadas 
tecnologias. A implantação de uma ZPF, com a devida 
infra-estrutura, na certa representará grande encentivo 
para que indústrias menores e com capacidade pra 
exportar se instalem na área.

Resumindo, o município de João Monlevade tem 
grande potencial de crescimento econômico, uma boa 
infra-estrutura de transporte e para a formação de mão-
de-obra especializada. Nesse contexto, a instalação de 
uma ZPE em seu território com certeza fomentaria seu 
desenvolvimento, uma vez que poderia agregar valor 
à produção local, que seria posteriormente dirigida ao 
mercado externo a um custo competitivo.

Além disso, os impactos favoráveis do crescimento 
de João Monlevade se espraiariam por toda a região, 
diversificando as alternativas econômicas e propiciando 
uma melhor distribuição da demanda pelos serviços 
públicos básicos no entorno de Belo Horizonte. Há, 
portanto, justificativas fortes para a instalação de uma 
ZPE em João Monlevade.

Pelas razões expostas, na certeza de que a ins-
talação de uma ZPE traria imensos benefícios a João 
Monlevade e região, peço apoio aos Nobres Pares para 
a aprovação do Projeto de Lei que ora apresento.

Sala das Sessões, 18 de junho de 2008. – Sena-
dor Wellington Salgado.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 11.508, DE 20 DE JULHO DE 2007

Mensagem de Veto

Dispõe sobre o regime tributário, cam-
bial e administrativo das Zonas de Pro-
cessamento de Exportação, e dá outras 
providências.

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

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a criar, nas 
regiões menos desenvolvidas, Zonas de Processamen-
to de Exportação (ZPE), sujeitas ao regime jurídico 
instituido por esta Lei, com a finalidade de reduzir de-
sequilíbrios regionais, bem como fortalecer o balanço 
de pagamentos e promover a difusão tecnológica e o 
desenvolvimento econômico e social do País.

Parágrafo único. As ZPE caracterizam-se como 
áreas de livre comércio com o exterior, destinadas 
à instalação de empresas voltadas para a produção 
de bens a serem comercializados no exterior, sendo 
consideradas zonas primárias para efeito de controle 
aduaneiro.

Art. 2º A criação de ZPE far-se-á por decreto, que 
delimitará sua área, à vista de proposta dos Estados 
ou Municípios, em conjunto ou isoladamente.

§ 1º A proposta a que se refere este artigo deverá 
satisfazer os seguintes requisitos:

I – indicação de localização adequada no que 
diz respeito a acesso a portos e aeroportos interna-
cionais;

II – comprovação da disponibilidade da área des-
tinada a sediar a ZPE;

III – comprovação de disponibilidade financeira, 
considerando inclusive a possibilidade de aportes de 
recursos da iniciativa privada;

IV – comprovação de disponibilidade mínima de 
infra-estrutura e de serviços capazes de absorver os 
efeitos de sua implantação;

V – indicação da forma de administração da ZPE; 
e

VI – atendimento de outras condições que forem 
estabelecidas em regulamento.

§ 2º A administradora da ZPE deverá atender às 
instruções dos órgãos competentes do Ministério da 
Fazenda quanto ao fechamento da área, ao sistema 
de vigilância e aos dispositivos de segurança.

§ 3º A administradora da ZPE proverá as insta-
lações e os equipamentos necessários ao controle, à 
vigilância e à administração aduaneira local.

§ 4º O ato de criação de ZPE caducará: (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 418, de 2008)

I – se no prazo de doze meses, contado da sua 
publicação, a administradora da ZPE não tiver inicia-
do, efetivamente, as obras de implantação de acordo 
com o cronograma previsto na proposta de criação; e 
(Incluído pela Medida Provisória nº 418, de 2008)

II – se as obras de implantação não forem conclu-
ídas, sem motivo justificado, no prazo de doze meses, 
contado da data prevista para sua conclusão, constante 
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do cronograma da proposta de criação. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 418, de 2008)

§ 5º A solicitação de instalação de empresa em 
ZPE será feita mediante apresentação de projeto, na 
forma estabelecida em regulamento. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 418, de 2008)

Art. 3º Fica mantido o Conselho Nacional das 
Zonas de Processamento de Exportação – CZPE, 
criado pelo art. 3º do Decreto-Lei nº 1.452, de 29 de 
julho de 1988, com competência para: (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 418, de 2008)

I – analisar as propostas de criação de ZPE; (Re-
dação dada pela Medida Provisória nº 4l8, de 2008)

II – aprovar os projetos industriais corresponden-
tes, observado o disposto no § 5º do art. 22; e (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 418, de 2008)

III – traçar a orientação superior da política das 
ZPE. (Redação dada pela Medida Provisória nº 418, 
de 2008)

§ 1º Para fins de análise das propostas e apro-
vação dos projetos, o CZPE levará em consideração, 
entre outras que poderão ser fIxadas em regulamento, 
as seguintes diretrizes: (Redação dada nela Medida 
Provisória nº 418, de 2008)

I – atendimento às prioridades governamentais 
para os diversos setores da indústria nacional e da po-
lítica econômica global, especialmente para as politicas 
industrial, tecnológica e de comércio exterior; (Redação 
dada nela Medida Provisória nº 418, de 2008)

II – prioridade para as propostas de criação de 
ZPE localizada em área geográfica privilegiada para a 
exportação; e (Redação dada pela Medida Provisória 
nº 418, de 2008)

III – valor mínimo cru investimentos totais na 
ZPE por empresa autorizada a operar no regime de 
que trata esta Lei, quando assim for fixado em regu-
lamento. (Redação dada pela Medida Provisória nº 
418, de 2008)

IV – prioridade para as propostas de criação de 
ZPE localizada em área geográfica privilegiada para 
a exportaçao.

§ 2º (VETADO)
§ 3º O CZPE estabelecerá mecanismos e formas 

de monitoramento do impacto da aplicação do regime 
de que trata esta Lei na indústria nacional. (Incluído 
pela Medida Provisória nº 418. de 2008)

§ 4º Na hipótese de constatação de impacto ne-
gativo à indústria nacional relacionado à venda de pro-
duto industrializado em ZPE para o mercado interno, o 
CZPE poderá propor: (Incluído pela Medida Provisória 
nº 418, de 2008)

I – elevação do percentual de receita bruta de-
corrente de exportação para o exterior, de que trata o 

caput do art.18; ou (Incluído pela Medida Provisória 
nº 418. de 2008)

II – vedação de venda para o mercado interno 
de produto industrializado em ZPE, enquanto persistir 
o impacto negativo à indústria nacional. (Incluído nela 
Medida Provisória nº 418. de 2008)

§ 5º O Poder Executivo, ouvido o CZPE, poderá 
adotar as medidas de que trata o § 4º (incluído nela 
Medida Provisória nº 418. de 2008)

Art. 4º O início do funcionamento de ZPE depen-
derá do pnívio alfandegamento da respectiva área.

Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre 
as instalações aduaneiras, os equipamentos de se-
gurança e de vigilância e os controles necessários ao 
seu funcionamento, bem como sobre as hipóteses de 
adoção de controle aduaneiro informatizado da ZPE e 
de dispensa de alfandegamento. (Redação dada nela 
Medida Provisória nº 418, de 2008)

Art. 5º É vedada a instalação em ZPE de empre-
sas cujos projetos evidenciem a simples transferência 
de plantas industriais já instaladas no País.

Parágrafo único. Não serão autorizadas, em ZPE, 
a produção, a importação ou exportação de:

I – armas ou explosivos de qualquer natureza, sal-
vo com prévia autorização do Comando do Exército;

II – material radioativo, salvo com prévia auto-
rização da Comissão Nacional de Energia Nuclear 
– CNEN; e

III – outros indicados em regulamento.
Art. 6º(Revogado pela Medida Provisória nº 418. 

de 2008)
Art. 6º-A. As importações ou as aquisições no 

mercado interno de bens e serviços por empresa auto-
rizada a operar em ZPE terão suspensão da exigência 
dos seguintes impostos e contribuições: (Incluído nela 
Medida Provisória nº 418. de 2008)

I – Imposto de Importação; (Incluído pela Medida 
Provisória nº4l8, de 2008)

II – Imposto sobre Produtos Industrializados – IPL; 
(Incluído pela Medida Provisória nº 418, de 2008)

III – Contribuição para o Financiamento da Se-
guridade Social – COFINS; (Incluído nela Medida Pro-
visória nº 418. de 2008)

IV – Contribuição Social para o Financiamen-
to da Seguridade Social devida pelo Importador de 
Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior – COFINS-
Importação; (Incluído nela Medida Provisória nº 418. 
de 2008)

V – Contribuição para o PIS/PASEP; (Incluído 
nela Medida Provisória nº 418. de 2008)

VI – Contribuição para o PIS/PASEP-Importação;e 
(Incluído pela Medida Provisória nº 4l8 de 2008)
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VII – Adicional de Frete para Renovação da Ma-
rinha Mercante – AFRMM. (Incluído nela Medida Pro-
visória nº 418. de 2008)

§ 1º A pessoa jurídica autorizada a operar em 
ZPE responde pelos impostos e contribuições com a 
exigibilidade suspensa na condição de: (Incluído nela 
Medida Provisória nº 418. de 2008)

I – contribuinte, nas operações de importação, 
em relação ao Imposto de Importação, ao IPI, à Con-
tribuição para o PIS/PASEP-Importação, à COFINS-
Importação e ao AFRMM; e (Incluído nela Medida 
Provisória nº4l8, de 2008)

II – responsável, nas aquisições no mercado in-
terno, em relação ao IPI, à Contribuição para o PIS/
PASEP e à COFINS. (Incluído nela Medida Provisória 
nº 418. de 2008)

§ 2º A suspensão de que trata o caput, quan-
do for relativa a máquinas, aparelhos, instrumentos 
e equipamentos, aplica-se a bens, novos ou usados, 
para incorporação ao ativo imobilizado da empresa 
autorizada a operarem ZPE, (Incluído cela Medida 
Provisóna nº 4l8. de 2008)

§ 3º Na hipótese de importação de bens usa-
dos, a suspensão de que trata o caput será aplicada 
quando se tratar de conjunto industrial e que seja ele-
mento constitutivo da integralização do capital social 
da empresa. (Incluído nela Medida Provisória nº 418. 
de 2008)

§ 4º Na hipótese do § 2º, a pessoa jurídica que não 
incorporar o bem ao ativo imobilizado ou revendê-lo antes 
da conversão em aliquota zero ou em isenção, na forma 
dos §§ 7º e 8º, fica obrigada a recolher os impostos e 
contribuições com a exigibilidade suspensa acrescidos 
de juros e multa de mora, na forma da lei, contados a 
partir da data da aquisição no mercado interno ou de 
registro da declaração de importação correspondente. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 418, de 2008)

§ 5º As matérias-primas, produtos intermediários 
e materiais de embalagem, importados ou adquiridos 
no mercado interno por empresa autorizada a operar 
em ZPE com a suspensão de que trata o caput, de-
verão ser integralmente utilizados no processo produ-
tivo do produto final. (Incluído nela Medida Provisória 
nº 418, de 2008)

§ 6º Nas notas fiscais relativas à venda para em-
presa autorizada a operar na forma do caput deverá 
constar a expressão “Venda Efetuada com Regime 
de Suspensão’, com a especificação do dispositivo 
legal correspondente. (Incluído Dela Medida Provisó-
ria nº418, de 2008)

§ 7º Na hipótese da Contribuição para o PIS/PA-
SEP, da COFINS, da Contribuição para o PIS/PASEP-
 Importação, da COFINS-Importação e do IPI, relativos 

aos bens referidos no § 2º, a suspensão de que trata 
este artigo converte-se em alíquota zero por cento de-
pois de cumprido o compromisso deque trata o caput 
do art. 18 e decorrido o prazo de dois anos da data 
de ocorrência do fato gerador. (Incluído nela Medida 
Provisória nº418, de 2008) 

§ 8º Na hipótese do Imposto de Importação e 
do AFRMM, a suspensão de que trata este artigo, se 
relativos:(Incluído pela Medida Provisória nº 418, de 
2008)

I – aos bens referidos no § 2º, converte-se em 
isenção depois de cumprido o compromisso de que 
trata o caput do art. 18 e decorrido o prazo de cinco 
anos da data de ocorrência do fato gerador; e (Incluído 
nela Medida Provisória nº 418, de 2008)

II – às matérias-primas, produtos intermediários 
e materiais de embalagem, resolve-se com a: (Incluído 
nela Medida Provisória nº 418, de 2008)

a) reexportação ou destruição das mercadorias, 
às expensas do interessado; ou (Incluído nela Medida 
Provisória nº 418, de 2008)

b) exportação das mercadorias no mesmo estado 
em que foram importadas ou do produto final no qual 
foram incorporadas. (Incluído nela Medida Provisória 
nº 418, de 2008)

§ 9º Na hipótese de não ser efetuado o recolhi-
mento na forma do § 4º deste artigo ou do inciso II do 
§ 3º do art. 18 caberá lançamento de ofício, com apli-
cação de juros e da multa de que trata o art. 44 da Lei 
nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 418, de 2008)

Art. 7º (VETADO)
Art. 8º O ato que autorizar a instalação de em-

presa em ZPE relacionará os produtos a serem fabri-
cados de acordo com a sua classificação na Nomen-
clatura Comum do Mercosul – NCM e assegurará o 
tratamento instituido por esta Lei pelo prazo de até 
vinte anos. (Redação dadauela Medida Provisória nº 
418. de 2008)

Parágrafo único. A empresa poderá solicitar alte-
ração dos produtos a serem fabricados, na forma esta-
belecida pelo Poder Executivo. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 418, de 2008)

Art. 9º A empresa instalada em ZPE não poderá 
constituir filial ou participar de outra pessoa jurídica 
localizada fora de ZPE, ainda que para usufruir incen-
tivos previstos na legislação tributária. (Redacào dada 
nela Medida Provisória nº418, de 2008)

Art. 10. (VETADO)
Art. 11. (VETADO)
Art. 12. As importações e exportações de em-

presa autorizada a operar em ZPE estarão sujeitas ao 
seguinte tratamento administrativo:
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I – dispensa de licença ou de autorização de órgãos 
federais, com exceção dos controles de ordem sanitária, 
de interesse da segurança nacional e de proteção do meio 
ambiente, vedadas quaisquer outras restrições à produ-
ção, operação, comercialização e importação de bens e 
serviços que não as impostas por esta Lei; e (Redacão 
dada nela Medida Provisória nº 418, de 2008)

II – somente serão admitidas importações, com 
a suspensão do pagamento de impostos e contribui-
ções de que trata o art. 6º-A, de equipamentos, máqui-
nas, aparelhos e instrumentos, novos ou usados, e de 
matérias-primas, produtos intermediários e materiais 
de embalagem necessários à instalação industrial ou 
destinados a integrar o processo produtivo. (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 418. de 2008)

§ 1º A dispensa de licenças ou autorizações a 
que se refere o inciso I não se aplicará a exportações 
de produtos:

I – destinados a países com os quais o Brasil 
mantenha convênios de pagamento, as quais se sub-
meterão às disposições e controles estabelecidos na 
forma da legislação em vigor;

II – sujeitos a regime de cotas aplicáveis às expor-
tações do Pais, vigentes na data dc aprovação do pro-
jeto, ou que venha a ser instituído posteriormente; e

III – sujeitos ao Imposto de Exportação.
§ 2º As mercadorias importadas poderão ser, ain-

da, mantidas em depósito, reexportadas ou destruidas, 
na forma prescrita na legislação aduaneira.

§ 3º disposto no art. 17 do Decreto-Lei nº 37, de 
18 de novembro de 1966, não se aplica aos produtos 
importados nos termos do art. 6º-A, os quais, se usa-
dos, ficam dispensados das normas administrativas 
aplicáveis aos bens usados em geral. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 418, de 2008)

§ 4º Não se aplica o disposto no § 3º aos bens 
usados importados fora das condições estabelecidas 
no § 3º do art. 6ºA. (Incluído pela Medida Provisória 
nº 418, de 2008)

Art. 13. Somente serão permitidas aquisições no 
mercado interno, com a suspensão do pagamento de 
impostos e contribuições de que trata esta Lei, de bens 
necessários às atividades da empresa, mencionados 
no inciso II do art.12. (Redação dada pela Medida Pro-
visória nº 418, de 2008)

Parágrafo único. As mercadorias adquiridas no 
mercado interno poderão ser, ainda, mantidas em de-
pósito, exportadas ou destruidas, na forma prescrita 
na legislação aduaneira. (Redação dada nela Medida 
Provisória nº 418, de 2008)

Ar. 14. (VETADO)
Art. 15. Aplicam-se às empresas autorizadas a 

operar em ZPE as mesmas disposições legais e regu-

lamentares relativas a câmbio e capitais internacionais 
aplicáveis às demais empresas nacionais. (Redacào 
dada pela Medida Provisória nº 418. de 2008)

Parágrafo único. Os limites deque trata o caput do 
art. 12 da Lei nº 11.371, de 28 de novembro de 2006, 
não se aplicam às empresas que operarem em ZPE. 
(Incluído nela Medida Provisória nº 418. de 2008)

Art. 16. (VETADO)
Art. 17. A empresa instalada em ZPE não pode-

rá usufruir de quaisquer incentivos ou beneflcios não 
expressamente previstos nesta Lei.

Parágrafo único. (Revogado pela Medida Provi-
sória nº 418. de 2008)

Art. 18. Somente poderá instalar-se em ZPE a 
pessoa juridica que assuma o compromisso de auferir 
e manter, por ano-calendário, receita bruta decorrente 
de exportação para o exterior de, no mínimo, oitenta 
por tento de sua receita bruta total de venda de bens 
e serviços. (Redação dada nela Medida Provisória nº 
418. de 2008) 

§ 1º A receita bruta de que trata o caput será 
considerada depois de excluidos os impostos e con-
tribuições incidentes sobre as vendas. (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 418, de 2008)

§ 2º O percentual de receita bruta de que trata 
o caput será apurado a partir do ano-calendário sub-
seqüente ao do início da efetiva entrada em funcio-
namento do projeto, em cujo cálculo será incluída a 
receita bruta aufezida no primeiro ano-calendário de 
funcionamento. (Redação dada pela Medida Provisó-
ria nº 418, de 2008)

§ 3º Os produtos índustrializados em ZPE, quan-
do vendidos para o mercado interno, estarão sujeitos 
ao pagamento: (Redação dada pela Medida Provisória 
nº 418, de 2008)

I – de todos os impostos e contribuições normal-
mente incidentes na operação; e (Incluído pela Medida 
Provisória nº 418. de 2008)

II – do Imposto de Importação e do APRMM re-
lativos a matérias-primas, produtos intermediários e 
materiais de embalagem de procedência estrangeira 
neles empregados, com acréscimo de juros e multa de 
mora, na forma da lei. (Incluído pela Medida Provisória 
nº 418, de 2008)

§ 4º Será permitida, sob as condições previstas 
na legislação específica, a aplicação dos seguintes 
incentivos ou beneficios fiscais: (Redação dada nela 
Medida Provisória nº 418. de 2008)

I – regimes aduaneiros suspensivos previstos 
em regulamento; (Incluído pela Medida Provisória nº 
418. de 2008)

II – previstos pata as áreas da Superintendência 
do Desenvolvimento da Amazónia – SUDAM, institui-
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da pela Lei Complementar nº 124, de 3 de janeiro de 
2007, e da Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste – SUDENE, instituida pela Lei Complementar 
nº 125, de 3 dejaneiro de 2007; (Incluído nela Medida 
Provisória nº 418, de 2008)

III – previstos no art. 9º da Medida Provisória nº 
2.159-70, de 24 de agosto de 2001; (Incluído nela Me-
dida Provisória nº418, de 2008)

IV – previstos na Lei nº 8.248, de 23 de outubro 
de 1991; e (Incluído pela Mcdida Provisória nº418. de 
2008)

V – previstos nos arts. 17 a 26 da Lei nº 11.196, 
de 21 de novembro de 2005. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 418. de 2008)

§ 5º Aplica-se o tratamento estabelecido no art. 
6º-A para as aquisições de mercadorias realizadas en-
tre empresas autorizadas a operar em ZPE. (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 418. de 2008)

§ 6º A receita auferida com a operação deque 
trata o § 5º será considerada receita bruta decorrente 
de venda de mercadoria no mercado interno. (Incluído 
nela Medida Provisória nº 418, de 2008)

§ 7º Excepcionalmente, em casos devidamente 
autorizados pelo CZPE, as matérias-primas, produtos 
intermediários e materiais de embalagem adquiridos no 
mercado interno ou importados com a suspensão de 
que trata o art. 6º-A poderão ser revendidos no mercado 
interno, observado o disposto nos §§ 3º e 5º (Incluído 
pela Medida Provisória nº418,  de 2008)

Art. 19. (VETADO)
Art. 20. O Poder Executivo estabelecerá em re-

gulamento as normas para a fiscalização, o despacho 
e o controle aduaneiro de mercadorias em ZPE e a 
forma como a autoridade aduaneira exercerá o con-
trole e verificação do embarque e, quando for o caso, 
da destinação de mercadoria exportada por empresa 
instalada em ZPE. 

Art. 21. Para efeitos fiscais, cambiais e admi-
nistrativos, aplicar-se-á aos serviços o seguinte tra-
tamento:

I – (VETADO)
II – os prestados em ZPE, por residente ou domi-

ciliado no exterior, para empresas ali instaladas, serão 
considerados como prestados no exterior;

III – (VETADO)
IV – (VETADO)
§ 1º (VETADO)
§ 2º (VETADO)
Art. 22. As sanções previstas nesta lei não preju-

dicam a aplicação de outras penalidades, inclusive o 
disposto no art. 76 da Lei nº 10.833, de 29 de dezem-
bro de 2003. (Redação dada pela Medida Provisória 
nº 418, de 2008)

Art. 23. Considera-se dano ao Erário, para efeito 
de aplicação da pena de perdimento, na forma da le-
gislação específica, a introdução: (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 418. de 2008)

I – no mercado interno, de mercadoria proce-
dente de ZPE, que tenha sido importada, adquirida no 
mercado interno ou produzida em ZPE, fora dos casos 
autorizados nesta lei; e (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 418, de 2008)

II – em ZPE, de mercadoria estrangeira não per-
mitida. (Redação dada pela Medida Provisória nº 418, 
de 2008)

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no Decre-
to-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976, para efeitos de 
aplicação e julgamento da pena de perdimento es-
tabelecida neste artigo. (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 418, de 2008)

Art. 24. (Revogado pela Medida Provisória nº 
418, de 2008)

Art. 25. O ato de criação de ZPE já autorizada 
até 13 de outubro de 1994 caducará se no prazo de 
12 (doze) meses, contado da publicação desta lei, a 
administradora da ZPE não tiver iniciado, efetivamente, 
as obras de implantação.

Art. 26. (VETADO)
Art. 27. Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação.
Art. 28. Revogam-se o Decreto-Lei nº 2.452, de 29 

de julho de 1988, as Leis  nºs 8 e 6 de 2 de janeiro de 
1992, e 8.924. de 29 de julho de 1994, o inciso II do § 
2º do art. 14 da Medida Provisória nº 2.158-35 de 24 de 
agosto de 2001 e o inciso XVI do caput do art. 88 da Lei 
nº 9.430 de 27 de dezembro de 19 Brasília, 20 de julho 
de 2007; 186º da Independência e 119º da República. – 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA – Tarso Genro – Celso 
Luiz Nunes Amorim – Guido Mantega – Miguel Jorge 
– Paulo Bernardo Silva – José Antonio Dias Toffoli.

Este texto não substitui o publicado no DOU, de 23.7.2007

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 418, 
DE 14 DE FEVEREIRO DE 2008

Altera as Leis nº 11.508, de 20 de julho 
de 2007, que dispõe sobre o regime tribu-
tário, 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 Paca-
raima e Bonfim, no Estado de Roraima. e 
dá outras providências.
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O Presidente da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se-
guinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º A Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007, 
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:

“Art. 6º-A. As importações ou as aquisições no 
mercado interno de bens e serviços por empresa auto-
rizada a operar em ZPE terão suspensão da exigência 
dos seguintes impostos e contribuições:

I – Imposto de Importação;
II – Imposto sobre Produtos Industrializados – 

IPI;
III – Contribuição para o Financiamento da Se-

guridade Social – COFINS;
IV – Contribuição Social para o Financiamento 

da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens 
Estrangeiros ou Serviços do Exterior – COFINS–Im-
portação;

V – Contribuição para o PIS/PASEP;
VI – Contribuição para o PIS/PASEP–Importa-

ção; e
VII – Adicional de Frete para Renovação da Ma-

rinha Mercante – AFRMM.
§ lº A pessoa jurídica autorizada a operar em 

ZPE responde pelos impostos e contribuições com a 
exigibilidade suspensa na condição de:

I – contribuinte, nas operações de importação, 
em relação ao Imposto de Importação, ao IPI, à Con-
tribuição para o PIS/Pasep–Importação, à COFINS-
Importação e ao AFRMM; e

II – responsável, nas aquisições no mercado in-
terno, em relação ao IPI, à Contribuição para o PIS/
Pasep e à COFINS.

§ 2º A suspensão de que trata o caput, quan-
do for relativa a máquinas, aparelhos, instrumentos 
e equipamentos, aplica-se a bens, novos ou usados, 
para incorporação ao ativo imobilizado da empresa 
autorizada a operarem ZPE.

§ 3º Na hipótese de importação de bens usa-
dos, a suspensão de que trata o caput será aplicada 
quando se tratar de conjunto industrial e que seja ele-
mento constitutivo da integralização do capital social 
da empresa.

§ 4º Na hipótese do § 2º, a pessoa jurídica que 
não incorporar o bem ao ativo imobilizado ou revendê-
lo antes da conversão em alíquota zero ou em isenção, 
na forma dos §§ 7º e 8º, fica obrigada a recolher os 
impostos e contribuições com a exigibilidade suspen-
sa acrescidos de juros e multa de mora, na forma da 
lei, contados a partir da data da aquisição no mercado 
interno ou de registro da declaração de importação 
correspondente.

§ 5º As matérias-primas, produtos intermediários 
e materiais de embalagem, importados ou adquiridos 
no mercado interno por empresa autorizada a operar 
em ZPE com a suspensão de que trata o caput, deve-
rão ser integralmente utilizados no processo produtivo 
do produto final.

§ 6º Nas notas fiscais relativas à venda para em-
presa autorizada a operar na forma do caput deverá 
constar a expressão “Venda Efetuada com Regime de 
Suspensão”, com a especificação do dispositivo legal 
correspondente.

§ 7º Na hipótese da Contribuição para o PIS/Pa-
sep, da COFINS, da Contribuição para o PIS/Pasep–
lmportação, da COFINS-Importação e do IPI, relativos 
aos bens referidos no § 2º, a suspensão de que trata 
este artigo converte-se em alíquota zero por cento de-
pois de cumprido o compromisso de que trata o caput 
do art. 18 e decorrido o prazo de dois anos da data de 
ocorrência do fato gerador.

§ 8º Na hipótese do Imposto de Importação e 
do AFRMM, a suspensão de que trata este artigo, se 
relativos:

I – aos bens referidos no § 2º, converte-se em 
isenção depois de cumprido o compromisso de que 
trata o caput do art. 18 e decorrido o prazo de cinco 
anos da data de ocorrência do fato gerador e

II – às matérias-primas, produtos intermediários 
e materiais de embalagem, resolve-se com a:

a) reexportação ou destruição das mercadorias, 
às expensas do interessado; ou

b) exportação das mercadorias no mesmo estado 
em que foram importadas ou do produto final no qual 
foram incorporadas.

§ 9º Na hipótese de não ser efetuado o recolhi-
mento na forma do § 4º deste artigo ou do inciso II do 
§ 3º do art. 18 caberá lançamento de ofício, com apli-
cação de juros e da multa de que trata o art. 44 da Lei 
nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.” (NR)

Art. 2º Os arts. 2º, 3º, 4º, 8º, 9º, 12, 13, 15, 18, 
22 e 23 da Lei nº 11.508, de 2007, passam a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art.  2º ...............................................................
§ 4º O ato de criação de ZPE caducará:
I – se no prazo de doze meses, contado da 

sua publicação, a administradora da ZPE não tiver 
iniciado, efetivamente, as obras de implantação de 
acordo com o cronograma previsto na proposta de 
criação; e

II – se as obras de implantação não forem conclu-
ídas, sem motivo justificado, no prazo de doze meses, 
contado da data prevista para sua conclusão, constante 
do cronograma da proposta de criação.
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§ 5º A solicitação de instalação de empresa em 
ZPE será feita mediante apresentação de projeto, na 
forma estabelecida em regulamento.” (NR)

“Art. 3º Fica mantido o Conselho Nacional das 
Zonas de Processamento de Exportação – CZPE, 
criado pelo art. 3º do Decreto-Lei nº 2.452, de 29 de 
julho de 1988, com competência para:

I – analisar as propostas de criação de ZPE;
II – aprovar os projetos industriais corresponden-

tes, observado o disposto no § 5º do art. 2º; e
III – traçar a orientação superior da política das 

ZPE.
§ 1º Para fins de análise das propostas e apro-

vação dos projetos, o CZPE levará em consideração, 
entre outras que poderão ser fixadas em regulamento, 
as seguintes diretrizes:

I – atendimento às prioridades governamentais 
para os diversos setores da indústria nacional e da po-
lítica econômica global, especialmente para as políticas 
industrial, tecnológica e de comércio exterior;

II – prioridade para as propostas de criação de 
ZPE localizada em área geográfica privilegiada para 
a exportação; e

III – valor mínimo em investimentos totais na 
ZPE por empresa autorizada a operar no regime de 
que trata esta lei, quando assim for fixado em regu-
lamento.
....................................................................................

§ 3º O CZPE estabelecerá mecanismos e formas 
de monitoramento do impacto da aplicação do regime 
de que trata esta Lei na indústria nacional.

§ 4º Na hipótese de constatação de impacto ne-
gativo à indústria nacional relacionado à venda de pro-
duto industrializado em ZPE para o mercado interno, 
o CZPE poderá propor:

I – elevação do percentual de receita bruta de-
corrente de exportação para o exterior, de que trata o 
caput do art. 18; ou

II – vedação de venda para o mercado interno de 
produto industrializado em ZPE, enquanto persistir o 
impacto negativo à indústria nacional.

§ 5º O Poder Executivo, ouvido o CZPE, poderá 
adotar as medidas de que trata o § 4º” (NR)

“Art. 4º  ...............................................................  
Parágrafo único. O Poder Executivo disporá so-

bre as instalações aduaneiras, os equipamentos de 
segurança e de vigilância e os controles necessários 
ao seu funcionamento, bem como sobre as hipóteses 
de adoção de controle aduaneiro informatizado da ZPE 
e de dispensa de alfandegamento.” (NR)

“Art. 8º O ato que autorizar a instalação de em-
presa em ZPE relacionará os produtos a serem fa-
bricados de acordo com a sua classificação na No-

menclatura Comum do Mercosul – NCM e assegurará 
o tratamento instituído por esta lei pelo prazo de até 
vinte anos.

Parágrafo único. A empresa poderá solicitar al-
teração dos produtos a serem fabricados, na forma 
estabelecida pelo Poder Executivo.” (NR)

“Art. 9º A empresa instalada em ZPE não pode-
rá constituir filial ou participar de outra pessoa jurídica 
localizada fora de ZPE, ainda que para usufruir incen-
tivos previstos na legislação tributária.” (NR)

“Art. 12.  .............................................................
I – dispensa de licença ou de autorização de ór-

gãos federais, com exceção dos controles de ordem 
sanitária, de interesse da segurança nacional e de 
proteção do meio ambiente, vedadas quaisquer outras 
restrições à produção, operação, comercialização e 
importação de bens e serviços que não as impostas 
por esta lei; e

II – somente serão admitidas importações, com 
a suspensão do pagamento de impostos e contribui-
ções de que trata o art. 6º–A, de equipamentos, máqui-
nas, aparelhos e instrumentos, novos ou usados, e de 
matérias-primas, produtos intermediários e materiais 
de embalagem necessários à instalação industrial ou 
destinados a integrar o processo produtivo.
....................................................................................

§ 3º O disposto no art. 17 do Decreto-Lei nº 37, 
de 18 de novembro de 1966, não se aplica aos produ-
tos importados nos termos do art. 6º–A, os quais, se 
usados, ficam dispensados das normas administrativas 
aplicáveis aos bens usados em geral.

§ 4º Não se aplica o disposto no § 3º aos bens 
usados importados fora das condições estabelecidas 
no § 3º do art. 6º–A”. (NR)

“Art. 13. Somente serão permitidas aquisições no 
mercado interno, com a suspensão do pagamento de 
impostos e contribuições de que trata esta lei, de bens 
necessários às atividades da empresa, mencionados 
no inciso II do art. 12.

Parágrafo único. As mercadorias adquiridas no 
mercado interno poderão ser, ainda, mantidas em de-
pósito, exportadas ou destruídas, na forma prescrita 
na legislação aduaneira.” (NR)

“Art. 15. Aplicam-se às empresas autorizadas a 
operar em ZPE as mesmas disposições legais e regu-
lamentares relativas a câmbio e capitais internacionais 
aplicáveis às demais empresas nacionais.

Parágrafo único. Os limites de que trata o ca-
put do art. 1º da Lei nº 11.371, de 28 de novembro de 
2006, não se aplicam às empresas que operarem em 
ZPE”. (NR)

“Art. 18. Somente poderá instalar-se em ZPE a 
pessoa jurídica que assuma o compromisso de auferir 
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e manter, por ano-calendário, receita bruta decorrente 
de exportação para o exterior de, no mínimo, oitenta 
por cento de sua receita bruta total de venda de bens 
e serviços.

§ 1º A receita bruta de que trata o caput será 
considerada depois de excluídos os impostos e con-
tribuições incidentes sobre as vendas.

§ 2º O percentual de receita bruta de que trata 
o caput será apurado a partir do ano-calendário sub-
seqüente ao do início da efetiva entrada em funcio-
namento do projeto, em cujo cálculo será incluída a 
receita bruta auferida no primeiro ano-calendário de 
funcionamento.

§ 3º Os produtos industrializados em ZPE, quan-
do vendidos para o mercado interno, estarão sujeitos 
ao pagamento:

I – de todos os impostos e contribuições normal-
mente incidentes na operação; e

II – do Imposto de Importação e do APRMM re-
lativos a matérias-primas, produtos intermediários e 
materiais de embalagem de procedência estrangeira 
neles empregados, com acréscimo de juros e multa 
de mora, na forma da lei.

§ 4º Será permitida, sob as condições previstas 
na legislação específica, a aplicação dos seguintes 
incentivos ou benefícios fiscais:

I –  regimes aduaneiros suspensivos previstos 
em regulamento;

II – previstos para as áreas da Superintendência 
do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM, instituí-
da pela Lei Complementar nº 124, de 3 de janeiro de 
2007, e da Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste – SUDENE, instituída pela Lei Complemen-
tar nº 125, de 3 de janeiro de 2007;

III –  previstos no art. 9º da Medida Provisória nº 

2.159-70, de 24 de agosto de 2001;
IV – previstos na Lei nº 8.248, de 23 de outubro 

de 1991; e
V – previstos nos arts. 17 a 26 da Lei nº 11.196, 

de 21 de novembro de 2005.
§ 5º Aplica-se o tratamento estabelecido no art. 

6º-A para as aquisições de mercadorias realizadas 
entre empresas autorizadas a operar em ZPE.

§ 6º A receita auferida com a operação de que 
trata o § 5º será considerada receita bruta decorrente 
de venda de mercadoria no mercado interno.

§ 7º Excepcionalmente, em casos devidamente 
autorizados pelo CZPE, as matérias-primas, produtos 
intermediários e materiais de embalagem adquiridos 
no mercado interno ou importados com a suspensão 
de que trata o art. 6º–A poderão ser revendidos no 

mercado interno, observado o disposto nos §§ 3º e 
6º”. (NR)

“Art. 22. As sanções previstas nesta lei não pre-
judicam a aplicação de outras penalidades, inclusive 
o disposto no art. 76 da Lei nº 10.833, de 29 de de-
zembro de 2003.” (NR)

“Art. 23. Considera-se dano ao Erário, para efei-
to de aplicação da pena de perdimento, na forma da 
legislação específica, a introdução:

I – no mercado interno, de mercadoria proce-
dente de ZPE, que tenha sido importada, adquirida no 
mercado interno ou produzida em ZPE, fora dos casos 
autorizados nesta lei; e

II – em ZPE, de mercadoria estrangeira não per-
mitida.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no Decre-
to-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976, para efeitos de 
aplicação e julgamento da pena de perdimento esta-
belecida neste artigo.” (NR)

Art. 3º Para efeito de interpretação do art. 5º da 
Lei nº 8.032, de 12 de abril de 1990, licitação interna-
cional é aquela promovida tanto por pessoas jurídicas 
de direito público como por pessoas jurídicas de direito 
privado do setor público e do setor privado.

§ 1º Na licitação internacional de que trata o ca-
put, as pessoas jurídicas de direito público e as de 
direito privado do setor público deverão observar as 
normas e procedimentos previstos na legislação es-
pecífica, e as pessoas jurídicas de direito privado do 
setor privado, as normas e procedimentos das entida-
des financiadoras.

§ 2º Na ausência de normas e procedimentos espe-
cíficos das entidades financiadoras, as pessoas jurídicas 
de direito privado do setor privado observarão aqueles 
previstos na legislação brasileira, no que couber.

§ 3º O Poder Executivo regulamentará, por decre-
to, no prazo de sessenta dias contados da entrada em 
vigor desta Medida Provisória, as normas e procedi-
mentos específicos a serem observados nas licitações 
internacionais promovidas por pessoas jurídicas de 
direito privado do setor privado a partir de 1º de maio 
de 2008, nos termos do § 2º.

Art. 4º A Área de Livre Comércio de Pacarai-
ma (ALCP), no Estado de Roraima, de que trata a 
Lei nº 8 256, de 25 de novembro de 1991, passa a 
denominar-se Área de Livre Comércio de Boa Vista 
(ALCBV).

Art. 5º Os arts. 2º, 7º, 11 e 12 da Lei nº 8.256, 
de 25 de novembro de 1991, passam a vigorar com a 
seguinte redação:
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“Art. 2º O Poder Executivo fará demarcar áre-
as contínuas com superfícies de oitenta quilômetros 
quadrados no Município de Boa Vista e de vinte 
quilômetros quadrados no Município de Bonfim, en-
volvendo, inclusive, seus perírnetros urbanos, onde 
funcionarão as Áreas de Livre Comércio de que trata 
esta Lei, incluindo locais próprios para entreposta-
mento de mercadorias a serem nacionalizadas ou 
reexportadas.

...................................................................”(NR)
“Art. 7º  ...............................................................
§ 2º Estão excluídos dos benefícios fiscais de 

que trata este artigo os produtos abaixo menciona-
dos, compreendidos nos capítulos ou nas posições 
indicadas na Nomenclatura Comum do Mercosul 
– NCM:
....................................................................................

III – bebidas alcoólicas: Posições 2203 a 2206 e 
2208, exceto o código 2208.90.00 do Capítulo 22;

..................................................................” (NR)
“Art. 11.  .............................................................
Parágrafo único. A SUFRAMA cobrará, na for-

ma da Lei nº 9.960, de 28 de janeiro de 2000, Taxa de 
Serviço Administrativo – TSA pela utilização de suas 
instalações e pelos serviços de autorização, controle 
de importações e internamento de mercadorias nas 
Áreas de Livre Comércio de que trata esta lei, ou des-
tas para outras regiões do País.” (NR)

“Art. 12. As receitas decorrentes da cobrança da 
Taxa de Serviços Administrativos –  TSA de que trata 
o parágrafo único do art. 11 desta lei serão destinadas 
às finalidades instituídas na Lei nº 9.960, de 28 de ja-
neiro de 2000.” (NR)

Art. 6º Esta Medida Provisória entra era vigor 
na data de sua publicação, observado, quanto ao art. 
3º, caput, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei nº 
5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário 
Nacional.

Art. 7º Ficam revogados o art. 6º, o parágrafo 
único do art. 17 e o art. 24 da Lei nº 11.508, de 20 de 
julho de 2007.

Brasília, 14 de fevereiro de 2008; 187º da Inde-
pendência e 120º da República. – LUIZ INÁCIO LULA 
DA SILVA –  Guido Mantega –  Miguel Jorge.

Este texto não substitui o publicado no DOU, de 15.2.2008.

(Às Comissões de Desenvolvimento Re-
gional e Turismo; e de Assuntos Econômicos, 
cabendo à última a decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 247, DE 2008

Altera a Lei nº 8.666. de 1993, que “re-
gulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constitui-
ção Federal, institui normas para licitações 
e contratos da Administração Pública e dá 
outras providências”, para determinar a 
obrigatoriedade da comprovação de origem 
da madeira utilizada em obras e serviços 
financiados com recursos públicos e dá 
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera a Lei nº 8.666, de 21 de ju-

nho de 1993, que “regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para licitações e 
contratos da Administração Pública e dá outras provi-
dências”, para determinar a obrigatoriedade de com-
provação de origem da madeira utilizada em obras e 
serviços financiados com recursos públicos, bem como 
da que for objeto de compra com recursos públicos.

Art. 2º A Seção III do Capítulo I da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, passa a vigorar acrescida do 
seguinte art. 12-A:

“Art. 12-A. Sem prejuízo de outros requi-
sitos previstos nesta lei, toda madeira utilizada 
em obras e serviços financiados com recursos 
públicos deverá ser comprovadamente oriun-
da de plano de manejo florestal sustentável 
devidamente aprovado pelo órgão ambiental 
competente.”

Art. 3º A Seção V do Capítulo I da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, passa a vigorar acrescida do 
seguinte art. 16-A:

“Art. 16-A. Sem prejuízo de outros requisi-
tos previstos nesta lei, toda madeira adquirida 
com recursos públicos deverá ser comprova-
damente oriunda de plano de manejo florestal 
sustentável devidamente aprovado pelo órgão 
ambiental competente.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no 
caput a objetos fabricados total ou parcialmen-
te em madeira.”

Art. 4º O art. 30 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso V:

“Art. 30.  ................................................
V – prova, quando for o caso, do atendi-

mento dos requisitos previstos nos arts:12-A 
e 16-A desta Lei.

 .....................................................” (NR)
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Art. 5º O art. 55 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, passa a vigorar acrescido do seguinte inci-
so XIV:

“Art. 55.  ................................................
XIV – a obrigação do contratado, quando 

for o caso, de apresentar a documentação re-
ferente às obrigações previstas nos arts. 12-A 
e 16–A desta lei.

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

Art. 6º Esta lei entra em vigor após decorridos 
cento e oitenta dias de sua publicação oficial.

Justificação

A legislação ambiental brasileira é pródiga em 
instrumentos de comando e controle. Faltam, entre-
tanto, normas que incentivem o consumo de bens e 
serviços elaborados segundo práticas ambientalmen-
te sustentáveis, socialmente justas e, ainda assim, 
economicamente viáveis. Nesse contexto, e inegável 
o papel do poder de compra do Estado na indução de 
comportamentos sintonizados com o imperativo do 
desenvolvimento sustentável.

A exploração de recursos florestais, notadamente 
de madeiras, assume especial importância nesse con-
texto. A maior pane da madeira extraída no Brasil de 
modo sustentável é exportada. Internamente, o País 
carece de políticas de incentivo direto ao consumo de 
produtos da indústria madeireira produzidos com base 
em práticas que conjuguem as atividades econômicas 
e a preservação ambiental. Em geral, o consumidor 
interno prefere comprar madeira mais barata, o que 
fomenta uma cadeia produtiva predatória, com efeitos 
negativos sobre o meio ambiente.

No Brasil, toda aquisição de bens e serviços pelo 
Poder Público ocorre por meio da aplicação da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações). 
Esse é, portanto, o instrumento jurídico que deve ser 
modificado para introduzir, já de modo tardio,’ uma 
sistemática de compras e contratações sustentáveis 
no País.

Nesse sentido, oferecemos à apreciação dos 
Parlamentares um projeto de lei que pretende obrigar 
a comprovação de origem de toda madeira utilizada 
em obras e serviços contratados com recursos públi-
cos. Essa determinação abarca, por óbvio, as obras 
e os serviços levados a cabo por entidades de direito 
privado, caso financiados com verbas públicas. Além 
disso, as determinações da lei incidirão também so-
bre a compra de bens que tenham a madeira como 
matéria-prima.

Acreditamos que o bom exemplo do Poder Pú-
blico determinará, no médio e longo prazos, a modi-
ficação do comportamento de importante parcela do 
setor produtivo e da sociedade brasileira, no que se 
refere à conservação dos seus recursos florestais, em 
especial os oriundos da região amazônica.

Sala das Sessões,  18 de junho de 2008. – Se-
nador Gerson Camata

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para 
licitações e contratos da Administração 
Pública e dá outras providências.

Art 12 Nos projetos básicos e projetos executivos 
de obras e serviços serão considerados principalmente 
os seguintes requisitos:

I – segurança;
II – funcionalidade e adequação ao interesse 

público;
III – economia na execução, conservação e ope-

ração;
IV – possibilidade de emprego de mão-de-obra, 

materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no 
local para execução, conservação e operação;

V – facilidade na execução, conservação e ope-
ração, sem prejuízo da durabilidade da obra ou do 
serviço;

VI – adoção das normas técnicas adequadas; 
VII – impacto ambiental.
Art. 16. Fechado o negócio, será publicada a re-

lação de todas as compras feitas pela Administração 
Direta ou Indireta, de maneira a clarificar a identifica-
ção do bem comprado, seu preço unitário, a quanti-
dade adquirida, o nome do vendedor e o valor total 
da operação.

Art. 30. A documentação relativa à qualificação 
técnica limitar-se-á a:

I – registro ou inscrição na entidade profissional 
competente;

II – comprovação de aptidão para desempenho 
de atividade pertinente e compatível em característi-
cas, quantidades e prazos com o objeto da licitação, 
e indicação das instalações e do aparelhamento e do 
pessoal técnico adequados e disponíveis para a rea-
lização do objeto da licitação, bem como da qualifica-
ção de cada um dos membros da equipe técnica que 
se responsabilizará pelos trabalhos;
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III – comprovação, fornecida pelo órgão licitante, 
de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de 
que tomou conhecimento de todas as informações e 
das condições locais para o cumprimento das obriga-
ções objeto da licitação;

IV – prova de atendimento de requisitos previstos 
em lei especial, quando for o caso.

§ 1º A comprovação de aptidão referida no inci-
so II deste artigo, no caso de licitações pertinentes a 
obras e serviços, será feita por atestados fornecidos 
por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
devidamente certificados pela entidade profissional 
competente, limitadas as exigências a:

a) quanto à capacitação técnico-profissional:
comprovação do licitante de possuir em seu qua-

dro permanente, na data da licitação, profissional de 
nível superior detentor de atestado de responsabilidade 
técnica por execução de obra ou serviço de caracte-
rísticas semelhantes, limitadas estas exclusivamente 
às parcelas de maior relevância e valor significativo do 
objeto da licitação, vedadas as exigências de quanti-
dades mínimas ou prazos máximos;

b) (Vetado).
§ 2º As parcelas de maior relevância técnica ou 

de valor significativo, mencionadas no parágrafo an-
terior, serão prévia e objetivamente definidas no ins-
trumento convocatório.

§ 3º Será sempre admitida a comprovação de 
aptidão através de certidões ou atestados de obras 
ou serviços similares de complexidade tecnológica e 
operacional equivalente ou superior.

§ 4º Nas licitações para fornecimento de bens, a 
comprovação de aptidão, quando for o caso, será feita 
através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de 
direito público ou privado.

§ 5º É vedada a exigência de comprovação de 
atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou 
de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer 
outras não previstas nesta lei, que inibam a participa-
ção na licitação.

§ 6º As exigências mínimas relativas a instala-
ções de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal 
técnico especializado, considerados essenciais para o 
cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas 
mediante a apresentação de relação explícita e da de-
claração formal da sua disponibilidade, sob as penas 
cabíveis, vedada as exigências de propriedade e de 
localização prévia.

§ 7º (Vetado).
§ 8º No caso de obras, serviços e compras de 

grande vulto, de alta complexidade técnica, poderá a 

Administração exigir dos licitantes a metodologia de 
execução, cuja avaliação, para efeito de sua aceitação 
ou não, antecederá sempre à análise dos preços e será 
efetuada exclusivamente por critérios objetivos.

§ 9 Entende-se por licitação de alta complexidade 
técnica aquela que envolva alta especialização, como 
fator de extrema relevância para garantir a execução 
do objeto a ser contratado, ou que possa comprome-
ter a continuidade da prestação de serviços públicos 
essenciais.

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo con-
trato as que estabeleçam:.

I – o objeto e seus elementos característicos;
II – o regime de execução ou a forma de forne-

cimento;
III – o preço e as condições de pagamento, os 

critérios, data-base e periodicidade do reajustamento 
de preços, os critérios de atualização monetária entre 
a data do adimplemento das obrigações e a do efeti-
vo pagamento;

IV – os prazos de início de etapas de execução, 
de conclusão, de entrega, de observação e de rece-
bimento definitivo, conforme o caso;

V – o crédito pelo qual correrá a despesa, com 
a indicação da classificação funcional programática e 
da categoria econômica;

VI – as garantias oferecidas para assegurar sua 
plena execução, quando exigidas;

VII – Os direitos e as responsabilidades das par-
tes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;

VIII – os casos de rescisão;
IX – o reconhecimento dos direitos da Adminis-

tração, em caso de rescisão administrativa prevista no 
Art. 77 desta lei;

X – as condições de importação, a data e a taxa 
de câmbio para conversão, quando for o caso;

XI – a vinculação ao edital de licitação ou ao termo 
que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta 
do licitante vencedor;

XII – a legislação aplicável à execução do con-
trato e especialmente aos casos omissos

XIII – a obrigação do contratado de manter, duran-
te toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações por ele assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

§ 1º (Vetado).
§ 2º Nos contratos celebrados pela Administra-

ção Pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive 
aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá constar 
necessariamente cláusula que declare competente o 
foro da sede da Administração para dirimir qualquer 
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questão contratual, salvo o disposto no § 6º do Art. 
32 desta lei.

§ 3º No ato da liquidação da despesa, os serviços 
de contabilidade comunicarão, aos órgãos incumbidos 
da arrecadação e fiscalização de tributos da União, 
Estado ou município, as características e os valores 
pagos, segundo o disposto no art. 63 da Lei nº 4.320, 
de 17 de março de 1964.
....................................................................................

(As Comissões de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle; e 
de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo 
à última a decisão terminativa.)

 PROJETO DE LEI DO SENADO Nº  248, DE 2008

Concede anistia aos Policiais Militares 
do Estado de Tocantins, que participaram 
do movimento reivindicatório ocorrido no 
período compreendido entre os dias 21 e 
31 de maio de 2001.

O Congresso Nacional resolve:
Art. 1º concedida anistia aos policiais militares da 

Polícia Militar do Estado do Tocantins, que participaram 
do movimento reivindicatório por melhorias de venci-
mentos e de condições de trabalho, ocorrido no período 
compreendido entre os dias 21 e 31 de maio de 2001.

Art. 2º A anistia concedida por esta lei atinge a 
todos os policiais militares da Polícia Militar do Estado 
do Tocantins, que, no período compreendido entre 21 e 
31 de maio de 2001, tenham praticado quaisquer atos 
que impliquem em crime militar ou pela prática de trans-
gressões disciplinares previstas em legislação federal, 
em decorrência direta da participação no movimento 
reivindicatório referido no artigo anterior.

Parágrafo único – A anistia de que trata a presente 
ei abrange tanto os crimes definidos no Código Penal 
Militar, ou pela prática de transgressões disciplinares 
previstas em legislação federal, quer já tenham sido 
julgados definitivamente, quer estejam sendo apurados 
em ação penal, inquérito.

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

Justificação

Prevê o inciso VIII, do art. 48, da Constituição Fe-
deral, 584 competência da União, por intermédio do Con-
gresso Nacional, dispor sobre concessão de anistia.

Portanto, a anistia é matéria cuja iniciativa se 
enquadra na regra geral do caput do art. 61, da Lei 

Maior, que legitima qualquer membro das Casas do 
Congresso para apresentar projeto de lei.

Em maio de 2001, policiais militares do Tocantins 
realizaram uma greve geral que durou 11 dias, com 
reivindicação de alterações de carga horária, melhoria 
nas condições de trabalho e reajuste salarial.

Após o desfecho da greve, os lideres foram exo-
nerados.

No âmbito do Estado do Tocantins já houve me-
didas para anistiar os policiais militares participantes 
do movimento grevista de 2001, como as Emendas 
Constitucionais nºs 15 , de 2005 e 19, de 2006 e o 
Decreto nº 2.871, também de 2006.

Em decorrência do Decreto nº 2.871, de 2006, 
dezenove (19) policiais militares que haviam sido ex-
cluídos em razão do movimento reivindicatório de 2001 
foram reintegrados aos quadros da Polícia Militar.

No entanto 46 policiais militares respondem a 
processo acusados de prática de crimes militares 
como: motim, prática de violência, desacato, revol-
ta armada, organização de grupo para a prática de 
violência, peculato–furto e incitamento à desobe-
diência.

Assim, a presente proposição tem o objetivo de 
conceder anistia aos policiais militares do Estado do 
Tocantins que participaram do movimento reivindica-
tório ocorrido no período compreendido entre os dias 
21 e 31 de maio de 2001.

Em razão dos argumentos apresentados, o Con-
gresso Nacional deve agir prontamente, razão pela qual 
esperamos uma célere tramitação dessa matéria.

Sala das Sessões,  18 de junho de 2008 – Ká-
tia Abreu

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

VIII – concessão de anistia;
....................................................................................

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

LEGISLAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS

EMENDA CONSTITUCIONAL 
Nº 15,  DE 26 DE SETEMBRO DE 2005

Altera os artigos que especifica da 
constituição do Estado de modo a criar o 
Corpo de Bombeiros Militar, desmembran-
do-o da Policia Militar do Estado, e adota 
outras providências.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado do 
Tocantins, nos termos do art. 26 da Constituição do 
Estado, promulga a seguinte Emenda ao texto Cons-
titucional:

Art. 1º A alínea b do inciso VI, do art. 6º da Cons-
tituição do Estado, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 6º ................................................................
VI........................................................................
b) organizar e manter o Ministério Público, a 

Defensoria Pública, a Procuradoria Geral do Estado, 
a Policia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombei-
ros Militar;
....................................................................................

Art. 2º. O § 9º do art. 13 da Constituição do Esta-
do, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 13 ...............................................................
§ 9º Aplicam-se aos militares do Estado as dis-

posições do art. 42 da Constituição Federal, sendo as 
patentes dos oficiais conferidas pelo Governador do 
Estado.”

Art. 3º o inciso VI do art. 20 da Constituição do 
Estado, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art 20 ................................................................
VI – organização administrativa, judiciária, do 

Ministério Público, da Procuradoria Geral do Estado, 
do Tribunal de Contas, das Polícias Militar e Civil e do 
Corpo de Bombeiros;
....................................................................................

Art. 4º O inciso I do § 1º do art. 27 da Constituição 
do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 27 ...............................................................
§ 1º .....................................................................
I – fixem ou modifiquem o efetivo da Polícia Militar 

e do Corpo de Bombeiros Militar;
....................................................................................

Art. 5º O inciso XXI do art. 40 da constituição do 
Estado passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.40..........................
XXI – exercer o comando superior da Policia Mi-

litar e do Corpo de Bombeiros Militar, promover seus 
oficiais e nomeá-los para os cargos que lhes são pri-
vativos;
....................................................................................

Art. 6º O art. 40 da Constituição do Estado passa 
a vigorar acrescido do inciso XXII-A. com a seguinte 
redação:

“Art. 40 ...............................................................
XXII-A – relevar atenuar ou anular penalidades ad-

ministrativas impostas contra servidores civis ou contra 
os militares do Estado, quando julgar conveniente;
....................................................................................

Art. 7º Os incisos IV e VIII, do § 1º do art. 48 da 
Constituição do Estado passam a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 48 ...............................................................
 § 1º ....................................................................
IV – os Secretários de Estado, o Procurador-

Geral do Estado, os Comandantes-Gerais da Policia 
Militar e do Corpo de Bombeiros Militas nos crimes 
comuns e nos de responsabilidade não conexos com 
os do Governador;
....................................................................................

VIII– o mandado de segurança e o habeas-data 
contra atos do Governador do Estado, dos Secretá-
rios de Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, 
dos membros do Tribunal de Contas do Estado, do 
Procurador-Geral do Estado, dos Comandantes-Ge-
rais da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar 
do Procurador-Geral de Justiça e do próprio Tribunal 
de Justiça;
....................................................................................

Art. 8º O inciso I do art. 59 da Constituição do 
Estado passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.59 ................................................................
I – não podem os componentes da Guarda Munici-

pal usar títulos, postos ou uniformes privativos das For-
ças Armadas, ou semelhantes aos usados pela Polícia 
Militar ou pelo Corpo de Bombeiros Militar nem podem 
ultrapassar os limites dos próprios municípios;
....................................................................................

Art. 9º O art. 114 da Constituição do Estado pas-
sa a vigorar acrescido do inciso III com a seguinte 
redação:

“Art. 114 .............................................................
III – Corpo de Bombeiros Militar.

....................................................................................
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Art. 10. os §§ 1º e 4º do art. 114 da Constituição do 
Estado passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art.114 ..............................................................
§ 1º A Policia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar 

são regidos por legislação especial que define sua estrutu-
ra, deveres, prerrogativas de seus integrantes, de modo a 
assegurar a eficiência de suas atividades e atuação harmô-
nica, observados os prece dos da Constituição Federal.
....................................................................................

§ 4º A Policia Militar e o Corpo de Bombeiros 
Militar forças auxiliares e reservas do Exército, junta-
mente com a Polícia Civil, subordinam-se ao Gover-
nador do Estado.”

Art. 11. O art. 117 da Constituição do Estado 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 117. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros 
Militar são instituições permanentes, organizadas com 
base na hierarquia e disciplina militares, competindo, 
entre outras, as seguintes atividades para:

I – a Polícia Militar
a) policiamento ostensivo de prevenção criminal, 

de segurança, de trânsito urbano e rodoviário;
b) atividades relacionadas com a preservação e 

restauração da ordem pública e com a garantia do po-
der de policia dos órgãos e entidades da administração 
púbica, em especial das áreas fazendária, sanitária, 
de proteção ambiental, de uso e ocupação do solo e 
de patrimônio cultural; 

II – o Corpo de Bombeiros Militar
a) a coordenação e execução de ações de de-

fesa civil;
b) a prevenção e o combate aos incêndios;
c) proteção, busca e salvamento em alturas, ter-

restre e aquático de pessoas e bens;
d) estabelecimento de normas relativas á segu-

rança das pessoas e de seu patrimônio contra incêndio 
e catástrofes ou pânico;

e) perícia de incêndios;
f) resgate de vitimas de acidentes e sinistros;
g) analisar projetos contra incêndio e pânico, 

fiscalizar sua execução, aplicar sanções e interdições 
em edificações ou locais de concentração de público 
que não apresente as condições de segurança exigi-
das por normas vigentes.

III – a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Mi-
litar, a função de polícia judiciária militas nos termos 
da lei federal.

Parágrafo único. Lei complementar organizará a 
Policia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar” Art. 12. 
É de 90 dias contados da data de publicação desta 
Emenda, o prazo para que:

I – os oficiais e os praças, lotados em unidades do 
Corpo de Bombeiros Militar, possam optar entre perma-
necer nessa corporação ou retornar à Policia Militar;

II – os praças da Polícia Militar que possuem curso 
de formação de bombeiro militar possam optar por serem 
redistribuídos para o Corpo de Bombeiros Militar;

III – os oficiais da Polícia Militar possam reque-
rer, em caráter irrevogável e irretratável, ao Chefe do 
Poder Executivo sua redistribuição para o Corpo de 
Bombeiros Militar.

§ 1º Ao decidir sobre o requerimento de que tra-
ta o inciso III deste artigo o Chefe do Poder Executivo 
levará em conta a preservação do efetivo de oficiais 
dos Quadros da Polícia Militar, de modo a impedir a 
interrupção de continuidade das ações e competências 
da Corporação, a quebra da estrutura hierárquica ou 
da cadeia de comando.

§ 2º A opção de que trata este artigo tem caráter 
irrevogável e irretratável.

Art. 13. É mantida a atual vinculação do Corpo 
de Bombeiros Militar à Polícia Militar até a edição da 
Lei Complementar tratada no Parágrafo único do art. 
117 da Constituição do Estado.

(Revogado pela Emenda Constitucional nº 19, 
de 22-10-2006)

(Revogado pela Emenda Constitucional nº 19, 
de 22-10-2006)

(Revogado pela Emenda Constitucional nº 19, 
de 22-10-2006)

(Revogado pela Emenda Constitucional nº 19, 
de 22-10-2006)

Art. 15. Ficam retirados das fichas individuais 
dos militares que participaram do movimento reivindi-
catório de maio de 2001 as anotações e os registros 
de punições administrativas ou disciplinares dele de-
correntes.

Art. 16. Esta Emenda Constitucional entra em 
vigor na data de sua publicação.

Art. 17. São revogados o § 10 do art. 13, o inciso 
III do art. 20 e o § 2º do art. 114, todos da Constitui-
ção do Estado.

Palácio Deputado João D’Abreu, em Palmas, 
aos 26 dias do mês de setembro de 2005; 184º da 
Independência, 117º da República e 17º do Esta-
do. – Deputado César Halum, Presidente – Depu-
tado Carlos Henrique Gaguim, 1º Vice-Presidente 
– Deputado Sargento Aragão, 2º Vice-Presidente 
– Deputado Angelo Agnolin, 1º Secretário – Depu-
tado João Oliveira, 2º Secretário – Deputado Fábio 
Martins, 3º Secretário – Deputado José Augusto, 
4º Secretário.
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19, 
DE 22 DE OUTUBRO 2006

Altera a Constituição do Estado na 
parte que especifica e adota outras provi-
dências.

A Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do 
Estado do Tocantins, nos termos do art. 26 da Cons-
tituição do Estado, promulga a seguinte Emenda ao 
texto Constitucional:

Art. 1º O Título XVI da Constituição do Estado, 
passa a vigorar acrescido do art. 26 com a seguinte 
redação:
....................................................................................

Art. 26. O chefe do Poder Executivo anistia admi-
nistrativamente, por meio de Decreto, os policiais milita-
res excluídos em razão do movimento reivindicatório de 
maio de 2001, reintegrando-os aos quadros da Polícia 
Militar nas suas respectivas graduações.”

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Art. 3º É revogado o art. 14 da Emenda Consti-
tucional nº 15, de 26 de setembro de 2005.

Palácio Deputado João D’Abreu, em Palmas, aos 
22 dias do mês de outubro de 2006; 185º da Indepen-
dência, 118º da República e 18º do Estado. – César 
Haum, Presidente – Deputado Carlos Henrique Ga-
guim, 1º Vice-Presidente – Deputado Sargento Ara-
gão, 2º Vice-Presidente – Deputado Angelo Agnolin, 
1º Secretário – Deputado João Oliveira, 2º Secretário 
– Deputado Fábio Martins, 3º Secretário – Deputado 
José Augusto, 4º Secretário.

DECRETO Nº 2.871, DE 23 DE OUTUBRO DE 2006

Anistia e reintegra os praças policiais 
militares excluídos dos quadros da Polícia 
Militar do Estado do Tocantins.

O Governador do Estado do Tocantins, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 40, inciso II, e o art. 
26 do Titulo XVI da Constituição do Estado,

Decreta:
Art. 1º São anistiados e reintegrados aos qua-

dros da Polícia Militar do Estado do Tocantins os pra-
ças policiais militares que, em razão do movimento 
reivindicatório de maio de 2001, foram excluídos da 
Corporação.

Parágrafo único. Os praças policiais militares de 
que trata este artigo são os relacionados no Anexo 
Único a este Decreto.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo efeitos a partir de 23 de 
outubro de 2006.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 23 dias do mês 
de outubro de 2006; 185º da Independência, 118º da Re-
pública e 18º do Estado. – Marcelo de Carvalho Miranda, 
Governador do Estado – Raimundo Bonfim Azevedo 
Coelho, Comandante-Geral da Polícia Militar – Mary 
Marques de Lima, Secretária-Chefe da Casa Civil.

ANEXO ÚNICO AO 
DECRETO Nº 2.871, DE 23 DE OUTUBRO DE 2006

POSTO  NOME    RG
1º Sargento–QPPM Manoel Aragao da Silva 2.43412
2º Sargento–QPE Evaldo Santos e Silva 1.161/2
2º Sargento–QPE Jose Wilson Segundo 1.211/2
Cabo–QPE Antonio Carlos Marques Feitosa 2.416/3
Cabo–QPPM Antonio Jose Barbosa de Oliveira 
00.330/3
Cabo–QPPM Hilton Tavares 00.418/3
Cabo-PM Mauricio Motta Junquilho 03.960/3
Soldado–PM Eliziel Caetano de Oliveira 1.362/4
Soldado–PM Erasmo Macario da Silva 2.917/4
Soldado–PM Ernani Roque Bellenzier 2.739/4
Soldado–PM Fabricio Alexandre Lopes 3.411/4
Soldado–PM Gercilio Santana Oliveira 1.765/4
Soldado–PM Ismael Freitas Moreira 1.841/4
Soldado–QPE Jesus Barbosa dos Santos 3.653/4
Soldado–PM Jose Araujo de Carvalho 3.265/4
Soldado–QPPM Pedro Sergio Timoteo de Oliveira 
3.369/4
Soldado–QPPM Raimundo Alves Ferreira 3.050/4
Soldado–QPPM Valcimar Marques Cardoso 2.034/4
Soldado–PM Valmir Alves de Araujo 2.758/4

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

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Os projetos que acabam de ser lidos serão publica-
dos e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 792, DE 2008

Nos termos do Art. 222 do RISF, Requeiro voto 
de aplauso a Eder Carlos Lopes Coimbra, vencedor do 
quadro Soletrando, do programa Caldeirão do Huck, 
da TV Globo, O estudante teve o melhor desempenho 
entre cinco mil participantes de duas mil escolas pú-
blicas de todo o pais.
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Éder Coimbra reside na comunidade de Bana 
Nova, em Padre Paraíso, no Vale do Jequitinhonha 
(MG) – uma das regiões mais pobre do país, estuda 
na Escola Municipal Ramiro Lopes, Cujo diretor é o 
Prof Robson Caires Martins.

O estudante possui 15 anos, cursa a oitava série 
do ensino fündamental e enfrentou 240 concorrentes 
e 26 campeões de seletivas regionais.

Com o apoio dos pais Elis Regina Ferreira Lopes 
e Marinho Gomes da Silva, Heder com auxílio da bolsa 
escola tranformou-se em exemplo para o povo brasileiro 
superando as barreiras da desigualdade social.

É com muita satisfação que apresento este voto 
e que Deus abençoe seus caminhos deste garoto bri-
lhante.

Sala das Sessões,18 de junho de 2008. 

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – 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:

REQUERIMENTO Nº 793, DE 2008

Requer Voto de Lembrança em homena-
gem à memória do intelectual amazonense 
Benjamin Magalhães Brandão , Professor e 
Juiz no Amazonas, ao ensejo da publicação 
de depoimento intitu lado “A História de Uma 
Injustiça”,  que relata episódio que envolveu 
o ilustre amazonense, vítima de processo de 
perseguição à época do regime de exceção, 
só mais tarde, já na democracia, resgatado, 
com o reconhecimento oficial da verdade, 
e, em conseqüência, provando a injustiça 
pratica da contra um homem de bem.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
anais do Senado, Voto De Lembrança em homenagem 
à memória do intelectual amazo nense, Benjamin Ma-

galhães Brandão, probo juiz e ines quecível professor 
em Manaus, perseguido e, afinal, vitima de persegui-
cão por parte do Governador de então, Arthur Reis. 
Envolvido em processo sem que contra ele ficasse 
provada culpa, não obstante viu obrigado a requerer 
aposentadoria do cargo de magistrado, resultando, 
também, na sua demissão do quadro de catedrático 
da Faculdade de Direito da Universidade Federal do 
Amazonas. Mais tarde, já sob a democracia, a verda-
de veio à luz e, com ela, o resgate da dignidade que 
sempre pautou a vida do Dr. Benjamin. O depoimento 
foi publicado em livro por iniciativa do Dr. Glynio de 
Araújo Brandão, filho do ma gistrado.

Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja le-
vado ao conheci mento dos familiares do saudoso ho-
menageado, por intermédio do Dr. Clynio.

Justificação

O ilustre intelectual amazonense Benjamin Maga-
lhães Brandão, também professor, era homem probo, 
correto no exercício profissional e democrata. A des-
peito disso, foi vítima de muitos dos atos atrabiliá rios 
cometidos à época pelo então Governador Artur Reis. A 
publica ção, agora editada pelo seu filho, contém, além 
de outros documentos, carta que Dr. Benjamin Maga-
lhães Brandão enviou ao sogro, relatando episódios em 
que se envolveu ao longo do processo de perseguição 
inominável de que foi vítima. O Dr. Benjamin foi grande 
amigo de meu pai, o ex-Senador e ex-Deputado Fede-
ral Artur Virgílio Filho, de quem sempre ouvia palavra 
elogiosas sobre a conduta do magistrado. São meus 
amigos os filhos do Dr. Benjarnin, Clynio, professor e 
advo gado; LUz Carlos, engenheiro; Rafael, economista; 
Leila e Sônia. Em resgate à memória daquele ilustre 
homem público, proponho ao Sena do o Voto de Lem-
brança de que é merecedor.

Sala das Sessões, 18 de junho de 2008. – Sena-
dor Arthur Virgilio Líder do PSDB.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – 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:

REQUERIMENTO Nº 794, DE 2008

Solicita a constituição de Comissão 
de Juristas com a finalidade de elaborar 
projeto de Código de Processo Penal
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Requeiro, nos termos regimentais, o aditamento 
do Requerimento nº 227, de 2008, de criação de Co-
missão de Juristas com a finalidade de elaborar pro-
jeto de Código de Processo Penal, a fim deque passe 
a ser integrada de 9 (nove) juristas.

Justificação

O Processo Penal Brasileiro encontra-se regulado 
pelo Decreto-Lei nº 3.931, de 11 de dezembro de 1941. 
Nos seus sessenta e seis anos de vigência e apesar 
das alterações de que tem sido alvo, revela-se hoje 
inadequado às exigências de celeridade e eficácia, 
tendo em vista os mais atuais conceitos e teorias pro-
cessuais penais que objetivam um direito processual 
funcional, instrumental, cuja decisão seja produzida 
em prazo razoável.

A experiência adquirida no âmbito da dogmática 
jurídica permite diagnosticar os principais problemas 
e insuficiências do Código de Processo Penal, o que 
torna o atual momento oportuno para a constituição 
de um grupo de alta qualificação auxiliar do Poder Le-
gislativo. Mais do que proceder a alterações pontuais 
do atual Diploma Normativo impõe-se uma revisão 
estrutural e conceitual, aproveitando seus méritos e 
corrigindo suas deficiências.

Vive-se um momento de violência amplamen-
te disseminada em nossa sociedade, o que coloca 
em relevo a necessidade de eficácia punitiva penal. 
Em nome da segurança e previsibilidade jurídicas, o 
processo deve ser um instrumento de celeridade e 
distribuição de justiça, algo que não vem ocorrendo 
presentemente.

A constituição, portanto, de uma Comissão de 
Juristas voltada para a construção desse Projeto de 
Código de Processo Penal mostra-se oportuna e ne-
cessária para tomar o processo penal mais ágil, céle-
re, eficaz e justo.

Sala das Sessões,18 de junho de 2008. – Sena-
dor Renato Casagrande.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – O requerimento que acaba de ser lido vai à 
publicação

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 795, DE 2008

Nos termos do artigo 50, § 2º, da Constituição 
Federal, combinado com o artigo 216, inciso I, do Re-
gimento Interno do Senado Federal, requeiro ao Sr. 
Ministro de Estado da Fazenda informações acerca 
de desfalque que teria ocorrido na Agência da Caixa 
Econômica Federal do Manaíra Shopping, na Paraíba, 

prejudicando vários correntistas. Segundo informa-
ções, o responsável pelo desfalque seria um gerente 
chamado Henrique.

Os questionamentos a serem respondidos pelo 
Sr. Ministro são os seguintes:

1. Foi mesmo o Gerente Henrique o res-
ponsável pelo desfalque?

2. Ele cometeu o crime sozinho ou teve 
ajuda de algum outro funcionário?

3. De quanto foi o desfalque e quantos 
correntistas foram lesados?

4. Quando e de que forma os correntistas 
serão ressarcidos?

5. Como, quando e por quem o desfalque 
foi descoberto?

6. Quais as medidas tomadas pela CEF 
assim que o desfalque foi descoberto?

7. Com que periodicidade as agências 
da CEF na Paraíba são auditadas ou inspe-
cionadas?

8. Remeter cópia das últimas três ins-
peções ou auditorias realizadas na agência 
Manaíra Shopping.

9. Já houve caso semelhante a esse em 
alguma agência da CEF na Paraíba? Se posi-
tivo, quando, onde, qual o montante desviado, 
o número de clientes lesados, se todos foram 
ressarcidos, as providências tomadas e as 
pessoas punidas

10. Quando o Sr. Henrique foi nomeado 
para a gerência da agência e em que perío-
dos gozou férias?

11. Remessa de cópia da ficha funcional 
do Sr. Henrique.

12. A superintendência da CEF na Para-
íba ou algum de seus auxiliares tomou conhe-
cimento de que o Sr. Henrique, em exercício 
na gerência da citada agência, recebeu trata-
mento psiquiátrico?

13. Em que data foi publicada a exone-
ração do Sr. Henrique da gerência da agência 
Manaíra?

14. O Sr. Henrique, após a sua exone-
ração, foi afastado preventivamente de suas 
funções ou continuou atendendo a clientes nas 
dependências da agência Manaíra?

15. Após a saída do Sr. Henrique, a agên-
cia Manaíra foi auditada? Quem são os audito-
res? Qual o órgão em que os auditores estão 
lotados? Qual a data de início da auditoria e 
a previsão de término? Remessa de cópia do 
Termo Inicial ou equivalente dessa auditoria.
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Justificação

Notícias de vários órgãos da mídia do Estado 
da Paraíba dão conta de um desfalque na Agência da 
Caixa Econômica Federal do Manaíra Shopping que 
pode chegar a R$24 milhões de reais.

Segundo as noticias, um ex-gerente daquela 
agência teria desfalcado contas de correntistas, in-
clusive com falsificação de assinaturas de clientes. 
Informações enviadas a mim por correntistas daquela 
agência informam que trata-se de um gerente de nome 
Henrique, que já foi exonerado de suas funções.

Por fim, o Requerimento proposto insere-se na 
competência fiscalizadora do Congresso Nacional, 
conforme dispõe o art. 49, X, da Constituição Fede-
ral, estando de acordo com o Regimento Interno do 
Senado Federal e como Ato da Mesa nº 1, de 2001. 
– Senador Efraim Morais.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– O requerimento que acaba de ser lido será despa-O requerimento que acaba de ser lido será despa-
chado à Mesa para decisão, nos termos do art. 216, 
III, do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 796, DE 2008

Solicita autorização para ausentar-se 
do País.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 39, inciso I, combina-

do com o artigo 40 § 1º, inciso I do Regimento Interno do 
Senado Federal, autorização para ausentar-me do País, 
no período de 23 a 30 de junho do corrente exercício, 
para participar do Fórum de Legisladores G8+5 rodada 
de Tóquio/Japão, a convite do Globe International.

Sala das Sessões, 18 de junoho de 2008. – Se-
nador Renato Casagrande.

REQUERIMENTO Nº 797, DE 2008

Senhor Presidente,
Tendo sido designado por Vossa Excelência para 

coordenar a comissão especial “2008 – Ano Cultural 
Senador Artur da Távola”, venho solicitar, nos termos 
do inciso II, a, do artigo 40 do Regimento Interno do 
Senado Federal, seja concedida licença nos dias 19 e 
20 do corrente mês para audiência com o acadêmico 
IX. José Ephim Mindlin membro da Academia Brasileira 
de Letras, na cidade de São Paulo-SP.

Sala das Sessões, – Senador Demóstenes Tor-
res. 

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos vão 
à publicação e serão votados oportunamente.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 798, DE 2008

Requeiro, nos termos do artigo 223 do Regi-
mento Interno, seja apresentado Voto de Censura ao 
Parlamento Europeu por sua decisão de criminalizar 
os imigrantes não-documentados, ao aprovar a nova 
lei de imigração que permite a detenção de imigrantes 
“ilegais” por até 18 meses.

Justificação

Nós, Senadores da República Federativa do Bra-
sil,

Considerando que o Brasil, ao longo de toda a sua 
história, acolheu e deu oportunidades a imigrantes de 
todas as origens, que aqui conseguiram criar raízes e 
prosperar, num ambiente de cordialidade e liberdade;

Assinalando que, apenas no período entre 1870 
e 1920, o Brasil acolheu 3,3 milhões de imigrantes eu-
ropeus, dos quais 1,4 milhão de italianos e cerca de 
800.000 espanhóis;

Condenando, com veemência, as crescentes de-
portações brasileiros da Europa, bem como a anun-
ciada e preocupante autoridades espanholas de ex-
pulsar imigrantes, mesmo os que estão legalizados 
naquele país;

Denunciando como inteiramente equivocada e pre-
conceituosa a visão de que os imigrantes, quaisquer que 
sejam as suas origens, contribuam para aumentar as 
taxas de desemprego e os índices de criminalidade;

Condenando, ademais, o uso demagógico e elei-
toral que se costuma fazer em quase toda a Europa da 
“questão da migração”, apontando-a como fonte de todos 
os problemas econômicos e sociais desses países;

Convictos de que os imigrantes brasileiros na 
Europa, documentados ou não, em muito contribuem, 
com seu trabalho, talento e dedicação, para a prospe-
ridade da comunidade européia;

Certos de que a anunciada decisão do Parla-
mento Europeu não é consentânea com os tratados 
e convenções internacionais relativos à proteção dos 
direitos humanos, ratificados por todos os países da 
Europa, que condenam claramente quaisquer práticas 
atentatórias à dignidade da pessoa humana;

Advertindo que tal decisão absurda e discrimina-
tória poderá colocar empecilhos intransponíveis para 
as negociações comerciais que ocorrem entre o Mer-
cosul e a União Européia; e, por último;
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Considerando que o chamado processo de globaliza-
ção não pode circunscrever-se assimetricamente ao campo 
da circulação de bens e capitais, mas também envolver, 
dentro do possível, a livre circulação de pessoas;

Manifestamos o nosso mais veemente voto de 
censura ao Parlamento Europeu por sua decisão de 
criminalizar os imigrantes não–documentados, ao apro-
var a nova lei de imigração que permite a detenção de 
imigrantes “ilegais” por até 18 meses.

Sala das Sessões, 18 de junho de 2008.

REQUERIMENTO Nº 799, DE 2008

Requeiro, nos termos do artigo 223 do Regimento 
Interno, seja apresentado Voto de Censura ao Gover-
no do Reino de Espanha por sua política de imigração 
discriminatória e incompatível com as convenções in-
ternacionais relativas à proteção dos direitos humanos 
fundamentais.

Justificação

Nós, Senadores da República Federativa do Bra-
sil,

Considerando que o Brasil, ao longo de toda a sua 
história, acolheu e deu oportunidades a imigrantes de 
todas as origens, que aqui conseguiram criar raízes e 
prosperar, num ambiente de cordialidade e liberdade;

Assinalando que, apenas no período entre 1870 
e 1920, o Brasil acolheu 3,3 milhões de imigrantes, 
dos quais 1,4 milhão de italianos e cerca de 800.000 
espanhóis;

Apontando, ademais, que somente o estado de 
São Paulo recebeu, no período considerado, ao redor 
de 400.000 migrantes vindos de todas as partes da 
Espanha;

Enfatizando que a corrente migratória da Espanha 
para o Brasil ganhou novo ímpeto após a Segunda Guer-

ra Mundial, tendo alcançado 92.000 imigrantes apenas 
no período compreendido entre 1950 e 1959;

Considerando que o Governo da República Fe-
derativa do Brasil e o Governo do Reino de Espanha 
firmaram, em Madrid, no dia 27 de dezembro de 1960, 
o “Acordo de Migração entre o Governo dos Estados 
Unidos do Brasil e o Governo do Estado Espanhol”, 
ainda em vigor, pelo qual os dois países se compro-
metiam, no artigo 1º do ato internacional, a orientas 
disciplinar e assistir as correntes migratórias espanho-
las para o Brasil dentro de um regime de conjugação 
de esforços de ambas as Altas Partes Contratantes, 
afim de que os problemas migratórios entre os dois 
países tenham solução prática, rápida e eficaz, sem-
pre levando em conta a conveniência de preservar a 
unidade dos núcleos familiares.

Observando que o artigo 2º do mencionado acor-
do estipula que a migração espanhola para o Brasil 
poderá ser dirigida ou espontânea, devendo ambas 
merecer todo o amparo e proteção das Altas Partes 
Contratantes.

Lamentando que, enquanto o Brasil tenha se 
comprometido, mediante compromisso bilateral so-
lene, a proteger e amparar a migração espanhola, 
mesmo a corrente de caráter espontâneo, o Gover-
no do Reino de Espanha, ignorando o princípio da 
reciprocidade, pedra angular do direito internacional 
público, venha tratando os migrantes brasileiros com 
desrespeito, submetendo-os a tratamento discrimi-
natório e vexaminoso;

Condenando, com veemência, as crescentes de-
portações de cidadãos brasileiros da Espanha, bem 
como a anunciada e preocupante decisão das autori-
dades espanholas de expulsar imigrantes, mesmo os 
que estão devidamente legalizados naquele país;

Denunciando como inteiramente equivocada e 
preconceituosa a visão de que os imigrantes, quais-
quer que sejam as suas origens, contribuam para 
aumentar as taxas de desemprego e os índices de 
criminalidade;

Condenando, ademais, o uso demagógico e elei-
toral que se costuma fazer na Espanha e em quase 
toda a Europa da “questão da migração”, apontando-a 
como fonte de todos os problemas econômicos e so-
ciais desses países;

Convictos de que os imigrantes brasileiros na Es-
panha e no restante da Europa, documentados ou não, 
em muito contribuem, com seu trabalho, talento e dedi-
cação, para a prosperidade da comunidade européia;

Certos de que o atual tratamento dispensado 
pelo governo espanhol aos imigrantes brasileiros não 
é consentâneo com os tratados e convenções inter-
nacionais relativos à proteção dos direitos humanos, 
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ratificados pela Espanha, que condenam claramente 
quaisquer práticas atentatórias àdignidade da pessoa 
humana;

Desejosos em contribuir para a superação da atu-
al crise, a qual macula e tensiona relações bilaterais 
que, de outra forma, se desenvolveriam em excelente 
nível; e, por último,

Considerando que o chamado processo de glo-
balização não pode circunscrever-se assimetricamente 
ao campo da circulação de bens e capitais, mas tam-
bém envolver, dentro do possível, a livre circulação 
de pessoas;

Manifestamos o nosso voto de censura ao Gover-
no do Reino de Espanha por sua política de imigração 
discriminatória e incompatível com as convenções in-
ternacionais relativas à proteção dos direitos humanos 
fundamentais.

Ao mesmo tempo, conclamamos o Parlamento 
Europeu e o Parlamento da Espanha a que discutam 
e aprovem normas comunitárias e nacionais que as-
segurem tratamento justo e adequado aos imigrantes, 
obedecendo ao princípio da reciprocidade e às dispo-
sições contidas nas convenções e tratados internacio-
nais relativos à proteção dos direitos humanos, assim 
como respeitando a tradição de acolhimento cordial 
que muitos países, notadamente o Brasil, sempre ti-
veram para com os migrantes espanhóis e europeus 
de um modo geral.

Sala das Sessões, 18 de junho de 2008.

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.)

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Os requerimentos que acabam de ser lidos serão 
encaminhados à Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 800, DE 2008

Nos termos do art. 222 do Regimento Interno do 
Senado Federal, requeiro Voto de Aplauso à Associa-
ção dos Magistrados Brasileiros – AMB e ao Tribunal 
Superior Eleitoral – TSE, pelo lançamento da Campa-
nha Eleições Limpas – Pelo Voto Livre e Consciente, 
realizado no dia 18 de junho do corrente ano.

Justificação

A Associação dos Magistrados Brasileiros e o 
Tribunal Superior Eleitoral lançaram a Campanha 
Eleições Limpas. Na oportunidade, foi assinado pro-
tocolo de ação conjunta entre a AMB e o TSE para 
efetivação da Campanha, visando estreitar os laços 
entre a Justiça eleitoral e a sociedade de forma a 
estimular um comportamento ético e fiscalizador do 
cidadão ao votar.

O foco do movimento é o voto livre e consciente, 
e a idéia da campanha é enfatizar a importância da 
participação da sociedade. Os principais instrumentos 
da campanha são a Cartilha do Eleitor e o Manual do 
Juiz que trazem informações sobre como ter uma pos-
tura ativa e de denúncia das irregularidades eleitorais 
às autoridades competentes.

Pelo significado da referida Campanha, que 
realizará mais de três mil audiências públicas nas 
comarcas brasileiras, no dia 26 de agosto de 2008, 
e pela relevância para o aprofundamento e consoli-
dação da democracia em nosso País, destacamos o 
mérito da iniciativa e para tanto propomos este voto 
de aplauso.

Plenário do Senado Federal, 18 de junho de 2008. 
– Senador José Sarney.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – 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:

REQUERIMENTO Nº 801, DE 2008

Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Fede-
ral, bem como nos dispositivos regimentais aplicáveis 
à espécie, solicito que seja o presente requerimento 
encaminhado ao Excelentíssimo Sr. Ministro de Estado 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, para 
que este providencie, no estrito prazo constitucional, 
as seguintes informações:

1) Pagamentos efetuados pelo programa 
Bolsa Família, separando por ano, desde sua 
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criação legal até 31 de maio de 2008, por es-
tado da federação;

2) Pagamentos efetuados pelo programa 
Bolsa Família, separando por ano, desde sua 
criação legal até 31 de maio de 2008, por mu-
nicípio, agregados pelos estados;

3) Quantitativo de beneficiários do pro-
grama, por município, agregado pelos esta-
dos;

4) Quantitativo médio de dependentes, 
por beneficiário, agregado por estado;

5) Porcentagem de beneficiários em rela-
ção à população de cada estado e em relação 
à população feminina de cada estado;

6) Percentagem de beneficiários em re-
lação à população que poderia ser beneficiá-
ria, por estado, de acordo com os critérios do 
Ministério (informar os critérios);

7) Orçamento, para cada ano, do progra-
ma, separando o volume de pagamentos fei-
tos aos beneficiários dos gastos operacionais, 
informando as rubricas do orçamento em que 
estão consignados.

Justificação

O Programa Bolsa Família, que é uma evolução 
e uma agregação de outros programas de distribui-
ção de renda, atualmente é o de maior expressão do 
governo Lula.

Por ser um programa tão importante, mas ao mes-
mo tempo ter pouca divulgação na mídia em relação às 
suas bases operacionais, cabe ao Senado Federal, em 
suas atribuições de fiscalização do Poder Executivo, 
conhecer melhor o funcionamento do programa.

Além disso, é um programa que tem pouca divul-
gação em relação à distribuição de seus benefícios, 
razão pela qual estamos fazendo esta solicitação, vi-
sando suprir esta lacuna informacional.

Sala da Sessão, 18 de junho de 2008. – Senador 
Alvaro Dias.

(À Mesa, para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 802, DE 2008

Requer informações ao Presidente do 
Banco Central do Brasil, acerca das medi-
das para a redução dos valores das tarifas 
bancárias praticados pelo conjunto das 
instituições bancárias.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exª, nos termos do art. 216, do 

Regimento Interno, combinado com o que dispõe o 
art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e considerando 

a competência fiscalizadora do Congresso Nacional, 
que sejam solicitadas ao Excelentíssimo Senhor Pre-
sidente do Banco Central do Brasil (BC), Henrique de 
Campos Meirelles, informações acerca da avaliação 
das medidas para a redução do valor das tarifas ban-
cárias e da melhoria da qualidade dos serviços pres-
tados aos cidadãos.

Justificação

Dada ao elevado número de reclamações rece-
bidas da população sobre a cobrança dos elevados 
valores das tarifas bancárias após as últimas medi-
das do Banco Central, o Procon-SP, por meio de pes-
quisa realizada, verificou grandes variações em tais 
valores cobrados pelo sistema bancário no Estado de 
São Paulo.

Não se tem notícia se idênticas pesquisas são 
realizadas para o conjunto da população brasileira. 
Assim, podemos deduzir se tal fato está acontecendo 
no estado mais rico e populoso do País, onde a con-
corrência entre os bancos espera-se que seja maior, 
pergunta-se: o que está acontecendo com os valores 
cobrados no resto da nação?

Em 28 de maio último, a Fundação Procon-SP 
realizou levantamento dos valores das tarifas bancá-
rias (serviços prioritários e pacotes padronizados pelo 
Banco Central do Brasil – BACEN), com o objetivo 
de orientar o consumidor quanto a melhor maneira 
de controlar e racionalizar o gasto com tarifas após 
a entrada em vigor da resolução nº 3.518 do Bacen, 
no dia 30 de abril, que entre outras determinações 
visou a padronização na nomenclatura dos serviços 
bancários, impedindo que as instituições financeiras 
aumentassem os valores cobrados por estes serviços 
no período de seis meses e garantisse a gratuidade 
de outros, chamados de essenciais.

Foram analisadas pelo Procon as tarifas da 
tabela padronizada de serviços prioritários vigen-
tes a partir de 30-4-08 com as praticadas em 1º-2-
08 de dez instituições financeiras: Banco do Brasil, 
Bradesco, Caixa Econômica Federal (CEF), HSBC, 
Itaú, Nossa Caixa, Real, Safra, Santander e Uniban-
co. As tabelas foram coletadas nos próprios sites 
das instituições financeiras. As datas das coletas 
das respectivas tabelas foram respectivamente em 
1º-2-08 e 1º-4-08.

Os principais pontos verificados na citada pes-
quisa do Procon foram:

– Grande parte dos bancos reajustou os 
valores das tarifas em comparação com o que 
era praticado em 1º-2-2008;

– A autorização do Bacen para a cobran-
ça de renovação de cadastro (até no máximo 

    311ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21706 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008

duas vezes ao ano) prejudicou o consumidor 
em geral, já que a maioria dos bancos, 70% 
da amostra, cobrava pelo serviço anualmente 
e agora passaram a fazer a cobrança semes-
tralmente. Verificou-se também que nove insti-
tuições financeiras aumentaram o valor dessa 
tarifa (que variou de 156,41% a 433,33%) e 
uma passou a cobrar;

– A tabela de serviços prioritários, ao 
juntar dois serviços em um único item, permi-
tiu que as instituições financeiras nivelassem 
pelo valor máximo. E o caso das transferên-
cias por meio de DOC/TED, antes cobradas 
separadamente.

Do comparativo entre os bancos do pacote padro-
nizado (pessoa física) pelo Bacen, o Procon destaca, 
com vigência a partir de 30-4-08, entre os dez bancos 
da amostra constatou uma diferença de 86,67% entre 
o valor mínimo e o máximo cobrado entre os bancos. 
A CEF e o Itaú cobram o valor mais baixo (R$15,00), 
já o Safra apresentou o maior preço dentre as institui-
ções pesquisadas (R$28,00). O Procon – SP constatou 
também que a média dos valores do pacote padroni-
zado é de R$21,40.

O resultado da pesquisa segue seu roteiro com 
mais detalhes sobre a constatação da elevação dos 
valores cobrados pelas tarifas bancárias no conjunto 
dos bancos no Estado de São Paulo, ver em: http://
www.procon. sp.gov.br/noticia.asp?id=841

Como conclusão da referida pesquisa, o Procon 
com base no perfil estipulado é menos oneroso o con-
sumidor optar pelo pagamento avulso das tarifas de 
renovação de cadastro e remessa domiciliar de talão 
de cheque do que optar pelos pacotes de serviços 
oferecidos no mercado. No entanto, vale lembrar que 
as instituições, em geral, oferecem descontos no valor 
das tarifas dos pacotes de serviços, com base no rela-
cionamento do cliente (saldo médio de conta corrente, 
conta poupança, aplicações, e outros parâmetros que 
variam de banco para banco), podendo, em alguns 
casos, chegar a isenção da cobrança.

Por fim, “Conclui-se que a falta de clareza e uni-
formidade de terminologia dos produtos e serviços 
bancários, a multiplicidade de forma de cobrança das 
tarifas e a falta de informações claras e precisas por 
parte dos bancos representam grande obstáculo para 
o consumidor. Apesar disso, a conscientização do 
consumidor usuário dos serviços bancários é deter-
minante na definição da melhor forma de pagamento 
das tarifas, já que tais serviços representam um peso 

substancial no comprometimento da sua renda men-
sal.” – Pesquisa – Procon/SP”.

Dessa forma, sabendo que utilização de bancos 
é praticamente indispensável aos cidadãos. Contas e 
impostos, salários e seguros-desemprego são exemplos 
de transferência de dinheiro normalmente intermedia-
da por um banco, sem que muitas alternativas sejam 
concedidas aos consumidores, seria muito importante 
que o Banco Central fornecesse as informações ne-
cessárias para a promoção do debate no parlamento 
com vistas a mudar tal situação.

Sala das Sessões, 18 de junho de 2008. – Sena-
dor Renato Csagrande.

(À Mesa, para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– 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:

REQUERIMENTO Nº 803, DE 2008

                    Retirada de Projeto.

Nos termos do art. 286, do Regimento Interno, 
requeiro a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de 
Lei do Senado nº 729, de 2007.

Sala das Sessões, 18 de junho de 2008. – Sena-
dor Marconi Perillo.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– O requerimento que acaba de ser lido será incluído 
em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, comunicações que passo a ler.

São lidas as seguintes:

 
Brasília, 18 de junho de 2008

Senhor Presidente,
Informo a V. Exª que não participei da votação 

da matéria constante do Item 1 da Ordem do Dia da 
sessão de ontem, não apenas por ter comparecido à 
solenidade de posse dos novos Ministros do Superior 
Tribunal de Justiça, realizada ontem, como também por 
ter sido firmado, anteriormente, acordo de Lideranças 
no sentido de que a votação da referida matéria seria 
simbólica, para possibilitar a participação de Senado-
res na cerimônia supramencionada.

Cordialmente, – Senador Epitácio Cafeteira.
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Brasília, 18 de junho de 2008

Sr. Presidente,
Informa a Vossa Excelência que não participei 

da votação da matéria constante do item 1 da Ordem 
do Dia da Sessão de ontem.

Não só por estar em desempenho de atividade 
parlamentar em Brasília, como também, por ter sido 
firmado, anteriormente, acordo de lideranças no sen-
tido de que a votação da referida matéria seria por 
processo simbólico, para possibilitar a participação 
de Senadores na cerimônia de posse de Ministros no 
Superior Tribunal de Justiça.

Cordialmente, – Senador Fernando Collor.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – As comunicações que acabam de ser lidas vão 
à publicação.

Sobre a mesa, proposta de emenda à Constitui-
ção que passo a ler.

São lidas as seguintes:

 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 25, DE 2008

Altera a redação do § 6º do art. 62 da 
Constituição Federal, para evitar o sobres-
tamento de deliberações legislativas da 
Casa em que estiver tramitando a medida 
provisória.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1º O § 6º do art. 62 da Constituição Federal 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 62.  ................................................
 ..............................................................
§ 6º A medida provisória será apreciada 

e votada em quarenta e cinco dias contados 
de sua publicação, sob pena de entrar regime 
de urgência, subseqüentemente, em cada uma 
das Casas Congresso Nacional.”

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data da sua publicação.

Justificação

As medidas provisórias incluídas no elenco de 
espécies normativas do art. 59 da Constituição Fede-

ral, embora não sendo consideradas leis, têm eficá-
cia de leis.

O que ocorre, porém, é que o uso desenfre-
ado das medidas provisórias vem acarretando a 
centralização de poder na figura do Presidente da 
República.

Essa é a posição do insigne Professor Paulo 
Bonavides (Bonavides, Paulo. ApudAdra, Walter de 
Moura, op. cit. p. 410), verbis:

“A medida provisória já anda na casa das 
quatro mil – o mais estrondoso escândalo de 
uma república constitucional – e nem sequer 
é lei, mas ato de poder, com teor normativo, 
consentido ou delegado ao Executivo pela 
Constituição, nos termos do art. 62 (...). Toma-
mos, por conseguinte, a dizer noutros termos: 
sendo apenas medida, não é lei, posto que 
tenha força de lei. Quem expede – o Executi-
vo – o faz em caráter provisório, obedecendo 
ao mandamento do Texto Constitucional. O 
abuso de tais Medidas, porém, as converteu, 
no Brasil, em instrumento por excelência da 
ditadura constitucional, ressuscitando a repú-
blica de decretos-leis, abolida desde a queda 
do Estado Novo de 1937 e, uma vez reinsta-
lada em 1964, varrida de nosso sistema pelo 
constituinte de 1988, que jamais imaginou 
haver procriado um monstro.”

Vê-se, de conseqüência, que o Congresso Nacio-
nal vem se deparando com uma enchente de medidas 
“relevantes e urgentes.

A celeridade dos trabalhos do legislativo – abri-
gada pelos princípios cristalinamente explicitados no 
art. 37 da Constituição Federal, em especial os da le-
galidade, eficiência e moralidade – fica prejudicada, 
em nome do sobrestamento previsto no dispositivo 
do art. 62.

Não se pode admitir que, a despeito de apreciar 
compulsoriamente todas as matérias enviadas pelo 
chefe do Poder Executivo como relevantes e urgen-
tes, prevaleça o sobrestamento das demais matérias, 
nocivo aos interesses do povo.

É importante observar que a proposição trará 
benefícios às duas Casas do Congresso Nacional, à 
sociedade e harmoniza-se com o princípio da tripar-
tição dos Poderes, preconizado no art. 2º da Carta 
Magna.

Sala das Sessões, 18 de junho de 2008. – Se-
nador Osmar Dias.
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LEGISLAÇÃO CITADA

Art. 2º São Poderes da União, independentes 
e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário.
....................................................................................

Art. 37. A administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I – os cargos, empregos e funções públicas são 
acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitas 
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na 
forma da lei; (Redação dada pela Emenda Constitu-
cional nº 19, de 1998)

II – a investidura em cargo ou emprego público 
depende de aprovação prévia em concurso público de 
provas ou de provas e títulos, de acordo com a nature-
za e a complexidade do cargo ou emprego, na forma 
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo 
em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitu-
cional nº 19, de 1998)

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

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

V – as funções de confiança, exercidas exclusi-
varnente por servidores ocupantes de cargo efetivo, 
e os cargos em comissão, a serem preenchidos por 
servidores de carreira nos casos, condições e percen-
tuais mínimos previstas em lei, destinam-se apenas 
às atribuições de direção, chefia e assessoramento; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, 
de 1998)

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

VII – o direito de greve será exercido nos termos e 
nos limites definidos em lei específica; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

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

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

X – a remuneração dos servidores públicos e o 
subsidio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão 

ser fixados ou alterados por lei específica, observada 
a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão 
geral anual, sempre na mesma data e sem distinção 
de índices; (Redação dada pela Emenda Constitucio-
nal nº 19, de 1998) (Regulamento)

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

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

XIII – é vedada a vinculação ou equiparação de 
quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de 
remuneração de pessoal do serviço público; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

XIV – os acréscimos pecuniários percebidos por 
servidor público não serão computados nem acumu-
lados para fins de concessão de acréscimos ulterio-
res; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

19, de 1998)
XV – o subsídio e os vencimentos dos ocupantes 

de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressal-
vado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos 
arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III e 153, § 2º, I; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

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

a) a de dois cargos de professor; (Incluída pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

    315ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21710 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008

b) a de um cargo de professor com outro técnico 
ou científico; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 

19, de 1998)
c) a de dois cargos ou empregos privativos de 

profissionais de saúde, com profissões regulamenta-
das; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
34, de 2001)

XVII – a proibição de acumular estende-se a em-
pregos e funções e abrange autarquias, fundações, 
empresas públicas, sociedades de economia mista, 
suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta 
ou indiretamente, pelo Poder Público; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

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

XIX – somente por lei específica poderá ser criada 
autarquia e autorizada a instituição de empresa públi-
ca, de sociedade de economia mista e de fundação, 
cabendo à lei complementar, neste último caso, definir 
as áreas de sua atuação; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998)

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

XXI – ressalvados os casos especificados na 
legislação, as obras, serviços, compras e alienações 
serão contratados mediante processo de licitação pú-
blica que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obriga-
ções de pagamento, mantidas as condições efetivas da 
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e econômica in-
dispensáveis à garantia do cumprimento das obriga-
ções. (Regulamento)

XXII – as administrações tributárias da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, atividades 
essenciaisao funcionamento do Estado, exercidas por 
servidores de carreiras específicas, terão recursos prio-
ritários para a realização de suas atividades e atuarão 
de forma integrada, inclusive com o compartilhamento 
de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei 
ou convênio. (Incluído pela Ernenda Constitucional nº 

42, de 19-12-2003)
§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, 

serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter 
caráter educativo, informativo ou de orientação social, 
dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens 
que caracterizem promoçao pessoal de autoridades 
ou servidores públicos.

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

§ 3º A lei disciplinará as formas de participação 
do usuário na administração pública direta e indireta, 
regulando especialmente: (Redação dada pela Emen-
da Constitucional nº 19, de 1998)

I – as reclamações relativas à prestação dos ser-
viços públicos em geral, asseguradas a manutenção 
de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação 
periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II – o acesso dos usuários a registros adminis-
trativos e a informações sobre atos de governo, obser-
vado o disposto no art. 5º, X e XXXIII; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

III – a disciplina da representação contra o exer-
cício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou fun-
ção na administração pública. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998)

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

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

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

§ 7º A lei disporá sobre os requisitos e as res-
trições ao ocupante de cargo ou emprego da admi-
nistração direta e indireta que possibilite o acesso 
a informações privilegiadas. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998)

§ 8º A autonomia gerericial, orçamentária e finan-
ceira dos órgãos e entidades da administração direta e 
indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser 
firmado entre seus administradores e o Poder Público, 
que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho 
para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre: 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

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

sempenho, direitos, obrigações e responsabilidade 
dos dirigentes;

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

públicas e às sociedades de economia mista, e suas 
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subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Es-
tados, do Distrito Federal ou dos Municípios para paga-
mento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 10. É vedada a percepção simultânea de pro-
ventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos 
arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego 
ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis 
na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os 
cargos em comissão declarados em lei de livre nome-
ação e exoneração.(Incluído pela Emenda Constitucio-
nal nº 20, de 1998)

§ 11. Não serão computadas, para efeito dos 
limites remuneratórios de que trata o inciso XI do ca-
put deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório 
previstas em lei. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 47, de 2005)

§ 12. Para os fins do disposto no inciso XI do ca-
put deste artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito 
Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda às res-
pectivas Constituições e Lei ar gânica, como limite único, 
o subsídio mensal dos Desembargadores do respectivo 
Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e 
cinco centésimos por cento do subsídio mensal dos Mi-
nistros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o 
disposto neste parágrafo aos subsldios dos Deputados 
Estaduais e Distritais e dos Vereadores. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
....................................................................................

Art. 59. O processo legislativo compreende a 
elaboração de:

I – emendas à Constituição;
II – leis complementares;
III – leis ordinárias;
IV – leis delegadas;
V – medidas provisórias;
VI – decretos legislativos;
VII – resoluções.
Parágrafo único. Lei complementar disporá so-

bre a elaboração, redação, alteração e consolidação 
das leis.
....................................................................................

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Pre-
sidente da República poderá adotar medidas provisó-
rias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato 
ao Congresso Nacional. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001)

§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias 
sobre matéria: (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 32, de 2001)

I – relativa a: (Incluído pela Emenda Constitucio-
nal nº 32, de 2001)

a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, par-
tidos políticos e direito eleitoral; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001)

b) direito penal, processual penal e processual 
civil; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 
2001)

c) organização do Poder Judiciário e do Ministé-
rio Público, a carreira e a garantia de seus membros; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, 
orçamento e créditos adicionais e suplernentares, 
ressalvado o previsto no art. 167, § 3º; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

II – que vise a detenção ou sequestro de bens, de 
poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

III – reservada a lei complementar; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

IV – já disciplinada em projeto de lei aprovado 
pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou 
veto do Presidente da República. (Incluído pela Emen-
da Constitucional nº 32, de 2001)

§ 2º Medida provisória que implique instituição ou 
majoração de impostos, exceto os previstos nos arts. 
153, I, II, IV, V, e 154, II. só produzirá efeitos no exer-
cício financeiro seguinte se houver sido convertida em 
lei até o último dia daquele em que foi editada.(Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

§ 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto 
nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, se não 
forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, pror-
rogável, nos termos do § 7º, uma vez por igual período, 
devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto 
legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. (Inclu-
ído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

§ 4º O prazo a que se refere o § 3º contar-se-á da 
publicação da medida provisória, suspendendo-se du-
rante os períodos de recesso do Congresso Nacional.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

§ 5º A deliberação de cada uma das Casas do 
Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provi-
sórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento 
de seus pressupostos constitucionais. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

§ 6º Se a medida provisória não for apreciada em 
até quarenta e cinco dias contados de sua publicação, 
entrará em regime de urgência, subseqüentemente, 
em cada uma das Casas do Congresso Nacional, fi-
cando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas 
as demais deliberações legislativas da Casa em que 
estiver tramitando. (Incluído pela Emenda Constitucio-
nal nº 32, de 2001)
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§ 7º Pronogar-se-à uma única vez por igual perí-
odo a vigência de medida provisória que, no prazo de 
sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver a 
sua votação encerrada nas duas Casas do Congresso 
Nacional. Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, 
de 2001)

§ 8º As medidas próvisórias terão sua votação 
iniciada na Câmara dos Deputados. (Incluido pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

§ 9º Caberá à comissão mista de Deputados e 
Senadores examinar as medidas provisórias e sobre 
elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em 
sessão separada, pelo plenário de cada uma das Ca-
sas do Congresso Nacional. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001)

§ 10. É vedada a reedição, na mesma sessão 
legislativa, de medida provisória que tenha sido rejei-
tada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso 
de prazo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, 
de 2001)

§ 11. Náo editado o decreto legislativo a que se 
refere o § 3º até sessenta dias após a rejeição ou perda 
de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas 
constituídas e decorrentes de atos praticados durante 
sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

§ 12. Aprovado projeto de lei de conversão alteran-
do o texto original da medida provisória, esta manter-
se-á integralmente em vigor até que seja sancionado 
ou vetado o projeto incluído pela Emenda Constitucio-
nal nº 32, de 2001)

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 26, DE 2008

Altera os §§ 10 e 11 do art. 34 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transi-
tórias.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, nos termos adrt. 60 da Constituição Federal, 
promulgam a seguinte constitucional:

Art. 1º  Os §§ 10 e 11 do art. 34 do Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias passam a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art.34 ...................................................
§ 10 .......................................................
I –  .........................................................
II –  ........................................................
III – seis décimos por cento na região 

Centro-Oeste, através do Banco do Brasil S.A. 
e outras instituições autorizadas por lei.

§ 11. Fica criado, nos termos da lei. o Banco de 
Desenvolvimento do Centro-Oeste, para cumprimen-
to, na referida região, ao que determina o art. 159, I, 
c, da Constituição.

Art. 2º Essa Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Justificação

A proposta de emenda à Constituição que apre-
sentamos objetiva tomar mais efetiva a operação dos 
fundos constitucionais de financiamento, previstos no 
art. 159, inciso I, c, da Constituição Federal. De acor-
do com o que dispõe o art. 34 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (ADCT), a aplicação dos 
recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento 
do Norte (FNO), do Centro-Oeste (FCO) e do Nordeste 
(FNE) cabe aos bancos administradores (BASA, Banco 
do Brasil e BNB, respectivamente).

No entanto, os recursos desses fundos não são 
inteiramente aplicados pelos bancos administradores 
e muitos produtores não conseguem ter acesso aos 
financiamentos. Esse problema decorre da vários fa-
tores, em especial, a baixa capilaridade dessas ins-
tituições. Como há poucas agências, é diflcil para os 
pequenos produtores ir até centros urbanos maiores 
onde elas estão localizadas.

O problema poderia ser mitigado se os recursos 
fossem repassados a outros bancos, públicos ou pri-
vados, e, principalmente, às cooperativas de crédito. 
Em princípio, essa possibilidade já é atendida pela 
própria Lei nº 7.827, de 1989, que regulamentou os 
fundos constitucionais de financiamento. O seu art. 9º 
estabelece que seus recursos podem ser repassados 
pelos bancos administradores a instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Entre essas 
instituições estão os bancos, públicos e privados, e as 
cooperativas de crédito, de acordo com o que dispõe 
a Lei nº  4.595, de 1964.

No entanto, os bancos administradores, apesar 
de poderem repassar os recursos, via de regra não o 
fazem. Há, no art. 9º da 7.827, de 1989, apenas a au-
torização do repasse, que fica a critério dos bancos.

Assim, a solução do problema passa pela alte-
ração do § 1º do art. 34 do ADCT, abrindo a possibi-
lidade de repasse dos recursos desses fundos para 
a aplicação por instituições autorizadas por lei. Com 
isso, certamente haveria uma maior efetividade na 
operação dos fundos constitucionais de financia-
mento, aumentando o acesso dos produtores aos 
financiamentos e, por conseguinte, dinamizando a 
atividade econômica com a geração de emprego e 
renda nessas regiões.
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Por oportuno, propomos também pequeno ajuste 

na redação do § 11 do art. 34 do ADCT para adequá-

lo às alterações da Emenda Constitucional nº 40, de 

2003, que suprimiu o § 2º do art. 192 da Constituição 
Federal.

Sala das Sessões,18 de julho de 2008. – Sena-
dor Valter Pereira.
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Texto consolidado até a Emenda Constitucional nº 

56 de 20 de dezembro de 2007
....................................................................................

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 
TRANSITÓRIAS

....................................................................................
Art. 34. O sistema tributário nacional entrará em 

vigor a partir do primeiro dia do quinto mês seguinte ao 
da promulgação da Constituição, mantido, até então, 
o da Constituição de 1967, com a redação dada pela 
Emenda nº 1, de 1969, e pelas posteriores.

§ 1º Entrarão em vigor com a promulgação da 
Constituição os arts. 148, 149, 150, 154, I, 156, III, e 
159, I, c, revogadas as disposições em contrário da 
Constituição de 1967 e das emendas que a modifica-
ram, especialmente de seu art. 25, III.

§ 2º O Fundo de Participação dos Estados e do 
Distrito Federal e o Fundo de Participação dos Muni-
cípios obedecerão às seguintes determinações:

I – a partir da promulgação da Constituição, os 
percentuais serão, respectivamente, de dezoito por 
cento e de vinte por cento, calculados sobre o produ-
to da arrecadação dos impostos referidos no art. 153, 
III e IV, mantidos os atuais critérios de rateio até a en-
trada em vigor da lei complementar a que se refere o 
art. 161, II;

II – o percentual relativo ao Fundo de Participação 
dos Estados e do Distrito Federal será acrescido de 
um ponto perccntual no exercício financeiro de 1989 
e, a partir de 1990, inclusive, à razão de meio ponto 
por exercício, até 1992, inclusive, atingindo em 1993 
o percentual estabelecido no art. 159, I, a;

III – o percentual relativo ao Fundo de Participa-
ção dos Municípios, a partir de 1989, inclusive, será 
elevado à razão de meio ponto percentual por exercício 
financeiro, até atingir o estabelecido no art. 159, I, b.

§ 3º Promulgada a Constituição, a União, os Es-
tados, o Distrito Federal e os Municípios poderão editar 
as leis necessárias à aplicação do sistema tributário 
nacional nela previsto.

§ 4º As leis editadas nos termos do parágrafo an-
terior produzirão efeitos a partir da entrada em vigor do 
sistema tributário nacional previsto na Constituição.

§ 5º Vigente o novo sistema tributário nacional, 
fica assegurada a aplicação da legislação anterior, no 
que não seja incompatível com ele e com a legislação 
referida nos §§ 3º e 4º.

§ 6º Até 31 de dezembro de 1989, o disposto 
no art. 150, III, b, não se aplica aos impostos de que 
tratam os arts. 155, I, a e b , e 156, II e III, que podem 
ser cobrados trinta dias após a publicação da lei que 
os tenha instituído ou aumentado.

§ 7º Até que sejam fixadas em lei complemen-
tar, as alíquotas máximas do imposto municipal sobre 
vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos 
não excederão a três por cento.

§ 8º Se, no prazo de sessenta dias contados da 
promulgação da Constituição, não for editada a lei 
complementar necessária à instituição do imposto de 
que trata o art. 155, I, b os Estados e o Distrito Fede-
ral, mediante convênio celebrado nos termos da Lei 
Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, fixarão 
normas para regular provisoriamente a matéria.

§ 9º Até que lei complementar disponha sobre a 
matéria, as empresas distribuidoras de energia elétrica, 
na condição de contribuintes ou de substitutos tributá-
rios, serão as responsáveis, por ocasião da saída do 
produto de seus estabelecimentos, ainda que desti-
nado a outra unidade da Federação, pelo pagamento 
do imposto sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias incidente sobre energia elétrica, desde a 
produção ou importação até a última operação, calcu-
lado o imposto sobre o preço então praticado na ope-
ração final e assegurado seu recolhimento ao Estado 
ou ao Distrito Federal, conforme o local onde deva 
ocorrer essa operação.

§ 10. Enquanto não entrar em vigor a lei previs-
ta no art. 159, I, c, cuja promulgação se fará até 31 
de dezembro de 1989, é assegurada a aplicação dos 
recursos previstos naquele dispositivo da seguinte 
maneira:

I – seis décimos por cento na região Norte, atra-
vés do Banco da Amazônia S.A.;

II – um inteiro e oito décimos por cento na região 
Nordeste, através do Banco do Nordeste do Brasil S.A.;

III – seis décimos por cento na região Centro-
Oeste, através do Banco do Brasil S.A.

§ 11. Fica criado, nos termos da lei, o Banco de 
Desenvolvimento do Centro-Oeste, para dar cumpri-
mento, na referida região, ao que determinam os arts. 
159, I, c, e 192, § 2º, da Constituição.

§ 12. A urgência prevista no art. 148, II, não preju-
dica a cobrança do empréstimo compulsório instituído, 
em beneficio das Centrais Elétricas Brasileiras S.A., 
pela Lei nº 4.156, de 28 de novembro de 1962, com 
as alterações posteriores.
Art.35.  ........................................................................
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)
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O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– As propostas de emenda à Constituição que acabam 
de ser lidas estão sujeitas às disposições constantes 
dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.

As matérias serão publicadas e remetidas à Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania.

 O Sr. Papaléo Paes, Suplente de Se-
cretário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Garibaldi Alves Filho, Pre-
sidente.

 O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. 
PMDB – RN) – Passa-se á

ORDEM DO DIA

Item 1:

1 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 420, DE 2008

Votação, 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.

Parecer nº 545, de 2008-Plen, Relator 
revisor: Senador Flexa Ribeiro, pelo não aten-
dimento dos pressupostos constitucionais de 
relevância e urgência da Medida Provisória, 
e, no mérito, pela sua rejeição.

A matéria constou da Ordem do Dia da última 
sessão deliberativa ordinária, quando teve sua discus-
são encerrada e votação adiada, para hoje, devido à 
falta de quorum.

Transcorre hoje a décima quinta sessão da ma-
téria constando da pauta.

Srªs e Srs. Senadores, no dia de ontem foi en-
caminhada a votação da Medida Provisória nº 420, de 
2008, ficando, portanto, a votação para hoje à tarde. 
Por isso mesmo, vou iniciá-la agora, pedindo a atenção 
de todos, principalmente dos Líderes partidários, para 
a votação que se vai processar agora.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Presidente 
Garibaldi!

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Votação da Medida Provisória nº 420, sem 
prejuízo das emendas.

As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço contagem 
de quórum. Estão ali: Papaléo, Pedro Simon, Geraldo 

Mesquita. Quatro. Contagem de quórum. Todo mundo 
tem que estar aqui para a verificação de quórum. Eu 
não estou?! Como vou liberar R$12 bilhões, se este 
Governo não paga uma clínica de oncologia no norte 
do Piauí? Está aqui o recibo. Está no meio do ano e 
ainda não pagou nada, Papaléo! Só depois de o Tem-
porão pagar...

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Em votação a medida provisória, sem preju-
ízo da emendas.

As Srªs e o Srs. Senadores que a aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Sr. Presiden-

te, verificação de quórum.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Há um pedido de verificação de quórum da 
parte dos Senadores Mão Santa...

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Papaléo, Pe-
dro Simon e Geraldo Mesquita.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Pedro Simon...

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – E Geraldo 
Mesquita.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Geraldo Mesquita...

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – E Mão San-
ta. Quatro.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Qual é o quarto, Senador Mão Santa?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Mão Santa, 
Papaléo, Pedro Simon e Geraldo Mesquita. Quatro.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Papaléo Paes.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Ainda tem 
um reserva: Osmar Dias, do PDT.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presi-
dente Garibaldi, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Tião Viana 
pela ordem.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela ordem.) 
– Só um esclarecimento de V. Exª. Há um pedido de ve-
rificação do meu amigo Senador Mão Santa e de outros 
Senadores. Mas, de quê, se não votamos nada?

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Votamos agora a medida provisória.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Votamos 
agora?

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Votamos agora a Medida Provisória nº 420, 
que foi aprovada, em votação simbólica.
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O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Aí perfei-
tamente.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Vamos proceder à verificação de quórum. A 
medida foi aprovada, mas vamos proceder à verifica-
ção de quórum por meio do painel.

Quero pedir a presença dos líderes partidários. 
Hoje, pela manhã, houve um acordo, que foi realizado 
no gabinete da Presidência.

(Procede-se à votação)

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presi-
dente, é verdade. Quero concordar com V. Exª e dizer 
que participei da reunião de líderes. Gosto das minhas 
coisas direitas. Sempre fui assim e vou terminar minha 
vida assim. Houve um acordo, por unanimidade, de que 
votaríamos essa matéria hoje, de que votaríamos as 
duas medidas provisórias hoje. 

 O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. 
PMDB – RN) – As três medidas.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Com essa 
que votamos agora, três. E os nomes dos embaixado-
res. Amanhã, logicamente, não teríamos quórum sufi-
ciente para votar a matéria, então votaríamos hoje. A 
semana que vem, em virtude das convenções, tere-
mos a normalidade do Senado sem a Ordem do Dia, 
logicamente.

E, no dia 1º, voltaríamos à normalidade. Foi exa-
tamente isso que foi acordado na reunião de líderes. 
Como gosto das minhas coisas sérias, estou passan-
do isso para V. Exª. 

Respeito todos os companheiros que pediram 
verificação de quórum. São meus amigos particulares. 
Nunca me negaram lealdade, mas também não posso 
deixar de mostrar minha lealdade aos companheiros 
que estiveram na reunião de líderes. 

Muito obrigado.

 O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) – 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Papaléo Paes. 

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o acordo 
que o Senador Mário Couto acaba de relatar não é 
quebrado de maneira alguma pela verificação de quó-
rum. Explico a V. Exª o porquê: se estão relacionadas 
autoridades para serem votadas aqui, deve haver, no 
mínimo, 41 pessoas presentes. Então, não é possível 
que vamos votar matéria que o Supremo já declarou 

inconstitucional. Só no acordo, no “sim, senhor”. Daqui 
a pouco, deverá haver aqui 41 Senadores para votar-
mos as autoridades. 

Então, isso não altera em nada o acordo, Senador 
Mário Couto. Acho que se mantém na pauta todas as 
matérias do acordo, só que cada um tem que colocar 
seu nome no painel, exatamente para que saibamos 
se o Senado obedece ao Supremo, porque o Governo 
continua governando finanças por meio de medidas 
provisórias. 

Senador Mário Couto, desculpe-me discordar de 
V. Exª, mas o acordo é mantido, porque a pauta con-
tinua mantida.

Agora, se vamos aprovar só as medidas provisó-
rias aqui, por acordo de Lideranças, e depois vamos 
votar autoridades, que precisa do número mínimo de 
presentes, então...

 O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presi-
dente, como fui citado nominalmente, peço a palavra 
pelo art. 14. (Pausa.)

Senador Papaléo, longe de mim querer criar po-
lêmica com V. Exª; além de V. Exª pertencer ao meu 
Partido, é um amigo.

Eu voto contra a matéria. Já fui à tribuna ques-
tionar a matéria. Voto contra. V. Exª pode votar contra 
também. Podemos até ganhar o Governo aqui, hoje. 
Mas, houve um acordo de Lideranças, e eu não quero 
quebrar a minha palavra. Mais tarde, o que é que vão 
dizer os colegas Líderes que estiveram lá? Vão olhar 
para a minha cara e dizer: “Este “cara” é um sem-
vergonha. Acabamos de fazer um trato e ele vem ao 
plenário e fala outra coisa”. Não vão falar isso de mim 
neste Senado. Não vão. Eu quero deixar bem claro o 
meu voto. O meu voto é “não” à matéria. Critiquei e con-
tinuo criticando. Mas o meu voto é “não”. No entanto, 
não posso fugir ao meu compromisso.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Srªs e Srs. Senadores, tenho de prestar um 
esclarecimento: o Senador Papaléo Paes está-se re-
ferindo à votação de autoridades. Mas o entendimento 
que ocorreu no gabinete da Presidência foi para vota-
ção de embaixadores. Não há, portanto, a exigência 
do quorum de 41 Senadores.

Era só isso que eu queria deixar claro.
 O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Sr. Pre-

sidente, então, reconheço essa questão de número. 
Vai ficar valendo o número de presentes.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Precisa de 41 presentes.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Exata-
mente, Sr. Presidente. Agora, o Governo ganha aqui e 
vota o que ele quiser. Temos, na Oposição, apenas 27 
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Srªs e Srs. Senadores; os demais pertencem à Base 
do Governo. Não é possível que o Governo, com cin-
qüenta e tantos Senadores o apoiando, não coloque 
em plenário 41 pessoas! Não é possível!

Olhando para aquele lado ali, vejo, do PT, apenas 
o Senador Tião Viana, o Senador Delcídio e o Sena-
dor Mercadante, que está ali atrás. Cadê os outros? 
Também vejo o Senador João Pedro. Cadê a Base do 
Governo? São cinqüenta e tantos Srs. Parlamentares 
da Base. Há 16 Senadores que marcaram presença, 
mas quatro são da Oposição.

 O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Sr. Pre-
sidente, para o povo olhar esta Casa com respeito, 
temos de mostrar que trabalhamos, assinalando a 
presença na Casa para votar, inclusive esta matéria 
– eu voto contra, porque estou a favor do Supremo, 
que já determinou absoluta ilegalidade constitucional 
da matéria –, e...

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Senador Papaléo...

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – ...consi-
derando a preservação desta Casa como uma insti-
tuição democrática, continuarei votando contra todas 
as matérias que versarem sobre créditos...

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Com a palavra o Senador Delcídio Amaral, 
pela ordem.

O SR. DELCIDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, apenas para registrar minha concordância com o 
Senador Mário Couto, porque houve um acordo, que 
tem de ser cumprido!

Sr. Presidente, se continuarmos deste jeito: a 
cada sessão em cima de acordo – acordo que foi fei-
to com V. Exª coordenando a reunião – e esse acordo 
não valendo mais aqui, eu não sei o que vai aconte-
cer no Senado.

Então, preocupa-me muito esse quadro, ou seja, 
mesmo havendo um acordo, venhamos a encontrar 
dificuldades para votar matérias que são importantes. 
E, mais do que nunca, fazer o nosso papel aqui, quer 
seja votando contra ou a favor, mas cumprindo o acor-
do que os Líderes fizeram, sob o comando de V. Exª, 
que é o Presidente do Senado.

 O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. 
PMDB – RN) – Concedo a palavra ao Senador Valdir 
Raupp, Líder do PMDB.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pelo que en-
tendi, V. Exª falou que, mesmo não tendo os 41 votos 
aqui, pode-se votar autoridade depois?

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Não.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Não? 
Então cai a sessão?

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Disse que não há necessidade de ter 41 vo-
tos para aprovar.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Mesmo 
essa matéria?

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Mesmo essa matéria.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Mesmo 
essa matéria, que é maioria simples?

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – É maioria simples.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Então, Sr. 
Presidente, faço um apelo – mesmo não precisando 
dos 41, porque é maioria simples dos presentes – às 
Srªs e aos Srs. Senadores do PMDB que venham ao 
plenário, porque estamos em votação nominal: vamos 
votar três matérias e nove embaixadores. Este o acordo 
fechado na reunião de Líderes com V. Exª.

 O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. 
PMDB – RN) – Com a palavra, pela ordem, o Sena-
dor Romeu Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, realmente, os 
acordos não tiram a consciência de cada um dos Srs. 
Senadores. O acordo é uma forma de se administrar 
a votação de assuntos importantes. Cada um de nós 
tem a consciência de como a matéria deve ser votada. 
Normalmente, acompanha-se a Liderança. No entanto, 
quando há algo a que nos opomos em uma votação, 
conversamos com o nosso Líder para justificar o voto 
contra ou a favor daquela matéria.

Sr. Presidente, faria um apelo a V. Exª para que 
quando houver acordo que não falte em Plenário os 
Líderes, para discutirem a forma acertada. 

Senador Mário Couto, é claro que a palavra de 
V. Exª tem toda razão, no entanto, não podemos impor 
qualquer decisão àqueles que não concordam com ela. 
Está certo, Senador Mário Couto? 

Portanto, penso que as Lideranças não poderiam 
estar ausentes numa hora como essa, porque, a cada 
minuto que a gente acha que vai se resolver uma coi-
sa, todo mundo vai embora, achando que o acordo vai 
valer. Mas, se quatro ou cindo não o aceitar – por ter 
independência de pensamento, cada um de nós tem 
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o direito de agir da forma que achar melhor –, a cada 
dia mais vamos para o buraco. Vai ser mais difícil vo-
tar sem a presença real dos Líderes, que acordaram 
a forma de comportamento em plenário.

Esse é o apelo que faço a V. Exª.
 O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias, 
Líder do PDT.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pedi a palavra 
para testemunhar o acordo que foi feito e acompanhar 
a palavra do Senador Mário Couto. Os Líderes se reu-
niram na Presidência do Senado – e V. Exª presidiu à 
reunião – e decidiram que hoje votaríamos três medi-
das provisórias e nove autoridades. 

V. Exª disse não ser preciso 41 votos. Mas é pre-
ciso 41 presenças registradas no painel, senão cai a 
sessão. Este acordo inclui as votações não apenas 
para esta semana, mas inclui a próxima semana e a 
outra, pois ficou definido que votaremos nos dias 1º, 2 
e 3, e que na semana que vem serão lidas as medidas 
provisórias que entrarão, para que elas sejam votadas 
nos dias 1º, 2 e 3, porque estamos próximos do reces-
so e temos de dar conta de votar a pauta. A obstrução 
que está havendo – vejo muito mais do que 18 Srs. 
Senadores aqui – pode prejudicar o acordo feito para 
a semana que vem. Faço o alerta porque, na semana 
que vem, todos estarão em seus Estados, nas conven-
ções, e não poderão reclamar. O que combinamos foi 
que votaríamos hoje tudo o que havia para votar – três 
medidas provisórias e nove embaixadores. Mas, se não 
vale o acordo, ele não vale mais para nada: não vale 
para esta semana, não vale para a próxima e não vale 
para a outra também. 

Quando os Líderes combinarem o que farão, é 
preciso comunicar às suas bancadas, senão ocorre 
o que aconteceu aqui, já que os Senadores Papa-
léo e Mão Santa talvez não soubessem o que havia 
sido combinado no acordo dos Líderes. O acordo 
é para que a gente vote, Presidente. Eu não estou 
entendendo agora por que o pedido de verificação 
e principalmente a obstrução. Vejo que há Senado-
res que não estão marcando aqui seus votos, tal-
vez para a sessão cair. Aviso que o jogo do Brasil 
só começa às 22 horas, Presidente, até lá dá para 
a gente votar tudo.

 O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PTB – MA) – Sr. 
Presidente, peço a palavra.

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

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
João Pedro. Em seguida, a concederei ao Senador 
Epitácio Cafeteira.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, peço 
a todos os Senadores do Partido dos Trabalhadores 
que se dirijam ao Plenário, porque temos uma pauta 
importante. 

Sr. Presidente, quero também dizer que o acordo 
de Líderes prevalece, é um procedimento legítimo, é 
um procedimento da Casa e nós precisamos eviden-
temente fazer valer por conta da cultura, que é legí-
timo, as reuniões pela parte da manhã do colegiado 
de líderes, principalmente com a presença de V. Exª. 
Quero chamar a atenção para darmos continuidade à 
reunião votando aquilo que foi acordado.

Por último, Presidente, dizer que a nossa queri-
da Senadora Ideli Salvatti não está presente porque, 
lamentavelmente, ontem ela foi vítima de um acidente 
e, se não fosse o repouso por conta de uma pequena 
cirurgia, ela estaria aqui com certeza ao lado de todos 
os colegas Senadores que estão nesta sessão.

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

PMDB – RN) – Com a palavra, o Senador Epitácio 
Cafeteira, Líder do PTB.

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PTB – MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
estive na reunião no gabinete de V. Exª e ouvi a pro-
messa do acordo. Mas já ontem faltaram ao acordo. 
Agora, temos que estar acordados, acordados não para 
o acordo, mas pela falta do cumprimento do acordo. 
O meu Partido tem oito Senadores, quatro já votaram 
e dois estão a caminho de votar. Ou seja, vamos ter 
seis votos, com toda certeza.

Sr. Presidente, dos oito Senadores do PTB, seis 
votos, no mínimo, estarão presentes. É preciso cumprir 
os acordos. Quero pedir a V. Exª para examinar para 
na próxima reunião chamar os que têm palavra para 
cumprirem o acordo.

 O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Geraldo Mes-
quita.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, vou falar calma e pau-
sadamente porque ontem eu defendi aqui, com entu-
siasmo, com vigor, um entendimento, uma posição, e 
hoje amanheço e vejo no Jornal do Senado que eu 
teria me portado aqui com exaltação. Eu acho que eu 
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não me exaltei, Presidente. Eu apoiei o pedido de ve-
rificação de quorum agora pela segunda vez, por uma 
questão que ontem eu coloquei aqui, nós juramos pela 
Constituição quando tomamos posse. 

Presidente, o Supremo Tribunal, há poucos dias, 
decidiu, deliberou que crédito extraordinário só pode 
ser objeto de medida provisória quando tiver como 
objetivo atender a despesas imprevisíveis e urgentes 
como as decorrentes de guerra, comoção interna ou 
calamidade pública.

Aqui, nós estamos votando uma medida provi-
sória que confere crédito extraordinário ao BNDES, e 
nenhuma das três previsões constitucionais se apre-
sentam para que esse crédito tenha suporte constitu-
cional para ser aprovado.

Portanto, Presidente, eu faço serenamente. Estou 
aqui apoiando para que esta medida provisória não seja 
aprovada pelo Senado, eu o farei de forma respeitosa, 
educada e civilizada. É o que estou fazendo.

Acho que devemos atuar em consonância com 
o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Como 
podemos em sã consciência votar uma medida provi-
sória como essa, quando há poucos dias o Supremo 
decidiu pela sua inconstitucionalidade.

Acho que é um contra-senso, um absurdo. Por-
tanto, repito calma, civilizada e educadamente, estou 
apoiando o pedido de verificação de quorum.

 O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – 
SP) – Sr. Presidente.

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

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na vida parlamentar, é absolutamente legítimo que a 
Oposição queira disputar no voto uma matéria; é legí-
timo, democrático. Eu fui Oposição durante décadas 
e jamais vou questionar esse direito absolutamente 
fundamental da vida parlamentar e democrática.

O que não me parece ser um bom procedimento 
é quando os Líderes da Oposição se sentam à mesa 
com as Lideranças do Governo, na frente do Presidente 
do Senado, e estabelecem um acordo de procedimen-
to para as próximas duas semanas, do qual uma das 
exigências seria votarmos três medidas provisórias 
e os nomes dos embaixadores que estão na pauta e 
precisam ser designados para os seus cargos, que 
os Parlamentares não respeitem o acordo. Acho que 
temos, então, que informar aos demais Senadores, a 
Presidência tem que informar que não há acordo; ou 
então que não se patrocine mais acordo se os acordos 
não são cumpridos, porque estamos no Parlamento. 
O que vale aqui é a palavra, a palavra empenhada é 

que tem validade no tratamento e nas conversações 
que fazemos.

Então, não vejo nenhum problema de pedir ve-
rificação. Só acho equivocado é que se anuncie que 
há um acordo. Fui informado de que havia um acor-
do, e chegamos de novo no plenário e não há acordo. 
Ontem se arrumou um pretexto para dizer que não 
tinha acordo, hoje, não há pretexto. Alguns parlamen-
tares estão dizendo: queremos votar. Deviam ter dito 
isso na reunião de líderes, dizer que não há acordo 
para essa medida provisória. E, evidentemente, virí-
amos a voto.

Agora, sobre o mérito da medida provisória, que-
ria fazer apenas alguns esclarecimentos. O primeiro: 
não procede a afirmação de que o Supremo julgou a 
inconstitucionalidade. O Supremo julgou inconstitucio-
nal, a partir da Adin 4048, a MP 405. E só. Isso não é 
por decisão específica, generalizada, para qualquer 
outra medida provisória.

Em relação a essa medida provisória, quero lem-
brar que foi feita uma Adin 4041, que foi arquivada 
pelo Ministro Carlos Alberto Direito, foi arquivada a 
Adin. Portanto, não só não pode ser generalizada, 
como há especificamente uma decisão que mantém 
a eficácia, ainda que possa ser interposto um agravo 
para o Plenário.

Essa medida provisória foi editada antes da deci-
são do acórdão do Supremo da medida provisória an-
terior. Eu queria dizer, Sr. Presidente, que a Adin 4005 
também foi suspensa a liminar da eficácia. Inclusive, 
na MP anterior que deu guarida a essa MP, já foi pro-
mulgada como texto de lei e já está em vigência. Por 
último, eu gostaria de dizer aos Senadores, particular-
mente do Norte e Nordeste, que tivemos um cresci-
mento – e levantei todos os dados – muito expressivo 
do repasse do BNDES para as regiões do Brasil. Um 
crescimento espetacular. Na média, nesses cinco anos, 
o BNDES aumentou o financiamento em 176% para 
o Brasil, o que é bastante expressivo. Hoje, estamos 
com um ritmo de crescimento extremamente forte, o 
País precisa aumentar a sua capacidade produtiva, e 
para isso precisa de financiamento. 

Essa medida provisória pretende exatamente 
assegurar a melhoria do financiamento da estrutura, 
dos entes públicos e da indústria, para que possamos 
gerar capacidade produtiva e sustentar o crescimen-
to, dada a forte pressão de demanda que temos na 
economia.

Portanto, pela racionalidade econômica, deverí-
amos aprovar esse aporte de capital para um banco 
público com tanta tradição e importância estratégica 
para o País, que é o BNDES, e diria que, do ponto de 
vista jurídico, não há parecer contrário do Supremo. 
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Ao contrário, a Adin que foi interposta foi arquivada 
pelo Ministro Carlos Alberto Direito, especificamente 
sobre essa MP.

Ainda que ela possa sofrer novos questiona-
mentos, não há liminar, não há decisão. E nós não 
podemos transferir a decisão anterior imediatamente 
a essa medida provisória, tanto que nós já temos o 
pronunciamento.

Como já há quórum, pretendo encerrar minha 
intervenção e parabenizar os Senadores da oposição, 
especialmente aqueles que acompanharam suas Li-
deranças e honraram o acordo feito, assegurando o 
quórum. É muito importante para a democracia e para 
o Senado Federal que isso tenha acontecido.

 O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Com a palavra o Senador José Agripino, Líder 
do DEM. Em seguida, o Senador Arthur Virgílio.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estávamos 
em uma reunião dos democratas e dos tucanos, ago-
ra, mas a orientação que dei a meus companheiros 
foi a de comparecer e votar “não”. Comparecer para 
garantir aquilo que foi acordado: não obstruir e votar. 
Para quê? Para aquilo que eu, inclusive, na sessão de 
ontem, publicamente expressei: é meu desejo abrir a 
pauta, votar as três MPs – esta e duas mais –, para 
que a pauta desobstruída possa receber a Emenda nº 
29 e a CSS, a contribuição social de que o Governo 
diz ter tanta urgência para salvar a saúde.

Se o Governo tem tanta urgência, vamos cola-
borar, mas vamos colaborar para derrotar, porque não 
há necessidade dessa contribuição social. E a forma 
de derrotar é apreciarmos logo. Estamos colaborando 
para que a pauta seja desobstruída, seja aberta. 

Em uma reunião no gabinete da Presidência, 
hoje pela manhã, eu e o Senador Arthur Virgílio re-
gistramos claramente a nossa disposição de quebrar 
interstícios, para que a CSS, chegando ao Senado, 
em se tratando de projeto de lei complementar, pos-
sa ter os interstícios quebrados, ou seja, não tramitar 
por comissões e vir direto ao plenário para que o Bra-
sil todo saiba quem quer e quem não quer aumentar 
carga tributária, quem é a favor de impostos novos e 
quem é contra impostos novos.

O Presidente da República disse que o fim da 
CPMF não havia abaixado o preço de nada. É evidente, 
a CPMF foi derrotada por nós aqui. Dez dias depois, 
quebrando sua palavra, ele editou um decreto aumen-
tando o IOF e baixou uma medida provisória quase do-
brando a Contribuição Social sobre Lucro Líquido de 
empresas financeiras. Evidentemente que ele repôs a 

carga tributária. Baixar como? Agora, nós sim, vamos 
evitar. E fazemos o desafio ao Governo para que traga 
sim. Nós desobstruímos a pauta. Traga a CSS a fim de 
que possamos apreciar e que os Senadores, olhando 
o cidadão do Brasil nos olhos, votem “sim” ou “não” ao 
aumento de carga tributária; votem ou não contra o fu-
turo do País; votem “sim” ou “não” à competitividade do 
Brasil no contexto internacional das nações.

Por essa razão é que estamos garantindo o acor-
do, votando. Votando “não”, mas garantindo quórum, 
para que a pauta seja desobstruída e para que a CSS 
venha para esta Casa, para ser votada até o recesso, 
até o dia 17 de julho, antes das eleições. Sim, antes 
das eleições, para que cada Senador possa fazer sua 
campanha eleitoral prestando contas ao povo do Brasil 
sobre aquilo que o povo quer.

Essa é a nossa palavra e esse é o nosso com-
promisso.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio, 
Líder do PSDB.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, houve, 
de fato, um acordo. O acordo era votarmos três embai-
xadores e três medidas provisórias. 

Autoridades podemos a qualquer momento sobre 
elas deliberar, aprovando os nomes ou os rejeitando. E 
tem inteira razão o Líder do DEM, Senador José Agripi-
no Maia, quando diz da nossa vontade de derrubar no 
voto essa nova contribuição, essa tal CSS, que substitui, 
na verdade, a famigerada e não saudosa CPMF. 

Estranhamente, o Governo revela agora falta de 
desejo de votar essa matéria. Alguns que são mais 
diretos dizem assim: “Vamos votar depois da eleição”. 
Aí eu pergunto a V. Exª, Sr. Presidente – perdoe-me 
se eu porventura estiver sendo rude, não é minha in-
tenção ser rude de jeito algum –: mas o que tem CSS 
a ver com as calças, Sr. Presidente? O que tem a ver 
eleição com saúde? Não consigo entender. O dever 
de um Governo é governar. Se essa contribuição é tão 
essencial para a saúde brasileira, o dever do Governo 
é governar. Então, ele tem que ganhar votos ou perder 
votos, deixar isso de lado, e ir às últimas conseqüências 
em relação à sua idéia. Essa idéia está desmontada, 
está desmoralizada, não passa nem hoje nem depois 
da eleição nem passa amanhã. Não passa porque ficou 
patente que o Governo quer mais dinheiro, aumentando 
carga tributária, sem necessidade de fornir as neces-
sidades da saúde. Esse é o fato. Esse é o fato.

Nós teremos um movimento de opinião pública 
que, imagino, será avassalador agora ou depois das 
eleições. E uma democracia como a brasileira tem elei-
ção a cada dois anos. Vamos ser bem claros: urgência 
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não há. O Governo alega insegurança aqui e alguns 
alegam que não se vota isso antes das eleições,  tal-
vez para não exporem a sua base aliada ao que seria 
um desgaste de opinião pública. Então, a base aliada 
vem primeiro do que os interesses nacionais. A questão 
eleitoral, a questão eleitoreira melhor dizendo – aí eu 
quero pejorar mesmo –, vem acima de uma questão 
relevante como a da saúde.

Eu entendo que, para se dirigir bem a saúde no 
Brasil, se precisa de honestidade, se precisa de cho-
que de gerência, se precisa de efetiva priorização. O 
Governo aumentou o Imposto sobre Operações Fi-
nanceiras e não deu um real para a saúde; aumentou 
a alíquota da Contribuição Social sobre Lucro Líquido 
para os bancos – isso vai ter reflexo nos empréstimos, 
porque os tomadores de empréstimo é que vão pagar 
o que será repassado a eles pelos bancos – e nenhum 
real disso foi para a saúde.

O Governo diz agora que, para dar o dinheiro 
correspondente à emenda do Senador Tião Viana, 
precisa de uma tal fonte, e eu dou a fonte: os Mi-
nistérios supérfluos que deveriam ser extintos, os 
cargos em comissão que significam o aparelhismo 
partidário, tudo isso é fonte. Mas mais, ainda que 
mantivesse todo esse aparato desnecessário de ad-
ministração pública, ainda tem a arrecadação cres-
cente. Praticamente, o Governo já arrecadou todo o 
chamado buraco, aquele que ele imagina que fosse 
o buraco da CPMF. 

Então, a saúde não é uma prioridade e, de novo, 
o Governo demonstra que não é uma prioridade, por-
que, quando ele canta e decanta que precisa da CSS 
para aprovar recursos para a saúde, e aqui ele diz que 
só vota depois das eleições, é porque não tem tanta 
pressa assim, e acaba o Governo, então, de desmora-
lizar de vez qualquer tentativa de criar alguma contri-
buição. Ele nos diz acreditar numa reforma tributária, 
que é muito fraca, é muito frágil, é muito tímida, mas 
tem algumas coisas boas. Uma delas: propõe acabar 
com todas as contribuições. No mesmo momento em 
que diz que quer acabar com as contribuições, manda 
uma nova contribuição para cá. 

Então, é uma contradição ambulante, não é me-
tamorfose ambulante, é uma contradição ambulante 
essa a do Governo Federal. 

Por isso, Sr. Presidente, nós aqui estamos a 
denunciar isso, dizendo que de nossa parte estamos 
prontos para  votar a CSS. Nós concordamos com a 
matéria vir direto para o plenário, para decidirmos essa 
parada antes do recesso parlamentar.

Em relação a esta matéria, nós honramos o nos-
so compromisso. O que cumprimos prometemos. Em 
uma Casa onde é cada vez de melhor tom que o Go-

verno perceba que o diálogo democrático deve substi-
tuir sempre qualquer tentação de prepotência, porque 
não anda sem a nossa colaboração, anda com a nossa 
colaboração, e a nossa colaboração anda na medida 
em que haja esse respeito democrático a uma minoria, 
que é uma minoria tão relevante, que dela depende o 
resultado das votações no dia-a-dia da Casa.

Então, Sr. Presidente, nós votamos “não”. O PSDB 
vota “não”, por entender que não se deve contrariar o 
Supremo Tribunal Federal. Nós não devemos delibe-
rar a favor de nenhuma medida provisória que trate 
de crédito orçamentário, e nós não devemos contra-
riar a Suprema Corte, não devemos diminuir o papel 
do Congresso Nacional, do Senado Federal. O PSDB 
vota “Não”. 

Em relação à CSS, volto a dizer: estamos mais 
do que colaborativos. Queremos derrotar no voto o 
novo tributo. Não ao aumento de carga tributária; não 
ao novo tributo. E temos confiança, a confiança de 
que o Governo não tem na sua base, achando que 
vai perder a votação aqui, nós temos na nossa base 
de oposição e temos em pessoas independentes da 
base governista. Então, a hora em que quiserem votar, 
estamos às ordens para o confronto, estamos às or-
dens para o cotejo, estamos às ordens para o desafio. 
Se quiserem falar a sério, defendam suas convicções, 
se é que as têm, nós defendemos a nossa. E a nossa 
é derrotar no voto, no plenário, a CSS, ainda antes do 
recesso Parlamentar.

Muito obrigado.
Meu voto nesta matéria, Sr. Presidente, é “não”.
 O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Pela 

ordem, Sr. Presidente.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pela or-

dem, Sr. Presidente.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pela or-

dem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. 

PMDB – RN) – Concedo a palavra ao Senador Iná-
cio Arruda.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, se V. Exª desejar abrir o painel, porque já há quó-
rum suficiente, deixo a minha fala para a discussão 
seguinte.

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

Com a palavra, o Senador Alvaro Dias. Em se-
guida, o Senador Papaléo, a quem peço a colaboração 
da fala rápida.
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O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Serei rápido, Sr. Presidente, 
apenas para manifestar a minha opinião.

Em que pese o fato de o Governo não cumprir 
compromissos, especialmente quando se exige a 
complementação na Câmara dos Deputados – te-
mos precedentes que demonstram isto: há entendi-
mentos celebrados pelo Senado Federal, que não 
foram respeitados pela base governista em inúmeras 
oportunidades –, apesar disso, é claro, sou defen-
sor dos entendimentos. Se houve um entendimento, 
devemos respeitá-lo. Se bem, Sr. Presidente, que 
esses entendimentos só se justificam se forem de 
forma plena. 

Estamos admitindo votar simbolicamente maté-
rias que contestamos, com o objetivo de acelerarmos 
os procedimentos para a votação, o mais rapidamente 
possível, do projeto que institui o novo imposto no 
País. Se o Líder do Governo adianta que pretende 
votar, como adiantou hoje – a imprensa divulgou –, 
no final de outubro ou em novembro, não há razão 
para celebrarmos entendimentos, uma vez que o 
Governo, tendo o comando do processo legislativo, 
por ser maioria no Senado Federal, terá instrumen-
tos suficientes para retardar a votação. Então, tem 
de fazer parte de qualquer entendimento a votação 
com tramitação normal dessa proposta que vem da 
Câmara.

Ela é nociva aos interesses do País. Ela de-
sestimula a produção. Ficar, como um fantasma, 
rodando o setor produtivo nacional, com a ameaça 
de um novo imposto, de nova sobrecarga tributária 
é evidente que não estimula o desenvolvimento eco-
nômico do Brasil.

Por isso, Sr. Presidente, nosso voto, relativamen-
te a esta questão, já é conhecido. Já manifestamos da 
tribuna a nossa posição contrária, mas estamos aqui 
para dar o quórum e votar contra essa matéria.

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PTB – MA) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Com a palavra, o Senador Papaléo Paes.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, mais uma 
vez, quero deixar registrado que ontem fiz parte da-
queles que pediram verificação de quórum. Seria uma 
incoerência da nossa parte não pedir hoje de novo. Por 
quê? Essa é uma matéria que o Supremo Tribunal Fe-
deral já considerou inconstitucional.

Concordo plenamente com meu Líder, Senador 
Arthur Virgílio, quando diz que fazemos aqui um acor-
do, para ter uma pauta de votação. Mas esse acordo 

é para termos aqui uma votação decente. O que é 
votação decente? É votação com quórum. O que sig-
nifica quórum? Significa o Governo colocar seus 53 
Senadores da base de apoio e não ficar escorando-
se na oposição, que é uma minoria de 27 ou 28. Não 
estamos atrapalhando nada. Com isso, nós só provo-
camos uma votação decente.

E o Governo não pode falar em quebra de acordo. 
Quando fizemos o acordo para votar a favor da DRU, 
o Governo disse que não aumentaria impostos: uma 
semana depois, ele foi para cima do aumento de im-
postos. Nós fizemos um acordo aqui, no dia 1º de abril, 
de que os servidores dos ex-Territórios teriam reajus-
te de acordo com o que a lei manda, que é o mesmo 
reajuste do Distrito Federal. Já temos notícia de que 
esse acordo foi quebrado. Então, sinto-me aqui, como 
Parlamentar, com a minha obrigação cumprida de fa-
zer com que votemos toda a pauta, mas não com 20 
Senadores, como tínhamos, não: com a maioria. Hoje 
temos 53. O Governo conseguiu chamá-los para cá; 
conseguiu tocar a corneta e trazer o pessoal da base 
com a colaboração da oposição. Se contarem, acho 
que a oposição completa o quórum.

Volto a dizer que esta Casa merece respeito. Os 
acordos que foram feitos sempre devem ter a partici-
pação de todos os liderados.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Fica aqui o meu 
protesto.

 O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. 
PMDB – RN) – Concedo a palavra ao Senador Epitá-
cio Cafeteira. 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PTB – MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, os 
próprios partidos da oposição declaram que não é 
preciso chamá-los para fazer a pauta. Mas, na reali-
dade, os Líderes estiveram presentes e assumiram o 
compromisso de votar. O meu Partido, como declarei 
antes, tinha seis votos dos oito Senadores. Peço a V. 
Exª que abra o painel, para sabermos o resultado e 
continuarmos a votação, ou, então, vamos ficar nesse 
chove-não-molha.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – 
Nobre Presidente Garibaldi, gostaria de falar para uma 
questão de ordem. Se V. Exª me garantir a palavra logo 
após abrir o painel, aguardarei. 

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

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Vamos abrir o painel. 

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Votaram SIM 40 Srs. Senadores; e NÃO, 14. 

Não houve abstenções. 
Total: 54 votos.
A matéria foi aprovada. 
Votação, em globo, das emendas de parecer 

contrário. 

As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam 

permaneçam sentados. (Pausa.) 

Foram rejeitadas as emendas. 

Aprovada, a matéria vai à promulgação. 

É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Com a palavra, a Senadora Marisa Serrano. 

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Sr. 
Presidente, atrasei-me um pouco para chegar, mas, 
se estivesse aqui, votaria “não”. 

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – O voto de V. Exª será registrado em ata. 

Medida Provisória nº 421, de 2008. 
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – 

Sr. Presidente, a minha questão de ordem. Gostaria 
de formulá-la. 

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – É sobre a matéria? 

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – 
Sr. Presidente, gostaria de levantar uma questão de 
ordem e de obter uma resposta de V. Exª 

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Senador Expedito Júnior, ouço V. Exª .

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Para 
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, apresento a minha questão de ordem com 
base no que estabelece o art. 255, inciso III, alínea c, 
nºs 8 e 12, do Regimento Interno. Esses dispositivos 
estabelecem que os requerimentos de tramitação con-
junta de projetos e os requerimentos de remessa de 
projetos para apreciação em outra Comissão sejam 
incluídos em Ordem do Dia para votação. 

O objetivo desta questão de ordem é solicitar que 
o Senado Federal passe a dar a esses dispositivos refe-
ridos a interpretação de que não caracterizam delibera-
ção legislativa para os fins de sobrestamento em razão 
de obstrução da pauta por medidas provisórias. 

É fundamental para o bom andamento dos traba-
lhos no Senado Federal que a extensão da expressão 
“deliberações legislativas” seja bem esclarecida. Sou 
pelo entendimento de que o Constituinte, ao qualificar 
as restrições para a atividade do Congresso Nacional, 
no caso de sobrestamento de matérias em razão de 
trancamento por medidas provisórias, quis referir-se a 
deliberações legislativas, o que, efetivamente, não é o 
caso dos requerimentos a que estou me referindo. 

Tais requerimentos, Sr. Presidente, não tratam 
do mérito das matérias, portanto podem configurar-
se despachos da Mesa Diretora. Não são todas as 
deliberações da Câmara dos Deputados e do Sena-
do Federal que ficam sobrestadas nas hipóteses em 
questão, mas tão-somente aquelas que envolvem o 
trabalho legislativo, o trabalho de elaboração de leis 
em sentido amplo. Esse entendimento já passou a ser 
adotado nesta Casa em algumas situações. 

Em primeiro lugar, na decisão que permitiu que 
as Comissões pudessem votar matérias deliberativas, 
mesmo com a pauta obstruída por medidas provisó-

rias; e, em segundo lugar, na decisão que permitiu a 
votação da indicação de autoridades.

Na justificação desta questão de ordem, apre-
sento vasta jurisprudência que respalda a decisão 
favorável ao que ora pleiteio. O mesmo entendimento 
tem sido adotado de forma pacífica pela Câmara dos 
Deputados já há algum tempo, Sr. Presidente. São 
nessa direção, por exemplo, as questões de ordem 
da Câmara dos Deputados de nºs 296, 236, 536, 539 
e 541, ou seja, somente as deliberações legislativas 
devem ser alcançadas pelo sobrestamento resultante 
da não-apreciação das medidas provisórias no prazo 
constitucional.

Para concluir, Sr. Presidente, impõe-se, portanto, 
definir o tema com relação à manifestação do Plenário 
do Senado Federal sobre requerimentos de tramitação 
em conjunto de projetos regulando a mesma matéria 
e de remessa à determinada comissão de matéria 
despachada, ou seja, é necessário estabelecer-se a 
deliberação sobre esses temas. Incluem-se entre as 
deliberações legislativas previstas tanto o §6º do art. 62 
como o § 2º do art. 64 da Lei Maior. Parece-me que a 
resposta é negativa, uma vez que se trata igualmente 
de deliberações que têm caráter estritamente proces-
sual e não legislativo no sentido substantivo.

Em nome da celeridade do processo legislativo 
e da interpretação correta dos dispositivos constitu-
cionais, submeto a V. Exª esta questão de ordem, por 
entender que não se aplica o disposto nos arts. 62, §6º 
e 64, §2º, da Carta Magna, a deliberação desta Casa 
sobre os requerimentos previstos no art. 252, inciso II, 
“c”, VIII e XII do seu Regimento Interno.

Vou entregar à Mesa, Sr. Presidente, a questão 
de ordem, que faço por escrito.

 O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. 
PMDB – RN) – Saiba V. Exª que a sua questão de or-
dem está acolhida pela Mesa, será objeto de estudo 
e respondida oportunamente.

 O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Pela ordem, com a palavra o Senador Mar-
coni Perillo.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, so-
licito a V. Exª que consigne o meu voto contrário à 
matéria anterior, porque se trata de medida provisória 
para abertura de crédito extraordinário. Temos reite-
rado a nossa posição contrária. Isso é uma aberração 
constitucional. Não se trata de medida com caráter de 
urgência, de emergência.  Não estamos em estado de 
guerra, em estado de calamidade. Portanto, não há 
cabimento para continuarmos votando favoravelmen-
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te às medidas provisórias para abertura de crédito 
extraordinário.

Por outro lado, Sr. Presidente, queremos agili-
zar a pauta. Queremos limpar a pauta e votar todas 
as medidas provisórias, porque queremos que a CSS 
comece a tramitar rapidamente aqui. Queremos dizer 
ao Brasil a nossa posição contrária à CSS. Não ad-
mitimos mais que a carga tributária continue crescen-
do, retirando a competitividade dos nossos produtos. 
Temos que reduzir a carga tributária. Não admitimos 
mais impostos no País.

Por isso nós queremos agilizar a pauta para vo-
tar contra a CSS.

Muito obrigado.

 O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. 
PMDB – RN) – Item 2:

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.

A matéria constou da Ordem do Dia da última 
sessão deliberativa ordinária, quando teve sua apre-
ciação transferida, em virtude da não deliberação do 
item 1 da pauta.

Transcorre hoje a décima quinta sessão da ma-
téria constando da pauta.

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

– à Medida Provisória foram apresentadas 15 emen-
das.

– a Proposição foi remetida à Câmara dos Deputa-
dos no dia 18 de março, tendo sido apreciada 
naquela Casa no dia 7 de maio;

– o Relator da matéria naquela Casa foi o Deputado 
Roberto Santiago (PV-SP);

– o prazo de vigência de sessenta dias foi prorro-
gado por igual período pelo Ato do Presidente 
do Congresso Nacional nº 24, de 2008, e se 
esgotará no dia 27 de junho;

– a Medida Provisória foi recebida formalmente pelo 
Senado Federal no dia 14 de maio.

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

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não sei 
se, a esta altura, ainda cabe, mas a minha sugestão é 
que, levando em conta que as duas medidas provisó-
rias têm sobre elas acordo para votação e são ambas 
meritórias, pois cuidam de temas que não merecem 
questionamento de ninguém neste Plenário, seria 
de aproveitarmos o quórum, que não anda tão bom, 
para fazermos o teste com os embaixadores. Votaría-
mos os embaixadores primeiro, enquanto temos quó-
rum. Em seguida votaríamos, em votação simbólica, 
as duas medidas provisórias: a do atendimento aos 
flagelados do Nordeste e a do salário mínimo. Seria 
feita por voto simbólico porque ficaríamos aqui até o 
momento final.

 O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. 
PMDB – RN) – Vamos terminar esta do salário míni-
mo, porque já se iniciou o processo.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM)  – Temo 
que, no final desse processo, já não haja mais quó-
rum.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias, 
Relator revisor da matéria.

PARECER Nº 548, DE 2008 – PLEN

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Para proferir 
parecer.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a 
Medida Provisória n° 421, de 2008, dispõe sobre o 
salário mínimo a partir de 1º de março de 2008. Por-
tanto, já está em vigor o salário mínimo de R$415,00, 
que equivale a R$13,83 por dia, sendo o valor horário 
de R$1,89.

Foram apresentadas 15 emendas. Todas elas com 
a tentativa de aumentar o valor, sendo todas rejeitadas 
na Câmara dos Deputados. Relato aqui, portanto, a  
proposta aprovada naquela Casa.

Sob o ponto de vista da urgência e relevância, 
não há o que discutir, já que nós estamos tratando do 
salário mínimo, cujo interesse alcança milhares de 
brasileiros, tanto trabalhadores da ativa quanto apo-
sentados.

Com relação à adequação financeira e orça-
mentária da proposição, conforme já foi analisado 
pela Câmara, não há nada que prejudique a Medida 
Provisória nº 421.

A análise dos aspectos jurídicos e de mérito pra-
ticamente nós já relatamos aqui, Sr. Presidente.  Então, 
passo ao voto.

Sr. Presidente, todo mundo é contra medida pro-
visória, mas ninguém presta atenção também em re-
latório nenhum sobre medida provisória. Penso que 
deveríamos chegar aqui e ler apenas o voto, já que 
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ninguém presta atenção mesmo. Então, como disse, 
passo ao voto.

Em vista das considerações apresentadas, o voto 
é pela aprovação da Medida Provisória nº 421, de 2008, 
nos termos em que foi encaminhada pela Presidência 
da República e acatada na Câmara dos Deputados.

Sr. Presidente, o meu voto, portanto, é favorável. 
O salário mínimo já está em vigor: R$415,00.

Peço a V. Exª que possamos votar o mais rápido 
possível.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER Nº , DE 2008-PLEN

De Plenário, à Medida Provisória nº 
421, de 2008, que dispõe sobre o salário 
mínimo a partir de 1º de março de 2008.

Relator-Revisor: Senador

I – Relatório

A Medida Provisória nº 421, de 29 de fevereiro 
de 2008 (MPV nº 421/08), fixa, a partir de 1º de março 
de 2008, o salário mínimo em R$415,00 (quatrocentos 
e quinze reais).

Conseqüentemente, o valor diário do salário mí-
nimo corresponde a R$13,83 (treze reais e oitenta e 
três centavos) e o valor horário a R$ 1,89 (um real e 
oitenta e nove centavos).

No prazo regimental foram apresentadas quinze 
emendas que, basicamente, objetivam aumentar o 
valor do salário mínimo ou estender o aumento para 
os beneficios previdenciários. No entanto, a matéria 
foi apreciada e aprovada na Câmara dos Deputados 
sem alterações.

II – Análise

II.1 – Atendimento aos pressupostos constitucio-
nais de relevância e urgência e adequação Finan-
ceira e Orçamentária 

A fixação do salário mínimo tem reflexo em toda 
a sociedade, seja pelo contingente de pessoas que se-
rão beneficiadas, seja pela repercussão nas finanças 
públicas e nos mercados. Dessa maneira, estão ca-
racterizados os pressupostos de relevância e urgência 
estabelecidos no art. 62 da Constituição Federal.

Com relação à adequação financeira e orça-
mentária da proposição, conforme análise feita na 
Câmara dos Deputados, não há nada que prejudique 
a MPV nº 421/2008. Conforme informações prestadas 
à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, a elevação das despesas decorrente do 
aumento do salário mínimo já foi prevista nas estima-
tivas do Poder Executivo.

II.2 – Análise dos aspectos jurídicos e de mérito
A MPV nº 421/08 atende todos os requisitos cons-

titucionais vinculados à matéria, sendo legítima a inicia-
tiva do Presidente da República. Também não contraria 
as normas infraconstitucionais sobre o salário mínimo, 
além de empregar adequada técnica legislativa.

Com relação ao mérito, temos que o valor de 
R$415 foi atingido com a concessão de 4,97% a título 
de reajuste, correspondendo ao INPC acumulado de 
abril de 2007 a fevereiro de 2008, e 4,04% a título de 
aumento real. Ou seja, o aumento concedido repõe 
ao salário mínimo a inflação do período, conforme 
variação do INPC, e concede um aumento real, tota-
lizando um incremento de 9,21% em relação ao valor 
anterior de R$ 380.

III – Voto

Em vista das considerações apresentadas, o voto 
é pela aprovação da Medida Provisória nº 421, de 2008, 
nos termos em que foi encaminhada pela Presidência 
da República e acatada na Câmara dos Deputados.

Sala das Sessões, 18 de junho de 2008. – Se-
nador Osmar Dias.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – O parecer preliminar do Relator revisor, Sena-
dor Osmar Dias, é pelo atendimento dos pressupostos 
constitucionais de relevância e urgência e pela adequa-
ção financeira e orçamentária da Medida Provisória, nos 
termos do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

No mérito, pela aprovação da medida provisó-
ria.

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.)

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Sr. Presidente, serei sempre contra os pressu-
postos constitucionais de qualquer medida provisória 
aqui. O meu voto é contra.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Contra o voto do Senador Geraldo Mesquita, 
aprovados.

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

em turno único. (Pausa.)
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Para 

discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Para discutir, com a palavra o Senador Arthur 
Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
Medida Provisória nº 421, de 2008, reajusta o valor 
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do salário mínimo mensal de R$380,00, fixado des-
de abril de 2007, para R$415,00, a vigorar a partir de 
março de 2008, além das equivalências de seu valor 
diário e horário, o que significa um acréscimo nominal 
de 9,21% sobre o valor anterior.

O percentual cobrirá um período de 11 meses, 
encurtado de um mês em relação a 2007, e, a manter 
essa tendência, deverá acompanhar esse compasso 
de antecipação do reajuste de um mês a cada ano, 
pelo menos até 2010, quando este passará a ocor-
rer no mês de janeiro de cada período, a pretexto de 
cumprir acordo com as centrais sindicais de dezem-
bro de 2006. Essa alteração deveria corresponder a 
uma atualização pela variação projetada do INPC, no 
período de abril de 2007 a fevereiro de 2008, agrega-
da de aumento igual à variação do PIB de dois anos 
antes, ou seja, 2006.

Considerados os dados observados de 4,97% de 
variação do INPC e de 3,75% para o Produto Interno 
Bruto revisado, nos períodos em questão, é possível 
constatar ligeira superação desse patamar, ou seja, 
de 9,21% contra 8,91%, determinando um aumen-
to real de 4,04%, o que ensejaria um reajuste para 
R$413,84, em vez de R$415,00, diferença residual a 
ser compensada oportunamente. Tal providência guarda 
consonância, de data e proporção, com o disposto no 
Projeto de Lei nº 1, de 2007, de autoria do Executivo, 
que, entre outros aspectos, estabelece diretrizes para 
a sua valorização entre 2008 e 2023 e que, aprovado 
por comissão especial da Câmara dos Deputados, em 
caráter conclusivo, seguiu à apreciação do Senado Fe-
deral em fins do primeiro semestre do ano passado, 
onde continua até hoje.

Nada obstante, Sr. Presidente, verifica-se que, 
mais uma vez, o Governo Federal se utiliza do expe-
diente da medida provisória para, alegando razões de 
relevância e urgência inerentes a seu próprio objeto, 
dar efetividade imediata ao reajuste do salário míni-
mo, independentemente das discussões que a matéria 
poderia merecer.

Antes de qualquer coisa, Sr. Presidente, eu gos-
taria de registrar que esse é um patamar diferente de 
Oposição. Não estamos aqui com faixas, exigindo um 
salário mínimo absurdo, não estamos aqui fazendo 
nenhum tipo de brincadeira, dizendo que há arrocho 
salarial. Eu poderia, por exemplo, pegar os dados do 
Dieese, sempre tão ligado ao Partido hoje no Governo, 
e dizer que aquele seria o salário mínimo ideal, enfim, 
mas essas infantilidades não fazem parte da nossa 
forma de atuar no Parlamento nem na vida. Esse é o 
primeiro registro. 

O segundo registro, Sr. Presidente, é bem claro. 
É importante? É. Lógico que é. Mexe com a vida de 

milhões de pessoas? Mexe. Positivamente? Mexe po-
sitivamente. Isso aqui é o máximo? É.

Nós do PSDB vamos votar isso por entendermos 
que números além desses complicariam as contas da 
Previdência, a vida de pequenas Prefeituras, compli-
cariam a vida de empresas que precisam ficar à luz 
do dia, e não mergulhar no túnel escuro e sem futuro 
tecnológico da clandestinidade.

Então, Sr. Presidente, nós entendemos que é para 
aprovar. Agora, se o Governo não abusasse de medidas 
provisórias, poderia ter vindo por projeto de lei, e nós 
poderíamos ter discutido à farta essa matéria. 

Não temos tempo para discuti-la. Estamos pre-
ocupados com este mês, que é de convenções parti-
dárias. Esse é um mês de pré-lançamento de eleição. 
Não queremos, de forma alguma, deixar desvalido o 
trabalhador de salário mínimo, nem os que vivem dos 
reflexos indiretos da matéria cuja aprovação estamos 
aqui a recomendar.

Apenas registrando que o Governo vai dizer: “Isso 
é urgente e, por isso, mandei por medida provisória”. 
Ora, se não estivesse atravancando a pauta a cada 
momento, não teria razão para alegar essa urgência, 
porque a matéria seria apreciada, em caráter de ur-
gência, por nós próprios em meio a projetos de autoria 
de Senadores e Deputados, que estão impedidos por 
este Governo de cumprir eficazmente com o papel de 
legisladores que também lhes foi destinado pelas ur-
nas que os elegeram.

Então, Sr. Presidente, aqui fica nosso protesto. 
Matéria meritória, mas não por medida provisória; po-
deria ser projeto de lei. Vamos votá-la.

E registre-se que é muito bom o Governo saber 
que lida com uma Oposição civilizada. Não há nenhum 
líder sindical aqui fora gritando; não há ninguém jo-
gando tomate em carro de Deputado ou de Senador; 
não há faixas apontando aqueles que são amigos do 
povo, aqueles que estupidamente propõem um salá-
rio mínimo absurdo, como tantas vezes vi acontecer 
no passado – e como Líder do Governo já fui vítima 
disso inclusive.

E quantos mandatos não foram ceifados, Sr. Presi-
dente, pela demagogia paga, às vezes, com o dinheiro 
do Fundo de Amparo ao Trabalhador, por sindicalis-
tas inescrupulosos, que aproveitavam esses ensejos 
para fazerem suas farras nos hotéis de Brasília com 
dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador? Essa 
é uma verdade.

Então, registre-se a limpeza da Oposição. Regis-
tre-se o caráter moderno, contemporâneo, da Oposi-
ção. Registre-se a forma como encaramos esse fato. 
Registre-se que aqui estamos para manifestar, dentro 
do Parlamento, com educação política, com civilidade, 
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com urbanidade, a nossa opinião, diferente do que fa-
ziam no passado.

Daqui a pouco estarão de novo na Oposição. 
Tomara que tenham aprendido essa lição! Seria inútil 
vivermos se não aprendêssemos com a vida e não en-
sinássemos com a vida. Tenho a pretensão de aprender 
muito com meus adversários e uma pretensão mínima 
de ensinar um pouquinho para eles.

Já vivi o papel de Líder do Governo e sei como 
foi duro aturar aqueles “idealistas”, que achavam que 
o salário mínimo bom era sempre aquele que o Go-
verno não podia pagar. Aqui está a Oposição dizendo 
que esse é o salário que se pode pagar. Não se pode 
pagar mais do que esse. E não tem por que se brincar 
com a vida do País, com as contas da Previdência, 
com as Prefeituras menores, com as empresas que 
não podem arcar com salários acima desse.

Então, o PSDB obviamente, Sr. Presidente, re-
comenda o voto “Sim”, deixando bem claro que, da-
qui para frente, dificilmente alguém terá a caradura de 
repetir aqueles padrões tão primários e canhestros 
de Oposição. É só olhar e se constatar que não há 
nenhuma faixa recomendando nada; não há nenhum 
destaque, nenhuma emenda, não há nada recomen-
dando nada diferente daquilo que o Governo pediu. O 
Governo está, a meu ver, pagando o que pode, está 
recomendando aquilo que, para mim, é o máximo. E, 
se é assim, não estou eu aqui para contrariar o bom 
senso, como vi o bom senso ser contrariado durante 
oito anos no exercício do Governo passado.

O PSDB, portanto, Sr. Presidente, votará a favor 
da aprovação dessa medida provisória.

 O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Pre-
sidente...

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Concedo a palavra ao Senador José Agripino, 
Líder do DEM.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de, 
rapidamente, fazer duas colocações: a primeira, dizer 
que vou encaminhar o voto a favor, mesmo discordando 
da forma de conceder o reajuste do salário mínimo, por 
medida provisória. Se fosse um projeto de lei em regi-
me de urgência, já estaria aprovado há muito tempo. 
Apesar disso, vou recomendar o voto “Sim”.

De R$380,00 para R$415,00 – R$35,00 de rea-
juste, 9,2% de aumento. Para um ano em que a infla-
ção não chegou a 5%, se não é o ideal, é o possível, 
e voto a favor.

Não quero, apresentando alguma emenda que 
gostaria imensamente de apresentar para melhorar 
um pouquinho mais a renda do trabalhador, ser acu-
sado de ter proposto uma emenda que tenha aumen-

tado o valor do salário mínimo, que tenha quebrado as 
contas da Previdência e que tenha jogado nas mãos 
do consumidor mais dinheiro para provocar pressão 
inflacionária.

A inflação vai chegar a 10%, lamentavelmente, 
neste ano. Nós estamos concedendo um aumento de 
9,2% ao salário mínimo num ano que transcorreu com 
índice de inflação na faixa de 5%.

Vou votar a favor, achando que o salário mínimo 
no Brasil ainda é insatisfatório; porém, em nome da 
responsabilidade fiscal, da preocupação que tenho 
com a contenção da inflação, o pior dos roedores do 
salário do povo do Brasil, vou votar “Sim”.

Agora, quero fazer um registro: Sr. Presidente, já 
foi aprovado por este Senado Federal o reajuste para 
os aposentados do Regime Geral da Previdência num 
percentual igual ao que se está votando neste momento 
para a correção do salário mínimo – 9,2%.

Não é possível que o Governo não concorde em 
dar aos mais pobres, aos trabalhadores mais modestos 
do Brasil, o índice de reajuste de 9,2% e não dê aos 
aposentados mais pobres, aqueles do Regime Geral 
da Previdência, percentual semelhante.

Nós já aprovamos a matéria por unanimidade 
nesta Casa. Espero que a Câmara dos Deputados, 
por orientação do Governo, que acabou de conceder 
o aumento que estamos aprovando, não traia os apo-
sentados do Regime Geral da Previdência e conceda 
a eles os 9,2%, reconsiderando o aumento dado no 
Orçamento de apenas 5% e considerando a vontade 
do Congresso Nacional, espelhada naquilo que o Go-
verno propôs para reajuste do salário mínimo.

Se pode para os trabalhadores, por que não pode 
para aqueles que trabalharam a vida inteira, que são 
os aposentados mais humildes, os aposentados do 
regime geral da Previdência?

De modo que, com este encaminhamento, eu 
quero reafirmar a minha confiança em que um gover-
no que está concedendo 9,2 pontos percentuais – um 
índice ainda modesto para reajuste do salário mínimo 
– não levará a sua Base na Câmara a votar contra o 
que o Senado votou, concedendo aos aposentados 
do regime geral o mesmo índice de reajuste que se 
está aprovando neste momento para o salário míni-
mo no Brasil.

O nosso voto será “sim”.
 O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Pre-

sidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Concedo a palavra ao Senador Mário Couto e, 
em seguida, ao Senador Aloizio Mercadante.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu também 
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quero encaminhar a votação em nome da Minoria. 
Antes, porém, Presidente, quero fazer algumas con-
siderações.

Quero, Presidente, indo na mesma direção do 
encaminhamento do Senador José Agripino, lamentar 
que, em todos estes anos que esta Casa tem votado 
o salário mínimo, todos estes anos do Governo Lula, 
os aposentados deste País não tenham merecido o 
mesmo reajuste dado ao salário mínimo. Eu queria 
entender, Presidente, por que o Governo faz isso exa-
tamente com aqueles pobres velhinhos desta Nação, 
pensionistas e aposentados? 

Nós aprovamos aqui que esse reajuste será igual, 
mas duvido que isso se concretizará, neste ano ou no 
próximo ano, se nós, Senadores, não tivermos a cons-
ciência de fazer como V. Exª fez, de fazer como outros 
aposentados estão fazendo na Câmara, para tentar, 
pelo menos, Presidente, como V. Exª fez na semana 
passada, pelo menos conseguir colocar em pauta o 
projeto do Senador Paulo Paim para evitar essa dis-
criminação, essa vergonhosa discriminação que é au-
mentar o salário mínimo neste País e não dar o mesmo 
reajuste aos aposentados. 

Por que isso? Eu queria entender, Srs. Sena-
dores, por que o Presidente Lula faz isto, por que os 
aposentados não têm o direito de merecer o mesmo 
reajuste do salário mínimo. Digam-me por que, Srs. 
Senadores e Srªs Senadoras. Vou votar “sim”, mas 
não vou sossegar enquanto eu não vir os aposentados 
deste país, Senador Presidente, merecerem o mesmo 
respeito que merecem todos os trabalhadores deste 
País por parte do Presidente Lula.

Quero aqui abrir parênteses também, Sr. Presi-
dente, para deixar o meu protesto em nome dos traba-
lhadores do Estado do Pará, que hoje são milhares e 
milhares e milhares e milhares de desempregados em 
função da desastrosa operação Arco de Fogo. 

Muito obrigado. 
Encaminho o voto “sim”.

Durante o discurso do Sr. Mário Couto, 
o Sr. Garibaldi Alves Filho, Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente.

 O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O Senador Mário Couto encaminha o voto “Sim”.

O Senador Mercadante tem a palavra.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
queria destacar, em primeiro lugar, que, ao longo dos 
últimos anos, pela primeira vez na história recente do 

Brasil, nós estamos encaminhando um reajuste para 
o salário mínimo que conta com o apoio de todas as 
centrais sindicais de trabalhadores do Brasil: a CUT, 
a Força Sindical, a CST, todas as centrais sindicais 
apóiam essa iniciativa.

Nós criamos um mecanismo de reajuste de longo 
prazo para o salário mínimo, uma perspectiva de cresci-
mento continuado e sustentável para o salário mínimo, 
e essa é uma das razões pelas quais a renda da meta-
de mais pobre do Brasil cresceu 32% em termos reais 
nos últimos quatro anos, um terço a mais de poder de 
compra. Temos o Bolsa Família; os 10,2 milhões novos 
empregos com carteira de trabalho assinada devido a 
esse forte crescimento da economia, que hoje está em 
5,8% do PIB; as categorias profissionais todas estão 
tendo reajustes acima da inflação, crescimento real de 
salário; e, sobretudo, o salário mínimo vem crescendo 
acima de todos os demais salários.

A base do mercado de trabalho se organiza em 
função do salário mínimo. Quando nós reajustamos, 
com ganho real, o salário mínimo, 26 milhões de tra-
balhadores são diretamente beneficiados, mas, além 
deles, são beneficiados muitos outros trabalhadores 
que têm seus ganhos vinculados ao mínimo, um e meio, 
dois salários mínimos. Com isso, a gente aumenta a 
massa real de salários, que é o que puxa o crescimento 
da economia brasileira neste momento da história.

É evidente que o impacto previdenciário é muito 
grande. Nós temos 22,5 milhões de trabalhadores que 
recebem o mínimo e estão no âmbito da Previdência 
Social. É um impacto direto nas finanças da Previdência, 
mas o País tem conseguido superar essa dificuldade e 
dar essa condição sustentável de crescimento.

Quero terminar dizendo que não acredito que a 
inflação do País chegue a dois dígitos. É verdade que 
o mundo inteiro vive hoje o problema inflacionário: há 
um aumento no preço dos alimentos decorrente da 
crise de oferta de alimentos na economia internacio-
nal; há a especulação com alimentos; há a urbaniza-
ção da Índia e da China; há o etanol americano, que 
cria, esse sim, o encarecimento da cadeia alimentar a 
partir do milho. Mas o Brasil foi, nos últimos seis anos, 
o país que mais aumentou a oferta de alimentos: nós 
aumentamos em 49,5% a produção de grãos nos úl-
timos cinco anos e em 21% a área plantada, além da 
cana e de outras culturas.

Com esse aumento da oferta de alimentos, o 
Brasil está tendo uma das melhores respostas nesse 
quadro de pressão inflacionária internacional. 

No preço do petróleo, quem está sustentando a 
estabilidade é a Petrobras, que hoje é a quarta em-
presa do mundo em termos de valor patrimonial em 
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Bolsa. A quarta maior empresa do planeta ajuda o País 
a manter a inflação sob controle.

O Banco Central do Brasil, ao contrário de outros 
bancos centrais, se antecipou à pressão inflacionária 
e começou a corrigir a taxa de juros, o que, evidente-
mente, traz dificuldades à economia, mas é necessá-
rio neste momento. 

O Governo aumentou o superávit primário, hoje 
nós temos superávit nominal. Nós estamos pagando 
todo o serviço e os juros da dívida, também com uma 
política economia preventiva em relação à inflação.

Acho que novas medidas podem ser tomadas, 
mas o País mantém a inflação sob controle, dentro 
da meta. 

Por tudo isso, é um reajuste que vai trazer ganho 
real mais uma vez. No ano que vem e sucessivamente, 
o País estará pagando a sua dívida social, ajudando a 
distribuir renda. É por isso que vinte milhões de pesso-
as saíram da linha da pobreza e viraram uma classe 
média em ascensão.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 

AC) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Romeu Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Gostaria apenas, se V. Exª 
permitir, de fazer um apelo, visto que vários Líderes se 
manifestaram pela urgência da votação da pauta. 

Estou vendo que há discursos longos aqui. To-
dos nós somos a favor do aumento do salário míni-
mo, inclusive para os aposentados, mas poderíamos 
colocar a matéria em votação rapidamente para ven-
cermos a pauta.

Depois, quem quiser fazer discurso que o faça. 
Vamos limpar a pauta, como é o desejo da maio-

ria dos Líderes.
 O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 

AC) – Agradeço a  V. Exª a colaboração com os tra-
balhos.

A pedido do Senador Arthur Virgílio, não havendo 
objeção dos Srs. Líderes, a Presidência, após a votação 
deste item, iniciará a votação de autoridades.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, Sr. 
Presidente.

É uma pena que, quando tomei conhecimento 
desta notícia, já era V. Exª a ocupar a Presidência e 
não mais o Senador Garibaldi Alves Filho. Refiro-me 
à notícia que, obviamente, saiu distorcida na Agência 
Estado, cujo título é “Líderes decidem votar CSS após 
eleições, diz Garibaldi”.

Considero isso grave, porque nós queremos votar 
a CSS no momento em que ela chegar aqui. Aliás, ain-

da há pouco propus que a votemos já. Considero que é 
indecoroso, antiético alguém dizer “Olha, vamos votar 
depois das eleições”, como quem diz “Vamos poupar o 
nosso pessoal de uma derrota eleitoral”. É grave isso, 
e isso não deveria ser dito pelo Presidente.

Mas o Presidente teria dito assim: “... o projeto que 
regulamenta os recursos para a saúde e cria a Contri-
buição Social para a Saúde (CSS) só deve ser votado 
após as eleições municipais de outubro”. Segundo a 
matéria, o Presidente teria dito que “...a decisão foi 
tomada em reunião dos líderes partidários, realizada 
em seu gabinete” e que “...a base governista chegou 
com a posição definida para votar a CSS só após as 
eleições municipais” e que “a oposição teve que acei-
tar diante da posição firme do governo”. 

Não houve posição firme nenhuma e, obviamen-
te, se o Governo começar a obstaculizar o tráfico, o 
trânsito dessa matéria aqui, sua votação poderá ficar 
até para bem depois das eleições e poderá acontecer 
aquilo que eu prevejo, que é a morte dessa malfada-
da contribuição. 

Não vejo que isso tenha mais a condição mínima 
moral de ser apresentado. Quando se diz que primeiro 
se espera a eleição para, depois, se cravar o punhal 
nas costas do contribuinte brasileiro, imagino que essa 
idéia morreu.

É preciso o Governo, agora, encontrar a forma 
austera, poupar gastos, dar o choque de gestão, en-
contrar recursos suficientes para a saúde, porque mais 
dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, isso tudo vai fa-
zendo uma bola de neve que não ajudará o Brasil no 
momento em que ele começa a ver sintomas de crise 
à sua frente.

Mas o fato, Sr. Presidente, é que não nos colo-
camos de acordo com isso de jeito algum. Nós disse-
mos que a avaliação que faz a Oposição é a de que dá 
para se votar, dispensando o parecer das comissões, 
se houver consenso dos Líderes – e os nossos Líde-
res da Oposição estão nesse consenso –, dá para se 
trazer a matéria para o plenário imediatamente, antes 
do recesso parlamentar, para nós aqui votarmos, nes-
te painel, cada um expondo a sua cara, o seu rosto, a 
sua face, o que pensa. Ou seja, se alguém tem con-
vicção, diga “eu sou a favor da saúde”, “essa gente é 
contra”, diga o que quiser dizer. Eu digo que não pre-
cisa disso para a saúde e que não aceito aumento de 
carga tributária porque isso só complica a situação da 
saúde brasileira.

Se essa declaração foi dada, foi uma declaração 
infeliz do Presidente Garibaldi, que deveria, a meu ver, 
desmenti-la com clareza, ou, melhor dizendo – como 
acredito na boa fé da Agência Estado –, pelo menos, 
explicar que talvez tenha havido um mal entendido. 
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Enfim, comunicação não é aquilo que a gente diz, é 
aquilo que é entendido. Mas, como está, deixa a Opo-
sição mal e deixa, sobretudo, em situação péssima, o 
Governo, porque dá a impressão, Sr. Presidente, que 
o Governo é utilitarista mesmo, que não tem ética na 
cabeça e que, se tem eleição, não vota agora, deixa 
para cravar o punhal depois da eleição. Isso é péssi-
mo para o Governo. E nós, da Oposição, não poderí-
amos nunca compactuar com isso. Queremos medir 
forças logo.

Nós acreditamos na nossa Base, mas parece 
que o Governo não acredita na Base dele. Se tiver que 
abrir comporta de fisiologia, já gastou uma “CPMFzi-
nha” pequena nessa história de nomear e de pagar 
emendas na Câmara dos Deputados. E não sei se 
não vai acabar tentando fazer a mesma coisa aqui 
e sem êxito, porque não acredito que essa matéria 
passe pelo Senado, já que existe a questão simbóli-
ca. O Senado rejeitou esse imposto do cheque e não 
vai aceitar restabelecê-lo, seja com o código 49, seja 
com o código 41. É algo grave porque deixa mal tanto 
o Governo – porque o Governo, afinal de contas, fica 
como o mais oportunista dos entes –  quanto a Opo-
sição, que teria assistido quieta a uma cena grotesca 
dessa. Não assistimos quietos a isso. 

Quero lavrar aqui o meu protesto e dizer a V. Exª 
que, no mais, pressenti que V. Exª iria, com sabedoria, 
mandar inverter a pauta para começarmos a votar os 
embaixadores. Percebo que há um quórum não tão 
alto, mas o PSDB colaborará para que se aprovem os 
embaixadores, que são todas pessoas que, meritoria-
mente, passaram pelo crivo da Comissão de Relações 
Exteriores. Portanto, não vamos, de forma alguma, 
contribuir para percalços na política exterior do País, 
Sr. Presidente.

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 

AC) – Agradeço a V. Exª. 
Lembro às Srªs e aos Srs. Senadores que temos 

nove embaixadores para serem votados ainda no dia 
de hoje.

Concedo a palavra ao Senador Expedito Júnior 
e ao Senador Flávio Arns.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Vou contribuir com o 
trabalho da Mesa, Senador Tião Viana. Não sei se há 
o artifício da inscrição pela ordem, mas vou seguir a 
orientação do Senador Romeu Tuma. Assim, no inter-
valo entre uma e outra votação de autoridades, gostaria 
que V. Exª me concedesse a palavra pela ordem.       

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª será atendido prioritariamente.

Com a palavra o Senador Flávio Arns.

 O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, é em 
relação a essa matéria. Falarei de maneira bem rápida 
sobre o Item nº 2 da pauta, que trata da questão do 
salário mínimo. Só gostaria de levantar três aspectos 
nessa reflexão, nessa discussão, que está sendo feita 
neste momento. 

A primeira delas é que, de fato, existe uma política 
do Governo Federal de valorização, de recuperação 
e de atualização, em valores diferenciados, do salário 
mínimo. Algumas pessoas já se referiram a isso. Re-
almente, o salário mínimo está sendo sempre reajus-
tado em níveis superiores aos níveis da inflação numa 
tentativa clara do Governo Federal em fazer o que se 
denomina uma política de recuperação do salário mí-
nimo. Esse é um ponto positivo.

O outro ponto que nos leva à reflexão, e que seria 
o segundo elemento, aqui já levantado – que é a nossa 
preocupação, como já foi manifestado em outras oca-
siões e hoje também pelos Senadores e Senadoras 
–, qual seja, o grupo de aposentados. Há uma preocu-
pação intensa com os aposentados em relação a dois 
aspectos já votados aqui neste plenário – que recebe-
ram a aprovação, eu diria, unânime das Senadoras e 
Senadores – que é o fator previdenciário e uma política 
de atualização dos vencimentos dos aposentados que 
não vêm acompanhando o que salário mínimo está 
recebendo em relação aos trabalhadores da ativa. 
Basta dizer que os aposentados que têm um plano de 
saúde, este vem sendo reajustado, nos últimos anos, 
praticamente pelo dobro do índice da inflação, o  que 
vai corroendo o salário do aposentado. 

Então, tem que haver solidariedade, reflexão, 
discussão e diálogo do Governo Federal com os apo-
sentados. E acho que esse entendimento tem que ser 
a tônica.

O último aspecto que eu queria destacar aqui, Sr. 
Presidente, diz respeito ao programa CQC da Rede 
Bandeirantes. Na segunda-feira à noite, eu estava acom-
panhando aquele programa quando um dos repórteres 
disse que iria viver com o salário mínimo durante um 
mês: R$415. Dividiu e viu o percentual de recursos que 
ele deveria ter em termos da alimentação com esse 
salário mínimo. Está lá para quem quiser ver. Achei a 
reportagem excelente. A pessoa, depois de um mês, 
emagreceu oito quilos. Emagreceu oito quilos vivendo 
com um salário mínimo. Foi acompanhado por médico, 
não conseguia dormir direito, tinha dor de cabeça, não 
conseguia trabalhar, as relações pessoais do repórter 
com o grupo de amigos e a família foram extremamente 
prejudicadas. Moral da reportagem: quarenta milhões 
de brasileiros estão vivendo com um salário mínimo 
que faz com que a pessoa emagreça, não tenha boas 
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relações, tenha dificuldade de saúde, não durma, não 
produza no trabalho como poderia produzir. 

Portanto, temos que discutir, porque o sentido da 
reportagem era verificar qual valor deveria ter o salário 
mínimo. E o valor obtido foi de quase R$2 mil. 

Então, essa reflexão tem que ser feita e eu, inclu-
sive, sempre defendo a idéia de que ninguém no Brasil 
deveria receber mais que um determinado número de 
salários mínimos. Um critério democrático e justo se-
ria que ninguém recebesse mais do que trinta salários 
mínimos, por exemplo, o que seria R$12 mil ou R$13 
mil, mas, no Brasil, as pessoas recebem 60, 70. Então, 
para haver uma distribuição de renda e para realmente 
nos empenharmos ainda mais na questão do reajuste 
do salário mínimo, deveria haver algum tipo de propor-
ção em termos de salários mínimos a fim de que não 
houvesse essa injustiça gritante no Brasil.

Assim, Sr. Presidente, gostaria de trazer esses 
três aspectos para refletirmos e pensarmos, porque 
mais coisas poderiam ser feitas. O que está sendo feito 
é ainda muito insuficiente para a realidade brasileira.

Obrigado.

 O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Agradeço a V. Exª.

Faço um apelo às Srªs Senadoras e aos Srs. 
Senadores que estão nos gabinetes que venham ao 
plenário, pois teremos votação nominal em alguns 
minutos.

Encerrada a discussão.
Votação da medida provisória sem prejuízo das 

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

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Votação, em globo, das emendas de parecer 

contrário.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam 

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

É a seguinte a matéria aprovada:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 421, DE 2008

Dispõe sobre o salário mínimo a partir 
de 1º de março de 2008.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A partir de 1º de março de 2008, o salá-

rio mínimo será de R$415,00 (quatrocentos e quinze 
reais).

Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput 
deste artigo, o valor diário do salário mínimo corres-

ponderá a R$13,83 (treze reais e oitenta e três cen-
tavos) e o valor horário a R$1,89 (um real e oitenta e 
nove centavos).

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

Art. 3º Fica revogada, a partir de 1º de março de 
2008, a Lei nº 11.498, de 28 de junho de 2007.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Passa-se à votação de autoridades e de em-
baixadores.

Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 74, DE 2008 
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)

Mensagem nº 74, de 2008 (nº 207/2008, 
na origem), pela qual o Presidente da Repúbli-
ca submete à deliberação do Senado a escolha 
do Sr. Affonso José dos Santos, Ministro de 
Segunda Classe da Carreira de Diplomata do 
Quadro Especial do Ministério das Relações 
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador 
do Brasil junto à República do Congo.

O Relator ad hoc da matéria foi o Senador Mo-
zarildo Cavalcanti.

O parecer do Relator será lido pelo Sr. 1º Secre-
tário em exercício, Senador Romeu Tuma.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Tião Viana, só quero registrar o meu voto favorável 
na MP nº 420.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
–V. Exª tem o seu voto consignado em Ata.

Concedo a palavra ao Sr. 1º Secretário, Senador 
Romeu Tuma, para a leitura do parecer.

PARECER Nº 549, DE 2008-CRE

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Para leitura do 
parecer.) – Sr. Presidente, a indicação do nome do Sr. 
Affonso José dos Santos obteve 19 votos favoráveis.

 O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Em discussão o parecer. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Passa-se à votação, que, de acordo com a deli-
beração do Senado do dia 6 de maio de 1998 e, nos 
termos do disposto no art. 383, VII, do Regimento In-
terno, deve ser procedida por escrutínio secreto.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Expedito 
Júnior. (Pausa.)
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A Presidência reitera o apelo às Srªs e aos Srs. 
Senadores que estejam nos gabinetes para que ve-
nham votar. Estamos votando matéria que exige vo-
tação nominal.

(Continua o processo de votação.)

 O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Se as Srªs e os Srs. Senadores já votaram, vou 
encerrar a votação. 

Encerrada a votação. 

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Votaram SIM 39 Srs. Senadores; NÃO, 4.

Não houve abstenções.
Total: 43 votos.
Aprovada a indicação do nome do Sr. Affonso 

José dos Santos.
Será feita a comunicação ao Senhor Presidente 

da República. 
 O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 

AC) – Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 75, DE 2008 
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)

Mensagem nº 75, de 2008 (nº 208/2008, 
na origem), pela qual o Presidente da Repúbli-
ca submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Fernando José Marroni de Abreu, 
Ministro de Segunda Classe da Carreira de 
Diplomata do Quadro Permanente do Minis-
tério das Relações Exteriores, para exercer o 
cargo de Embaixador do Brasil junto ao Reino 
Hashemita da Jordânia.

Concedo a palavra, para a leitura do parecer da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
ao Relator ad hoc, Senador Romeu Tuma.

PARECER Nº 550, DE 2008-CRE

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Para leitura do 
parecer.) – A exigência, 19 votos favoráveis à indicação 
do nome do Sr. Fernando José Marroni de Abreu.

 O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – O parecer é favorável. 

Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Passa-se à votação da matéria que deve ser pro-

cedida por escrutínio secreto, em sessão pública. 
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Pela ordem, Senador Expedito Júnior.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A seguir, Senador Papaléo.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Só para 
justificar a minha ausência na votação.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência registrará em Ata a intenção de 
voto de V. Exª.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Sr. 
Presidente, da mesma forma, pediria a V. Exª que pu-
desse inserir em Ata a minha impossibilidade de votar, 
mas estou aqui seguindo na votação.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Estará consignada em Ata a intenção de voto 
de V. Exª.

O SR. CARLOS DUNGA (PTB – PB) – Idem, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª também será atendido.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ouvi 
há pouco o Senador Mário Couto e ouço praticamente 
todas as tardes o Senador Paulo Paim reivindicando 
aquilo que eles entendem que seria um tratamento justo 
aos aposentados brasileiros. Eu não posso deixar pas-
sar em branco, deixar de aproveitar esta oportunidade, 
para informar que há uma PEC da Senadora Fátima 
Cleide, de seu Partido, do Estado de Rondônia, sobre 
o mesmo assunto. O projeto já foi votado no Senado 
e está dormindo nas gavetas da Câmara dos Deputa-
dos. Da mesma forma que os Senadores reivindicam 
sua votação, eu gostaria também de fazer um apelo a 
V. Exª no mesmo sentido. 

Não é possível mais que nós continuemos votan-
do matéria nas comissões, no plenário, ela vá para a 
Câmara dos Deputados, como é o caso da PEC dos 
servidores públicos do quadro estadual de Rondônia, 
e lá a matéria fique paralisada por mais de ano. É uma 
injustiça que se faz com o meu Estado, é uma injustiça 
que se faz com os servidores públicos de Rondônia. A 
Senadora Fátima Cleide teve visão e conseguiu aqui 
aprovar essa PEC.

Houve manifestações favoráveis do Senador Ar-
thur Virgílio, do Líder do Democratas, Senador Agripino, 
enfim, dos Líderes nesta Casa, para que se buscasse 
um entendimento com a Câmara dos Deputados, a fim 
de que fosse votada a PEC dos servidores públicos 
do Estado de Rondônia.

Não sei por que não votam a matéria, Sr. Pre-
sidente. Eu imaginava que isso ocorresse só com o 
meu Estado, que seria uma política voltada contra o 
Estado de Rondônia. Mas depois de ouvir o Senador 
Mário Couto e o Senador Paim, que é do Partido dos 
Trabalhadores, reivindicarem que se vote o projeto, 
que já foi apreciado, votado e aprovado por esta Casa 
e encontra-se dormindo nas gavetas da Câmara dos 
Deputados, faço um apelo a V. Exª para que encon-
tremos uma solução para isso. Temos que buscar um 
entendimento, para que possamos ver nossos proje-
tos aprovados aqui e na Câmara dos Deputados. Do 
que adianta comemorarmos aqui quando votamos um 
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projeto de tal relevância e importância para o País e 
para os Estados, se esse projeto fica paralisado na 
Câmara dos Deputados?

Faço esse apelo a V. Exª, que é praticamente 
nosso conterrâneo, meu vizinho do Acre, para que 
possamos ver aprovado o projeto da Senadora Fátima 
Cleide, estabelecendo, na transposição dos servidores 

públicos do Estado de Rondônia, tratamento igual ao 
dado aos funcionários dos ex-Territórios do Amapá e 
de Roraima. 

 O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço a V. Exª, Senador Expedito Júnior.

Está encerrada a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Votaram SIM 37 Srs. Senadores; e NÃO, 4. 

Não houve abstenções.
Total: 41 votos.
Aprovada a indicação do o nome do Sr. Fernando 

José Marroni de Abreu.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
 O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) 

– Sr. Presidente, pela ordem. O meu voto é “sim” tam-
bém. 

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência registrará a intenção de voto de 
V. Exª, Senador Augusto Botelho.

Item extrapauta:

 
MENSAGEM Nº 84, DE 2008 

(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)

Mensagem nº 84, de 2008 (nº 243/2008, 
na origem), pela qual o Presidente da Repú-
blica submete à deliberação do Senado a es-
colha da Srª Maria Nazareth Farani Azevedo, 
Ministra de Primeira Classe da Carreira de 
Diplomata do Quadro Permanente do Minis-
tério das Relações Exteriores, para exercer o 
cargo de Delegada Permanente do Brasil em 
Genebra.

Concedo a palavra ao Sr. Relator ad hoc, Sena-
dor Romeu Tuma, para a leitura do parecer.

 
PARECER N º 551, DE 2008-CRE

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Para leitura do 
parecer.) – Procedida a contagem de votos, foram 19 
votos favoráveis.

 O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – O parecer foi favorável. 

Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 

Passa-se à votação que, nos termos regimentais, 
deve ser procedida por escrutínio secreto em sessão 
pública.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – O Senador Jayme Campos tem a palavra pela 
ordem.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pela or-
dem.) – Sr. Presidente, eu gostaria de consignar o 
meu voto. 

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

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Mesa consignará, em Ata, a intenção de voto de 
V. Exª, Senador Jayme Campos.

Concedo a palavra ao Senador João Pedro e, 
depois, ao Senador Renato Casagrande.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria 
de pedir inclusive a atenção dos meus queridos com-
panheiros Senadores do Amazonas, Senador Jeffer-
son Praia e Senador Arthur Virgílio. Estou pedindo voto 
de aplauso à paraatleta de natação Valéria Santarém 
Lira, de 14 anos, que, no dia 12 de junho de 2008, teve 
sua participação confirmada pelo Comitê Paraolímpi-
co Brasileiro, na paraolimpíada de Pequim, na China, 
marcada para agosto de 2008.

Requeiro, portanto, Sr. Presidente, voto de aplau-
so a essa amazonense, a essa brasileira, que vai re-
presentar o Brasil em Pequim, na próxima competição 
internacional.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª será atendido nos termos do Regimento.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Sr. 
Presidente, eu gostaria que V. Exª me inscrevesse.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Sr. Presidente!

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Vou encerrar a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Votaram SIM 38 Srs. Senadores; e NÃO, 4.

Não houve abstenção.
Total: 42 votos.
Aprovada a indicação do nome da Srª Maria Na-

zareth Farani Azevedo.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
 O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Quando abrir a próxima votação, darei a palavra a V. 
Exª, pela ordem, Senador Renato Casagrande. Só um 
minuto. É apenas para ajudar.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Peço 
minha inscrição também, Sr. Presidente.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presi-
dente, V. Exª fechou o painel muito rapidamente, e eu 
tinha todo interesse em fazer meu voto nesse caso.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Eu precisava votar nessa pessoa e não votei.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Eu pediria às Lideranças para que houvesse agilida-
de, porque são nove matérias. Mas prosseguirei com 
mais tolerância de tempo, para atendê-los.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, o mesmo aconteceu comigo. Só peço 
a V. Exª que avise que vai encerrar o painel para que 
dê tempo para podermos apertar. 

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª será atendido. 

Concedo a palavra ao Senador Renato Casa-
grande e, em seguida, ao Senador José Agripino, 
pela ordem.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, na verdade, eu estava aqui pronto para falar sobre 
Maria Nazareth Farani Azevedo, para elogiá-la e para 
dizer que conheço a família dela e conheço a diploma-
ta. Sei da sua competência. Ela é chefe de gabinete do 
Ministro Celso Amorim, e acabei não votando. Esperei 
para falar sobre ela e acabei não votando.

Mas quero dizer da minha alegria em vê-la indi-
cada, nomeada para um cargo tão importante junto à 
ONU, em Genebra, pela sua competência, pela sua 
capacidade, pelo seu compromisso com a população 
brasileira. Quero fazer esse registro. Além de tudo, 
ela é uma companheira capixaba, da qual nos orgu-
lhamos muito.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

 O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, igual-
mente, como capixaba e representante do Espírito 
Santo, eu queria registrar voto favorável à indicação 
da Embaixadora Maria Nazareth Farani Azevedo, ca-
pixaba do Município de Alegre. 

Há poucos dias, ela perdeu seu pai, Sr. José Fa-
rani, pioneiro, grande empreendedor em Brasília, que 
faleceu, infelizmente, sem saber que ela foi designada 
para missão tão importante. A missa de sétimo dia foi 
realizada nesta segunda-feira. 

Nossas condolências à sua família e cumpri-
mentos a essa grande e excelente diplomata capixa-
ba, como eu.

 O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador José Agripino e, posteriormente, Se-
nador Pedro Simon.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria 
de dar um depoimento. Lamento muito não ter vota-
do. Votei em todas as matérias, menos na referente à 
Embaixadora Maria Nazareth. 

A Embaixadora Maria Nazareth é Chefe de Ga-
binete do Ministro Celso Amorim. Ela detém muito 
poder, porque quem exerce a chefia de gabinete de 
um ministro de Estado, prestigiada como ela é, detém 
poder, e o poder faz o bem ou pode, muitas vezes, 
contrariar interesses.

Eu queria dar um depoimento: a Embaixadora 
Maria Nazareth, em todos os processos de composi-
ção de quadro de acesso de indicação para o posto 
de embaixador, por escrutínio direto, pelo voto secreto, 
foi escolhida por unanimidade por seus pares, o que 
demonstra que, além de equilíbrio e de racionalidade, 
ela pratica o poder com discernimento, com sentimen-
to de justiça, o que é, evidentemente, uma qualidade 
apreciável. 

Por essa razão é que eu gostaria de engordar 
aquele escore. Foram 42 votantes; poderiam ter sido 
43, 44, 45, e, seguramente, as marquinhas verdes te-
riam sido acrescidas.

Lamentavelmente, não posso manifestar meu 
voto, porque é secreto, mas quero fazer o registro da 
minha intenção de voto na apreciação da Embaixadora 
Maria Nazareth para Genebra.

 O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Presidência solicita à 1ª Secretaria que transmita, 
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formalmente, à Embaixadora as manifestações dos 
Senadores a seu respeito.

Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a sensação 
de frustração que estou sentindo é muito grande. Eu 
estava aqui pronto para votar e, quando vi, terminou 
a votação. Estou, realmente, chocado! Vim com dis-
posição de votar na Embaixadora Maria Nazareth 
com muito carinho, com muito respeito. Conheço sua 
ação, conheço sua biografia, conheço sua disposição. 
A impressão que ela deixou na Comissão de Relações 
Exteriores foi a melhor possível. 

De repente, esta Casa tem dessas coisas! Não 
tiro minha responsabilidade, mas, ou esperamos duas 
horas até que haja quórum, ou se vota. E, como já se 
sabia que ela seria aprovada, V. Exª agiu rapidamente, 
porque sabia que ela ia passar.

Quero que conste meu voto, meu carinho, meu 
respeito e meu complexo de culpa por, realmente, não 
ter consignado o voto, como eu gostaria, no painel.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

 O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço a V. Exª. Da mesma forma, será emitida pela 
1ª Secretaria da Casa a manifestação de V. Exª.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Sr. Presiden-
te, Senador Tião Viana.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador César Borges, Senador Arthur Virgílio 
e Senador Mão Santa.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
queria dizer, da mesma forma que os colegas, que foi 
uma votação que eu nunca vi tão rápida. Muitas vezes, 
demora-se aqui tanto para esperar o quórum. Eu es-
tava tentando votar quando V. Exª encerrou a votação; 
encerrou, exatamente, em 42, o número limite. 

Tenho por V. Exª um apreço imenso, pela sua 
correção, pela sua atitude, mas tenho que lamentar 
porque não pude dar esse voto também à Embaixa-
dora Maria Nazareth.

Como membro da Comissão de Relações Ex-
teriores, vi sua competência, sua capacidade e tive a 
satisfação de votar favoravelmente a ela na Comissão 
de Relações Exteriores. 

Então, lamento que, em função do açodamento 
dessa votação, Sr. Presidente, eu não tenha podido 

dar meu voto, com o qual eu gostaria de enobrecer, 
com mais um voto, a Embaixadora, porque alguém do 
nível da Embaixadora Maria Nazareth não deveria ter 
tido apenas 42 votos. Há muito mais Senadores pre-
sentes neste plenário.

 O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Senador 
Tião Viana!

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – En-
tão, Senador Tião Viana, peço a V. Exª que consigne 
meu voto favorável à indicação da nobre Embaixadora 
Maria Nazareth Farani.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª será atendido nos termos do Regimento.

Senador Arthur Virgílio e, depois, Senador Mão 
Santa.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, eu 
me associo à homenagem que o Senador João Pe-
dro propõe, com muita justeza e com muita justiça, à 
paraatleta amazonense Valéria Santarém de Lira, que 
acaba de se classificar para os jogos paraolímpicos. 
Do mesmo modo, encaminho a V. Exª artigo publicado 
por minha colega de Congresso, Deputada Rebecca 
Garcia, sobre o Senador Jefferson Péres, que deixa, 
entre outras coisas, a impressão, que é do meu Estado, 
de que o Senador Jefferson Péres abre uma enorme 
lacuna referencial. 

Sr. Presidente, ainda registro neste plenário a 
presença do Senador Hugo Napoleão. Ex-Deputado, 
ex-Governador e que lembrava, já que estamos a de-
liberar sobre a representação em Pequim – creio que 
este é um dos itens da pauta –, que seu pai foi o pri-
meiro Embaixador do Brasil em Pequim, o Embaixador 
Napoleão. Primeiro Embaixador em Pequim. 

O Senador Hugo Napoleão é merecedor de toda 
a nossa consideração, e seu pai foi um profissional 
da diplomacia brasileira dos mais respeitados e dos 
mais acatados. 

Portanto, são essas as referências que queria 
trazer à Mesa neste momento.

Obrigado, Sr. Presidente. 

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

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª será atendido, nos termos do Regimento.

A Presidência se associa ao Senador Arthur Vir-
gílio na manifestação de apreço e consideração pelo 
nosso querido ex-Senador Hugo Napoleão.

O Senador Mão Santa tem a palavra, pela or-
dem.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Senador Tião Viana, faço minhas 
as palavras de todos em homenagem a essa extraor-
dinária mulher, Maria Nazareth Farani Azevedo.

O Piauí não poderia estar ausente ao votar favo-
ravelmente, já que, além de Embaixadora, é também 
uma bela mulher brasileira. Votei na Comissão, e, aqui, 
o meu voto é pelo Piauí.

Quis Deus estar presente o grande Líder na-
cional, Hugo Napoleão, cujo pai foi um dos maiores 

embaixadores da história do Brasil. Além do trabalho 
diplomático, foi o primeiro a ter a visão econômica de 
introduzir a China no comércio nacional.

Então, assinalo o voto do Piauí em homenagem 
à bela Embaixadora Maria Nazareth Farani Azevedo, 
designada para Genebra.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES. 
Pela ordem.) – Sr. Presidente, peço a consignação do 
pronunciamento da nossa Embaixadora Maria Nazaré 
nos Anais da Casa.

Agradeço.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR RENATO CASAGRANDE EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª será atendido, nos termos do Regimento.

Próximo item extrapauta.
O SR. LOBÃO FILHO (PMDB – MA. Pela or-

dem.) – Sr. Presidente, também quero consignar o 
meu voto a favor da Srª Maria Nazareth, pois a co-
nheço há mais de vinte e cinco anos. Mulher com-
petente, proba, que vai dignificar o nosso País, com 
toda a certeza.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem.) – Sr. Presidente, da mesma forma, apesar 
de não poder declarar meu voto, porque a votação é 
secreta, consigno o meu apoio integral, fazendo votos 
de uma grande gestão frente à Embaixada em Genebra, 
pela sua história e competência profissional.

O SR. CARLOS DUNGA (PTB – PB) – Sr. Pre-
sidente, idem.

 O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 95, DE 2008 
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)

Mensagem nº 95, de 2008 (nº 271/2008, 
na origem), pela qual o Presidente da Re-
pública submete à deliberação do Senado 
a escolha do Sr. Sérgio Augusto de Abreu 
e Lima Florencio Sobrinho, Ministro de Pri-
meira Classe da Carreira de Diplomata do 
Quadro Permanente do Ministério das Re-
lações Exteriores, para exercer o cargo de 
Embaixador do Brasil junto aos Estados Uni-
dos Mexicanos.

Concedo a palavra Sr. 1º Secretário em exercício, 
para a leitura do parecer da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional.

PARECER Nº 552, DE 2008-CRE

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Para leitura do 
parecer.) – Sr. Presidente, procedida a contagem dos 
votos, apuraram-se 18 favoráveis.

 O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 

AC) – O parecer foi favorável. 

Em discussão o parecer. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.

Passa-se à votação que, de acordo com a deli-

beração do Senado e nos termos do disposto no art. 

383, VII, do Regimento Interno, deve ser procedida por 

escrutínio secreto, em sessão pública.

Em votação.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar. 

(Pausa.)

(Procede-se à votação.)

 O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEI-
RA (PMDB – MG) – Sr. Presidente, a velocidade está 

ótima.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 

AC) – A Presidência prorroga a sessão por mais uma 

hora.

(Continua em processo de votação.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Peço às Srªs e aos Srs. Senadores que venham ao 

plenário votar, pois a matéria exige votação nominal 

e secreta.

(Continua em processo de votação.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– As Srªs e os Srs. Senadores já votaram? (Pausa.)

Vou encerrar a votação.

Senador Papaléo Paes, V. Exª já votou?

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Já votei, 

Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Vou encerrar a votação e proclamar o resultado. 

Encerrada a votação.

(Procede-se à apuração.)

JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL350     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 19 21745     351ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21746 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Votaram SIM 44 Srs. Senadores; e, NÃO, 03.

Houve uma abstenção.
Total: 48 votos.
Aprovada a indicação do nome do Sérgio Augusto 

de Abreu e Lima Florencio Sobrinho.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
 O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 

AC) – Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 96, DE 2008 
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)

Mensagem nº 96, de 2008 (nº 272/2008, 
na origem), pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Plenário 
a escolha do Sr. Roberto Carvalho de Azeve-
do, Ministro de Primeira Classe da Carreira 
de Diplomata do Quadro Permanente do Mi-
nistério das Relações Exteriores, para exercer 
o cargo de Delegado Permanente do Brasil 
junto à Organização Mundial do Comércio e 
outras organizações econômicas com sede 
em Genebra.

Concedo a palavra ao 1º Secretário em exercício, 
Senador Romeu Tuma, para a leitura do parecer.

PARECER Nº 553, DE 2008-CRE

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Para leitura do 
parecer.) – Procedida a contagem dos votos, apuraram-
se 18 favoráveis.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O parecer é favorável.

Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Passa-se à votação, que deve ser procedida por 

escrutínio secreto, em sessão pública.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar. 

(Pausa.)

(Procede-se à votação.)

 O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª tem a palavra, pela ordem.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
nos termos do art. 223 do Regimento Interno, encami-
nho à Mesa dois votos de censura: um, ao Parlamento 
Europeu, que tomou, hoje, a decisão de prisão para os 
imigrantes ilegais; outro, ao Governo da Espanha.

Trata-se de um Continente que levou tantos dos 
seus cidadãos a migrarem para outras regiões do pla-
neta. A União Européia é um exemplo de processo de 
integração diplomática muito além dos interesses co-
merciais e dos interesses econômicos das empresas. 
Eles buscaram integrar o mercado de trabalho, a legis-
lação migratória e a integração social. Portanto, é um 
retrocesso político não considerar os imigrantes ilegais 
como parte de um problema social, como parte de um 
problema da diplomacia internacional, criminalizando-
os, como faz agora a Europa, que é uma das grandes 
referências de civilização. Encaminharei uma moção, 
na mesma condição, ao Parlamento do Mercosul, que 
se reúne na próxima semana.

Sr. Presidente, na mesma direção, como disse, 
apresento voto de censura ao Governo da Espanha, 
que vai além, porque propõe criar mecanismos para 
remover os imigrantes brasileiros que estão legaliza-
dos na Espanha.

Quero lembrar que a Espanha, em 50 anos, man-
dou 800 mil espanhóis para o Brasil. Quero lembrar que 
Itália mandou 1,4 milhão de imigrantes para o Brasil, 
e que o Brasil sempre os acolheu. No caso da Espa-
nha, temos um acordo bilateral, de 27 de dezembro 
de 1960, pelo qual o Brasil assume o compromisso de 
acolher os imigrantes, de buscar atendê-los, de buscar 
orientá-los e de dar-lhes todas as condições para que 
possam se inserir na sociedade brasileira.

Essa decisão do Parlamento Europeu foi tomada 
hoje, e, a meu ver, o Parlamento brasileiro precisa res-
ponder a essa situação. Não podemos aceitá-la passi-
vamente. A Espanha tem empresas como a Telefônica 
e o Santander, que fizeram grandes investimentos no 
Brasil e que tiveram grande rentabilidade.

Somos um País que recebeu, só em 50 anos, 800 
mil imigrantes e turistas. Não podemos aceitar. Isso fere 
o Estado de Direito, fere conferências internacionais, 
fere direitos humanos.

O Parlamento brasileiro tem de se manifestar 
sobre essa escalada de retrocesso nas relações inter-
nacionais, porque globalização envolve também uma 
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maior mobilidade social do ser humano no planeta. São 
retrocessos inaceitáveis na diplomacia internacional.

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

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não 
vou perder essa chance ímpar de concordar com o 
Senador Aloizio Mercadante. Inclusive pediria a S. Exª 
que me permita assinar com ele os dois votos de repú-
dio, até porque o Brasil tem vivido crises imemoriais. 
Há registros imemoriais de crises no Brasil, e não nos 
ocorreu, em nenhum momento, daqui expulsar a va-
liosa mão-de-obra portuguesa, espanhola ou italiana. 
Quantas fortunas – Bonfiglioli, Matarazzo – se fizeram 
com trabalho duro, honesto, árduo, no Brasil, que sem-
pre se mostrou um país de oportunidades.

O caminho para a Europa, a meu ver, é o das 
reformas estruturais. O caminho para a Europa não 
é o da exclusão dos imigrantes. O caminho para a 
Europa não é o do fechamento à la Le Pen. Não é. O 
caminho para a Europa é, sem dúvida alguma, o de 
ver qual é a melhor forma de utilizar a mão-de-obra 
imigrante, que já tem contribuído em muito para o en-
riquecimento daquela região, de maneira correta, de 
maneira concreta, com regras fixas, com regras bem 
estabelecidas.

Em outras palavras, Sr. Presidente, esses são 
gestos que apontam, não raro, para caminhos totali-
tários, quando alguém acha que se resolvem proble-
mas esmagando direitos de pessoas que já haviam 
adquirido direitos, pelo que de sangue, de suor e de 
lágrimas já haviam vertido em favor da Europa, em 
favor desses países todos.

Portanto, Sr. Presidente, entendo que tem ra-
zão o Senador Mercadante. É justo e o Brasil deve 
se posicionar pelo seu Parlamento e se posicionar de 
maneira muito especificamente clara em defesa dos 
interesses dos brasileiros moradores de Espanha. 
Quantos espanhóis fizeram fortuna no Brasil? Quan-
tos espanhóis foram acolhidos por este País e quanto 
contribuíram para o nosso crescimento, para o nosso 
desenvolvimento? 

Portanto, que se consigne, de fato, o protesto 
do Parlamento brasileiro. Essa é a posição do PSDB, 
Sr. Presidente.

 O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Com a palavra ao Senador Inácio Arruda.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, 
queremos aproveitar a oportunidade para concordar 
uma vez mais com o Senador Mercadante nessas 
duas iniciativas.

 A primeira é em relação à União Européia, em 
votação no dia de ontem, que foi amplamente debatida 
e muito contestada, na própria União Européia. Isso 
vai criar conflitos entre os países que querem integrar 
a União Européia e entre os que já estão na União 
Européia, além de criar um conflito com o restante do 
mundo. São sobejas razões que podemos anunciar de 
contestação a essa medida da União Européia. Basta 
olhar para o Brasil; a formação do nosso povo, a pre-
sença de imigrantes ingleses, espanhóis, portugueses, 
italianos. Não há, talvez, um país europeu que não 
tenha mandado imigrantes para o Brasil. Todos man-
daram imigrantes para o Brasil quando passaram por 
grandes necessidades. Foram muito bem acolhidos, 
muito bem recebidos no Brasil. 

Esse também é o viés conservador que se es-
palha na Europa. Muitas dessas reivindicações que 
estão sendo discutidas e aprovadas no Parlamento 
Europeu foram bandeiras da direita extremada da Eu-
ropa, de conservadores ligados ainda ao velho estilo 
nazista e fascista da Europa. Portanto, merecem am-
pla contestação.

É lamentável que um governo democrático, como 
o Governo de Zapatero esteja também promovendo 
posições como esta...

(Interrupção do som.)

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Eu queria 
fazer um apelo que V.Exª abrisse o painel e, logo em 
seguida, ....

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Sr. Presidente, eu peço ao orador que respeite as 
pessoas que estão na tribuna. Em seguida, ele pode 
pedir a palavra.
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O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Mas, para 
abrir, Senador...

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Então, é que eu estou com a palavra.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Ah, bom, 
pensei que V. Exª tivesse encerrado. Desculpe-me. 

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Em relação ao governo de Zapatero, que é um gover-
no do campo democrático na Europa, e é lastimável 
a posição espanhola. Daqui a pouco o Brasil vai ter 
que pedir reciprocidade em relação a essa atitude do 
governo espanhol.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Peço descul-
pas ao Senador, que logo em seguida ia encerrar.

Só fazer um apelo para V. Exª abrir o painel, e 
entre a outra votação e essa dar a palavra àqueles 
que desejam fazê-lo.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO) – 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. GILBERTO GOELLNER (DEM – MT) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT– 
AC) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Papaléo Paes. 

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu faço um 
apelo a V. Exª que nós façamos a votação logo das au-
toridades. E que, no momento da votação, V. Exª não 
permita que se faça algum tipo de encaminhamento 
que não esteja relacionado à votação – até isso não é 
permitido durante a votação.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço a V.Exª a defesa do Regimento. 

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Então, 
nós poderíamos votar logo as autoridades. E após o 
encerramento da votação, que poderia ser bem rápi-
do, em 20 minutos se votaria tudo, aí deixar a palavra 
à vontade aos Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço a V.Exª a colaboração com o Regimento.

Senador Leomar Quintanilha e, a seguir, Senador 
Gilberto Goellner. 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é 
nessa direção de fazer um apelo aos colegas e à Mesa 
para que nós aceleremos o processo de votação. Nós 
temos mais de seis ou sete autoridades para serem 
votadas. Vamos votar e, em seguida, poderão fazer uso 
da palavra os Senadores que assim o desejarem. 

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Agradeço a V.Exª a colaboração com a Mesa, 
Senador Leomar Quintanilha.

Senador Gilberto Goellner.
O SR. GILBERTO GOELLNER (DEM – MT. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, eu quero parabenizar a indicação 
do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, 
do eminente Embaixador Roberto Azevedo, e dizer 
que hoje, pela manhã, nós tivemos na Comissão de 
Agricultura uma audiência pública para avaliar a po-
sição brasileira no contencioso do algodão, em que 
o Brasil obteve um sucesso, com um ganho de cau-
sa inédito: é a primeira vez que um produto agrícola 
como o algodão consegue um resultado tão subs-
tancial, que seria o questionamento dos subsídios 
norte-americanos à cultura do algodão, e que estão 
acabando com a competitividade nesse campo. E o 
chanceler Roberto Azevedo chega em boa hora re-
presentando o País na OMC, porque ele teve partici-
pação direta nesse ganho de causa no contencioso 
do algodão, e parabéns ao Itamaraty por ter conse-
guido essa meta. Agora a luta é negociar no âmbito 
da OMC para conseguirmos resultados diretos pelo 
contencioso já ganho.

 O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Encerrada a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Votaram SIM 49 Srs. Senadores; e NÃO,03. 

Não houve abstenção.
Total: 52 votos.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
 O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 

AC) – Item extrapauta:

 
MENSAGEM Nº 97, DE 2008 

(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)

Mensagem nº 97, de 2008 (nº 283/2008, 
na origem), pela qual o Presidente da Re-
pública submete à deliberação do Senado a 
escolha do Sr. Eduardo dos Santos, Ministro 
de Primeira Classe da Carreira de Diploma-
ta do Quadro Permanente do Ministério das 
Relações Exteriores, para exercer o cargo 
de Embaixador do Brasil junto à República 
do Paraguai.

Concedo a palavra ao Sr. 1º Secretário em exer-
cício, Senador Romeu Tuma, para a leitura do pare-

cer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 

Nacional.

 

PARECER Nº 554, DE 2008–CRE

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Para leitura do 

parecer.) – Procedida a contagem dos votos, foram 14 

a favor, um contrário e nenhuma abstenção.

 O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 

AC) – O parecer é favorável.

Passa-se à votação que deve ser procedida por 

escrutínio secreto em sessão pública.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– As Srªs e os Srs. Senadores já votaram? 

Vou encerrar a votação. (Pausa.)

Senador Neuto de Conto. (Pausa.)

Está encerrada a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Votaram SIM 47 Srs. Senadores; e NÃO, 2.

Não houve abstenção.
Total: 49 votos.
Aprovada a indicação do nome do Sr. Eduardo 

dos Santos.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
 O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 

AC) – Item extrapauta:

 
MENSAGEM Nº 100, DE 2008 

(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)

Mensagem nº 100, de 2008 (nº 293/2008, 
na origem), pela qual o Presidente da Repú-
blica submete à deliberação do Senado a es-
colha da Senhora Maria Stela Pompeu Brasil 
Frota, Ministra de Primeira Classe da Carreira 
de Diplomata do Quadro Permanente do Mi-
nistério das Relações Exteriores, para exer-
cer o cargo de Embaixadora do Brasil junto à 
Confederação Helvética.

Concedo a palavra ao Sr. 1º Secretário em exer-
cício, Senador Romeu Tuma, para a leitura do pare-
cer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional.

PARECER Nº 555, DE 2008–CRE

SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Para leitura do 
parecer.) – Procedida a contagem dos votos, foram 
14 a favor.

 O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – O parecer é favorável.

Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a 

discussão.
Passa-se à votação, que deve ser procedida por 

escrutínio secreto em sessão pública.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
A Presidência esclarece que o próximo item será 

sobre a mesma embaixadora, porque é cumulativa a 
função dela junto ao Principado de Liechtenstein.

As Srªs e os Srs. Senadores já votaram?

(Procede-se à votação.)

Encerrada a votação.
Senador Marconi Perillo, será registrada a in-

tenção de voto de V. Exª, porque houve alguma si-
tuação aqui. Será consignada em Ata a intenção 
de V. Exª.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Voto 
favorável, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Declaro encerrada a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Votaram SIM 46 Srs. Senadores; e NÃO, 3.

Não houve abstenção.
Total: 49 votos.
Aprovado.
Será feita devida comunicação ao Senhor Presi-

dente da República.
 O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT– AC) 

– Item extrapauta:

 
MENSAGEM Nº 115, DE 2008 

(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)

Mensagem nº 115, de 2008 (nº 335/2008, 
na origem), pela qual o Presidente da Re-
pública submete à deliberação do Senado 
a escolha da Srª Maria Stela Pompeu Brasil 
Frota, Ministra de Primeira Classe da Car-
reira de Diplomata do Ministério de Rela-
ções Exteriores, para, cumulativamente com 
o cargo de Embaixadora do Brasil junto a 
Confederação Helvética, exercer o cargo de 
Embaixadora do Brasil junto ao Principado 
de Liechtenstein.

Concedo a palavra ao Sr. 1º Secretário em exer-

cício, Senador Romeu Tuma, para a leitura do pare-

cer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 

Nacional.

 

PARECER Nº 556, DE 2008 – CRE

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Para leitura do 

parecer.) – Sr. Presidente, foram 14 votos favoráveis.

 O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 

AC) – O parecer é favorável.

Em discussão o parecer. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.

Passa-se à votação, que deverá ser procedida 

por escrutínio secreto.

As Srªs e Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

 O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 

AC) – Declaro encerrada a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Votaram SIM 45 Srs. Senadores; e NÃO, 3.

Não houve abstenções.
Total: 48 votos.
Aprovada indicação do nome da Srª Maria Stela 

Pompeu Brasil Frota.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 105, DE 2008 
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)

Mensagem nº 105, de 2008 (nº 320/2008, 
na origem), pela qual o Presidente da Repúbli-
ca submete à deliberação do Senado a esco-
lha do Sr. Clodoaldo Hugueney Filho, Ministro 
de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, 
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil 
junto à República Popular da China e, cumu-
lativamente, o de Embaixador do Brasil junto 
à Mongólia e na República Popular Democrá-
tica da Coréia.

Concedo a palavra ao Sr. 1º Secretário em exer-
cício, Senador Romeu Tuma, para a leitura do pare-
cer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional.

PARECER Nº 557, DE 2008 – CRE

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Para leitura 
do parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
foram 18 votos favoráveis.

 O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – O parecer é favorável.

Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Passa-se à votação, que deve ser procedida por 

escrutínio secreto, em sessão pública.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar. 

(Pausa.)

(Procede-se à votação.)

 O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Aloizio 
Mercadante.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
enquanto estamos encaminhando a votação, gostaria 
de registrar em plenário e pedir que conste dos Anais 
da Casa o prêmio recebido pelo jornalista da TV Se-
nado Chico Sant’Anna. Muitos fazem o programa ali 
no cafezinho com ele.

Ele foi premiado, no dia 1º de julho, em Paris, 
pelo Senado francês, por sua tese de doutorado Mídia 
das Fontes – um novo ator sobre a cena jornalística 
brasileira. No trabalho, ele analisa a ação midiática do 
Senado Federal do Brasil. Sua tese foi defendida, em 
outubro de 2007, junto ao laboratório Crape – Centro 
de Pesquisas sobre a Ação Política na Europa, da 
Universidade de Rennes 1, na França. Na ocasião, a 
tese obteve a menção máxima atribuível a teses de 
doutorado.

O foco central da tese, o corpo de pesquisa, são 
as mídias do Senado e seus profissionais. Foram ana-
lisadas rotinas, valores profissionais, critérios de noti-
ciabilidade e interferência dessa estrutura informativa 
sobre a imprensa tradicional.

A tese foi distinguida com a Menção Especial do 
prêmio do Senado francês intitulado Prêmio de Teses 
do Senado, consignado a cada ano às melhores teses 
de Ciência Política, Economia e Sociologia a respei-
to de questões relacionadas à atividade parlamentar. 
Chico Sant’Anna recebeu a notícia da premiação por 
meio de comunicado do Presidente do Senado francês, 
Christian Poncelet. A cerimônia de entrega da Menção 
Especial à tese e da medalha do Senado francês ocor-
rerá na Presidência do Palácio do Senado francês, no 
Palácio de Luxemburgo, em Paris.

Ele é jornalista concursado, há mais de 15 anos 
no Senado. Parabéns a ele e a todo o corpo de pro-
fissionais competentes do Senado Federal, particular-
mente à TV Senado, que agora está sendo reconhecida 
internacionalmente pela competência intelectual e pela 
experiência de êxito!

Só queria votar, Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALOIZIO MERCADANTE EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Vou encerrar a votação.

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

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador Arthur Virgílio, tem a palavra V. Exª 
pela ordem.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só 

quero me congratular, porque é a terceira intervenção 
qualificada que vejo hoje aqui proferida pelo meu que-
rido amigo Senador Aloizio Mercadante.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Agradeço a V. Exª, Senador Arthur Virgílio.
Declaro encerrada a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Votaram SIM 45 Srs. Senadores; e NÃO, 4.

Não houve abstenções.

Total: 49 votos.

Aprovada a indicação do nome do Sr. Clodoaldo 

Hugueney Filho.

Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
 O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 

AC) – Item extrapauta:

 
MENSAGEM Nº 106, DE 2008 

(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)

Mensagem nº 106, de 2008 (nº 321/2008, 
na origem), pela qual o Presidente da Repúbli-
ca submete à deliberação do Senado a escolha 
do Sr. Luiz Augusto de Castro Neves, Ministro 

de Primeira Classe da Carreira de Diplomata 
do Ministério das Relações Exteriores, para 
exercer o cargo de Embaixador do Brasil jun-

to ao Japão.

Concedo a palavra ao Sr. 1º Secretário em exer-

cício, Senador Romeu Tuma, para a leitura do pare-

cer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional.

PARECER Nº 558, DE 2008 – CRE

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Para leitura do 
parecer.) – Sr. Presidente, foram 15 votos favoráveis.

 O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – O parecer é favorável.

Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Em votação, que deve ser procedida por escru-

tínio secreto, em sessão pública.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

 O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– As Srªs e os Srs. Senadores já votaram? (Pausa.)

Declaro encerrada a votação.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Pre-

sidente...
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Senador Valdir Raupp, infelizmente, eu já havia te-
clado o painel, mas será registrada em Ata a intenção 
de voto de V. Exª.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Votaram SIM 44 Srs. Senadores; e NÃO, 4.

Não houve abstenções.
Total: 48 votos.
Aprovada a indicação do nome Sr. Luiz Augusto 

de Castro Neves.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Item extrapauta:

 
MENSAGEM Nº 107, DE 2008 

(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)

Mensagem nº 107, de 2008 (nº 322/2008, 
na origem), pela qual o Presidente da Repúbli-
ca submete à deliberação do Senado a escolha 
do Sr. Ivan Oliveira Cannabrava, Ministro de 
Primeira Classe da Carreira de Diplomata do 
Quadro Especial do Ministério das Relações 
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixa-
dor do Brasil junto ao Reino da Bélgica, cumu-
lativo com o de Embaixador do Grão-Ducado 
de Luxemburgo.

Concedo a palavra ao Sr. 1º Secretário em exer-
cício, Senador Romeu Tuma, para a leitura do pare-
cer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional.

 
PARECER Nº 559, DE 2008 – CRE

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Para leitura 
do parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
foram 15 votos favoráveis.

 O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – O parecer é favorável.

Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar, nos 

termos regimentais, por escrutínio secreto, em sessão 
pública.

(Procede-se à votação.)

 O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Pela ordem, tem a palavra o Senador Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas quero 
elogiar a forma como V. Exª está conduzindo as vota-
ções, de forma rápida, a fim de permitir que as pes-
soas possam, inclusive, falar durante a votação, mas 
de forma rápida; não é preciso demorar muito tempo. 
Penso até que as pessoas deveriam evitar tomar ca-
fezinho durante a votação nominal. Desse modo, vo-
taríamos mais rápido.

Parabéns, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Agradeço a V. Exª, Senador Osmar Dias.
O SR. LOBÃO FILHO (PMDB – MA) – Sr. Presi-

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Senador Lobão Filho, V. Exª tem a palavra.
O SR. LOBÃO FILHO (PMDB – MA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de 
fazer desta tribuna o registro sobre um fato que, pelo 
seu significado e importância, merece ser consignado 
nos Anais desta Casa.

O Ministro Edison Lobão se dirige amanhã, dia 
19 de junho, à Arábia Saudita, a convite do governo 
árabe, para participar, de forma inédita e histórica, 
de um encontro dos membros da Organização dos 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e do G-8, 
para discutir a grave crise da alta do preço do pe-
tróleo.

Este é um momento muito importante para o 
Brasil, que foi convidado pela primeira vez para tal 
evento, tendo sido justificado esse convite em função 
de o Brasil ser um dos maiores produtores e um dos 
maiores consumidores de petróleo do mundo.

Então, nossos votos, para que o Ministro repre-
sente bem nosso País e possa sair de lá com êxito 
para os cidadãos brasileiros!

 O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Os cumprimentos da Presidência ao Senador Edison 
Lobão, nosso Ministro de Minas e Energia!

Vou encerrar a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Votaram SIM 43 Srs. Senadores; e NÃO, 4.

Não houve abstenções.
Total: 47 votos.
Aprovada a indicação do nome do Sr. Ivan Oli-

veira Cannabrava.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
 O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 

AC) – Item extrapauta:

 
MENSAGEM Nº 114, DE 2008 

(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)

Mensagem nº 114, de 2008 (nº 
341/2008, na origem), pela qual o Presi-
dente da República submete à deliberação 
do Senado a escolha do Sr. Pedro Fernando 
Brêtas Bastos, Ministro de Primeira Classe 
da Carreira de Diplomata do Quadro Per-
manente do Ministério das Relações Exte-
riores, para exercer o cargo de Embaixador 
do Brasil junto à Irlanda.

Concedo a palavra ao Sr. 1º Secretário em exer-
cício, Senador Romeu Tuma, para a leitura do pare-
cer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional.

 
PARECER Nº 560, DE 2008 – CRE

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Para leitura 
do parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
foram 14 votos favoráveis.

 O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – O parecer é favorável.

Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.

Passa-se à votação, que deve ser procedida por 

escrutínio secreto, em sessão pública.

A Presidência apenas faz uma deferência ao 

Embaixador Pedro Brêtas, que assume a tal missão, 

já tendo larga carreira de serviços prestados ao Minis-

tério das Relações Exteriores, servindo na Embaixada 

do Brasil em Washington, como Segundo Secretário; 

junto à Embaixada em Lisboa; junto à Embaixada de 

Lagos, como Primeiro Secretário e Conselheiro; junto 

à Embaixada em Assunção, como Conselheiro; e, na 

Divisão da América Meridional, como Chefe. Honro-

samente, serviu no Senado Federal, junto à Presidên-

cia, na gestão do Senador Renan Calheiros, e junto 

à Secretaria de Relações Exteriores, na condição de 

Diretor.

A Presidência presta a devida consideração, em 

homenagem ao Embaixador Pedro Brêtas.

Em votação.

(Procede-se à votação.)

 O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 

ES) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Senador Renato Casagrande, V. Exª tem a palavra 

pela ordem.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 

ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-

dente, quando acabarem as votações, quero a palavra 

como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Ainda há uma matéria da Ordem do Dia que não exige 

votação nominal, a não ser que seja pedida a verifica-

ção de quórum, que é a medida provisória.

Vou encerrar a votação.

Declaro encerrada a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Votaram SIM 44 Srs. Senadores; e NÃO, 4.

Não houve abstenções.
Total: 48 votos.
Aprovada a indicação do nome do Sr. Pedro Fer-

nando Brêtas Bastos. 
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
Mais uma vez, os cumprimentos ao Embaixador 

Pedro Brêtas, pela honrosa missão que exercerá jun-
to à Irlanda!

 O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Item 3:

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.

(Parecer nº 6, de 2008-CN, da Comis-
são Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização).

A Presidência chama a atenção dos Srs. Sena-
dores para o fato de que essa medida provisória já 
veio para a Mesa com parecer da Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, tendo 
como Relator o Deputado José Guimarães, favorá-
vel à medida provisória e pela inadmissibilidade das 
Emendas nºs 1 a 12.

A matéria constou da Ordem do Dia da última 
sessão deliberativa ordinária, quando teve sua apre-
ciação transferida em virtude da não-deliberação do 
Item 1 da pauta.

Transcorre hoje a 15ª sessão da matéria cons-
tando da pauta.

Antes de submetê-la ao Plenário, a Mesa presta 
os seguintes esclarecimentos:

– À Medida Provisória foram apresentadas 12 emen-
das;

– Em 7 de abril, a matéria foi enviada à Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
calização, na qual, em 8 de abril, foi designado 
Relator o Deputado José Guimarães e Relator 
revisor, o Senador João Tenório;

– Em 17 de abril, a Comissão Mista de Planos, Or-
çamentos Públicos e Fiscalização emitiu seu 
parecer favorável à Medida Provisória e con-
trário às emendas.

– A proposição foi remetida à Câmara dos Deputa-
dos no dia 18 de abril, tendo sido apreciada, 
naquela Casa, no dia 7 de maio;

o prazo de vigência de 60 dias foi prorrogado por 
igual período, pelo Ato do Presidente do Con-
gresso Nacional nº 26, de 2008, e se esgotará 
no dia 15 de agosto;

– A Medida Provisória foi recebida formalmente pelo 
Senado no dia 14 de maio.

Prestados tais esclarecimentos, passa-se à apre-
ciação da matéria.

Em votação os pressupostos de relevância e 
de urgência e adequação financeira e orçamentária. 
(Pausa.)

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Para encaminhar a votação dos pressupostos 
constitucionais de relevância e urgência da matéria, 
concedo a palavra ao eminente Líder, Senador José 
Agripino Maia.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para enca-
minhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, quero, neste caso especial, dizer que vou votar 
pela admissibilidade, pela urgência e pela relevância, 
porque essa medida provisória destaca recursos para 
atender a população atingida pelas enchentes que 
ocorreram no País, particularmente no Nordeste e no 
meu Estado. Tal medida é urgente, relevante e consti-
tucional, porque não agride o art. 62 da Constituição, 
que fala em abertura de crédito extraordinário especi-
ficamente para calamidade, como é o caso.

Há três meses, no meu Estado, ocorreram en-
chentes de enormes proporções no Vale do Açu, no Vale 
do Apodi. Eu, pessoalmente, tive a oportunidade de ir 
a Felipe Guerra, a Apodi, a Ipanguaçu, a Açu, para ver 
os prejuízos decorrentes das enchentes. Houve preju-
ízos para o pequeno produtor rural, para o roçado do 
pequeno agricultor, pois as cercas se foram, os postes 
caíram, as casas de taipa se dissolveram. Houve pre-
juízo para o roçado, que não vai produzir safra, como 
também houve prejuízo para a atividade produtiva.

A salineira, a carcinicultura, que é a produção de 
camarão, a cultura de manga, de melão e de banana, 
tudo isso foi prejudicado. Quero dizer a V. Exªs que, 
até agora, socorro nenhum chegou ao meu Estado, 
nem para socorrer o flagelado, que perdeu seu patri-
mônio, que teve sua terra inundada, que está com o 
banco à sua porta, cobrando a dívida, nem para so-
correr a empresa privada, que gerava muito emprego 
no cultivo de banana, de manga e de camarão ou na 
colheita de sal. Foram milhares de empregos perdidos 
com as enchentes.
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Já estou rouco de falar nesta tribuna sobre as 
providências que foram prometidas, e, até agora, nada. 
Sr. Presidente, foram prometidos R$78 milhões no pri-
meiro momento; depois, baixaram para R$20 milhões, 
e, até agora, nada chegou. Talvez, o dinheiro prome-
tido esteja contido nessa medida provisória, que tem 
um sentido. Quando ela é editada, passa a produzir 
efeito prático. O dinheiro dessa medida provisória já 
poderia ser liberado. Com sua aprovação, não have-
rá mais nenhuma justificativa, nenhuma razão, para 
que as pessoas atingidas pelas enchentes do Piauí, 
do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de 
Pernambuco e do Brasil inteiro não sejam atendidas 
naquilo que o Governo prometeu. No nosso Estado 
– o Estado de V. Exª, Sr. Presidente, o meu Estado –, 
promessas foram feitas, e prejuízos de grande monta 
aconteceram.

Quando eu era Governador, em 1985, o rio Mos-
soró transbordou, a casa dos ribeirinhos foi embora, 
e, sem esperar dinheiro federal nenhum, reconstruí, 
em noventa dias, 900 casas, acudindo a população 
flagelada, chegando com a força da solidariedade aos 
que precisam.

Nesta cheia não aconteceu nada. Não foi um se-
cretário executivo – para não falar em Ministro de Estado 
–, um só, ao Estado do Rio Grande do Norte, para se 
dizer presente, para anunciar algum benefício. 

Chegaram as notícias de que ia haver dinheiro; 
mas ficou na notícia. 

Eu quero fazer este desabafo porque acho que, 
na hora em que a gente vota e aprova uma medida 
provisória que destina dinheiro para calamidade, é pre-
ciso que a gente fale alto para ver se aquilo que pro-
meteram chega. Dinheiro não falta, o dinheiro vai ser 
aprovado, já estava comprometido. O que eu espero é 
que a União, que extrai petróleo do meu Estado, que 
extrai o sal do meu Estado, que se beneficia do meu 
Rio Grande do Norte, se lembre, com a aprovação da 
MP que neste momento fazemos, de cumprir a palavra 
que prometeu: mandar os R$78 milhões, que são uma 
pequena parcela daquilo que é preciso fazer para re-
cuperar os prejuízos, e honrar a palavra tomada com 
o povo do Rio Grande do Norte.

O nosso voto será “sim” à urgência, à relevância, 
à constitucionalidade e ao mérito da matéria.

 Durante o discurso do Sr. José Agripino, 
o Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Garibaldi Alves Filho, Presidente.

 O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Pre-
sidente, pela Minoria.

O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Para encaminhar, concedo a palavra ao Sena-
dor Mário Couto; em seguida, ao Senador João Tenório 
e, depois, ao Senador Geraldo Mesquita.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Para encami-
nhar a votação. Sem revisão do orador.) – Presidente, 
esta é uma boa hora para mostrar que a oposição, neste 
Senado, não é uma oposição radical. Nós vamos votar 
“sim” a essa medida provisória. Queremos mostrar à 
população brasileira, Presidente, que quando se vota 
“não” a uma medida provisória é porque o Governo 
abusa deste Senado. É quando o Supremo Tribunal 
Federal diz que o Governo não pode editar medidas 
provisórias para crédito extraordinário a não ser com 
algumas exceções que a Constituição permite, como 
essa que vamos votar. Essa medida provisória é cons-
titucional. A que votamos anteriormente não é constitu-
cional, rasga a Constituição brasileira, e é por isso que 
votamos contra, em respeito à Constituição Nacional 
e ao povo brasileiro. Essa não; essa é diferente. Trata-
se de um crédito extraordinário para ir ao encontro de 
socorrer a nossa população, que é prejudicada com as 
enchentes neste País. Essa é uma medida emergen-
cial. A essa compete crédito extraordinário.

Sr. Presidente, ainda agora, nós liberamos ao 
BNDES R$12,5 bilhões! Um bilhão desses R$12,5 bi-
lhões sabe para onde vai? João Tenório, meu querido 
Senador, sabe para onde vai? Para Angola, Senador. 
Por que não socorrem agora os desempregados do Es-
tado do Pará, com a ação da Operação Arco de Fogo? 
São milhares, milhares e milhares de desempregados! 
Por que não abrem um crédito para socorrer as em-
presas madeireiras legais? Não falo das ilegais, não 
falo de bandido. Bandido, o lugar dele é na cadeia. Falo 
daqueles que têm as suas ações concretas, corretas, 
que seguem, realmente, as leis brasileiras. Esses eu 
protejo; desses eu faço a defesa aqui.

Por que não pegam Marajó, Sr. Presidente, que 
tem um potencial turístico incalculável, e abrem crédito 
para as empresas investirem no turismo em Marajó? 
Estão socorrendo Angola, Presidente, enquanto o povo 
brasileiro está morrendo! Enquanto os aposentados 
brasileiros estão pedindo socorro, abrem crédito de 
mais de R$1 bilhão para Angola, Presidente! 

Nessa matéria, vou votar “sim”, porque ela é 
constitucional e é para beneficiar os prejudicados 
brasileiros e brasileiras com as enchentes que temos 
neste País.
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 Durante o discurso do Sr. Mário Couto, 
o Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
acadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Garibaldi Alves Filho, Presidente.

 O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. 
PMDB – RN) – Concedo a palavra ao Presidente João 
Tenório.

O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL. Para enca-
minhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, nada mais urgente e relevante do que aten-
der a uma região que, normalmente, com freqüência 
quase anual, sofre conseqüências e constrangimentos 
imensos por conta de seca e de escassez de chuva, 
de água. De repente, essa mesma região e os Estados 
que fazem parte dessa região, que têm a característica 
de sofrer por falta de água, vêem-se submetidos ao 
constrangimento, igualmente grande, do excesso de 
chuvas, que provocou a destruição em massa, como 
foi dito pelo Senador José Agripino, de uma série de 
atividades privadas, como também da estrutura públi-
ca que ali existe.

Essa medida provisória já foi apreciada, vota-
da e aprovada na Comissão Mista do Congresso. 
Eu gostaria apenas de registrar a minha satisfação 
de dar uma colaboração no sentido de que esse so-
frimento constante e repetido da minha região seja 
um pouco atenuado pelos recursos advindos dessa 
medida provisória.

Muito obrigado.

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

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC. Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, para mostrar que sou uma 
pessoa coerente, vou votar pela constitucionalidade e 
no mérito dessa medida provisória. O parágrafo 3º do 
art. 167 da Constituição Federal assegura e sustenta 
meu voto.

Para as pessoas entenderem, Sr. Presidente, 
por que trato da coisa de forma coerente, o que diz o 
parágrafo?

Art. 167 (...)
§ 3º A abertura de crédito extraordinário 

somente será admitida para atender a despe-
sas imprevisíveis e urgentes, como as decor-
rentes de guerra, comoção interna ou calami-
dade pública (...).

Portanto, Sr. Presidente, há previsão consti-
tucional para essa medida provisória em especial. 
Votando a favor dela, demonstro absoluta coerência 
com o que tenho sustentado aqui. Ou seja, o Senado 

Federal, em especial, e o Congresso Nacional têm 
sido submetidos a um processo de desmoralização 
pelo Governo Federal, com a enxurrada de medidas 
provisórias. A matéria da grande maioria delas pode-
ria estar tramitando nesta Casa em sede de projeto 
de lei. No entanto, o Presidente insiste em mandar 
medidas provisórias, em um processo de desmorali-
zação desta Casa.

Já falei aqui e aqui já previno, Sr. Presidente: em 
se tratando de medida provisória que disponha sobre 
abertura de crédito extraordinário, que falte previsão 
constitucional, eu vou pedir verificação de quórum em 
toda oportunidade que isso acontecer.

Já previno, já aviso, para que depois não seja 
acusado de quebrar acordo feito nesta Casa. Acho um 
absurdo que votemos pedido de crédito extraordinário 
para matérias que não estão previstas na Constituição. 
Portanto, de forma coerente, declaro meu voto a favor, 
reconhecendo a constitucionalidade dessa medida 
provisória e a justeza do seu mérito, por se tratar de 
recurso que será – e já foi, inclusive – aplicado em uma 
situação de calamidade pública no seu, e no nosso, 
Nordeste brasileiro.

Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.

 O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Inácio Arruda 
e, em seguida, ao Senador Arthur Virgílio.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar não 
só porque essa matéria tem ampla sustentação cons-
titucional, mas porque ela representa também a sen-
sibilidade do Governo brasileiro diante da calamidade 
que se abateu sobre o Nordeste brasileiro em função, 
por mais paradoxal que seja, das fortes chuvas, que 
sempre apelamos para que aconteçam. No entanto, 
aconteceram com uma força muito vigorosa, destruin-
do plantações, casas, deixando ao desabrigo milhares 
e milhares de famílias no Nordeste brasileiro, em es-
pecial no Estado do Ceará. Há ampla sustentação de 
mérito, de constitucionalidade etc. 

Mas eu queria aproveitar a oportunidade, ao 
discutir essa matéria – questão também de acelerar 
a votação da Medida Provisória nº 420, que abriu 
um crédito especial para o BNDES de R$12,5 mi-
lhões –, para demonstrar a justeza da decisão do 
Governo brasileiro ao ampliar os créditos do BN-
DES. Por quê? 

Esteve V. Exª, agora na segunda-feira, em For-
taleza, na sede do BNB – o Senador Garibaldi este-
ve presente –, juntamente com o Ministro das Minas 
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e Energia, Senador Edison Lobão, na presença dos 
Governadores do Piauí, de Pernambuco, da Bahia, de 
Sergipe; do Vice-Governador do Maranhão, do Vice-
Governador do Rio Grande do Norte e mais uma repre-
sentação do Governo de Alagoas. Quer dizer, todos os 
Estados nordestinos estiveram presentes a um debate 
sobre a utilização de uma fonte renovável e de grande 
qualidade de energia, que é a fonte eólica. Para cons-
tituir ou para transformar essa fonte eólica, as jazidas 
de ventos, em energia limpa, de grande qualidade 
para o Brasil, esse que é um enfrentamento, que é um 
debate público com o próprio Governo, nós tivemos 
de nos sustentar no financiamento do BNDES. É exa-
tamente essa fonte, são exatamente esses recursos 
que abrem o caminho para que as jazidas de ventos 
do Ceará, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, 
da Bahia, do Piauí, do Maranhão se transformem em 
energia de grande qualidade no nosso País. Uma fon-
te alternativa que, sem esses financiamentos, não se 
materializaria.

Essa reunião foi coordenada pelo Governador do 
Estado do Ceará e Presidente do Banco do Nordeste, 
num passo significativo.

Lembro que, lá atrás, cinqüenta e poucos anos 
atrás, quando se discutia petróleo no Brasil, houve um 
enfrentamento político, um grande debate dentro do 
próprio Governo, até que essa bandeira se transformou 
em realidade no Brasil, com a criação da Petrobras. A 
questão da biomassa no Brasil, a questão do etanol, 
do álcool, também teve um grande debate no Brasil, 
muitas resistências. E transformou-se em realidade o 
álcool brasileiro – a gasolina já tem 25% de álcool na 
sua composição para poder conduzir a frota de veí-
culos brasileiros.

Agora, a energia dos ventos vai se tornando viá-
vel. O discurso principal é de que a resistência se dava 
em função dos preços. Mas, quando comparada ago-
ra à energia produzida nas térmicas a diesel, aí não 
há mais o que discutir: ela é muitíssimo mais cara do 
que a energia gerada pelos ventos no Nordeste brasi-
leiro e em parte do Sul do País, notadamente no Rio 
Grande do Sul.

Por isso, Sr. Presidente, eu quero associar ao 
debate da Medida Provisória nº 420 o financiamento 
que se ofereceu para essa fonte alternativa, limpa, 
importantíssima, de energia – só o Nordeste brasi-
leiro tem mais de duas itaipus de energia eólica, de 
energia de ventos. Itaipu representa 25% da energia 
consumida no Brasil. Por isso, é importante desta-
car a presença de V. Exª lá no Estado do Ceará, no 
Banco do Nordeste, ao lado do Ministro Lobão e dos 
demais Governadores e Vice-Governadores que ali 
se fizeram representar, para dizer ao Governo brasi-

leiro, para dizer ao Presidente Lula, que essa fonte 
de energia é significativa. É preciso, então, ampliar os 
leilões de energia eólica e, ao mesmo tempo, garantir 
os financiamentos do BNDES, do Banco do Nordeste, 
do Basa e do Banco do Brasil para que essa fonte 
se torne uma energia fabulosa para a nossa Pátria e 
uma grande alternativa para o Brasil no seu projeto 
de desenvolvimento. 

A calamidade maior que vivemos, em todos os 
tempos, foi a da estagnação econômica. Na hora em 
que se tem oportunidade de se livrar dessa calami-
dade, precisamos de todos os meios, entre eles os 
recursos do BNDES. Eu acho que temos de eliminar 
essa calamidade entre nós, garantindo a prosperidade 
da nossa Nação.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Com a palavra, o Senador Arthur Virgílio e, 
em seguida, o Senador Carlos Dunga.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, antes de entrar no mérito da medi-
da provisória, devo dizer a V. Exª, que merece de 
mim toda a lealdade e toda frontalidade, que fiz um 
questionamento quando V. Exª já se havia retirado 
da sessão. Minha intenção era fazer esse questio-
namento na presença de V. Exª e, portanto, eu o 
repito. A Agência Estado publica uma opinião, que 
eu adoraria saber distorcida, de V. Exª, dizendo que 
houve uma decisão de se votar a CSS após as elei-
ções e que a posição do Governo teria sido tão fir-
me que as oposições não tiveram outra alternativa 
a não ser se curvar a isso. É mais ou menos isso. 
Está nos Anais da Casa – a Taquigrafia me pediu, e 
eu entreguei os documentos.

Primeiro, não houve posição firme nenhuma do 
Governo. Houve a discussão sobre a conveniência 
ou não conveniência, cada líder apresentando a sua 
opinião. Ouvi lideranças do Governo, demonstrando, 
inclusive, simpatia pela tese de derrubar a tal contri-
buição.

Em segundo lugar, eu vejo que ficaria muito mal 
para o Governo – e, portanto, ficaria mal para V. Exª – 
dizer que se vota após a eleição, ou seja, após a elei-
ção viria um punhal cravado nas costas do contribuin-
te. E, antes, do Governo não, porque supostamente o 
Governo perderia votos.

Do mesmo modo, para nós não seria, de forma 
alguma, engrandecedor se patentear ou se suspeitar 
que estivéssemos em algum tipo de conluio, quando 
a nossa posição é bem clara. A nossa posição é niti-
damente a de se votar agora.
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Estamos desobstruindo a pauta precisamente 
porque queremos votar contra a contribuição para a 
saúde, porque o Governo não precisa de dinheiro para 
a saúde. Demonstra que não precisa, Sr. Presidente, 
quando quer votar depois das eleições. Não sei que 
relação há entre saúde e eleição! Não vejo, sincera-
mente. Vejo que pode até parecer uma atitude desle-
al em relação ao eleitor, em relação ao povo. A ação 
de governar independe de eleição. O governante de 
verdade perde votos, perde pontos, perde tudo, mas 
ele governa, tomando atitudes duras quando tem de 
tomar.

Nós queremos votar isso rapidamente. Entende-
mos que, se o Governo não acredita na sua base, que 
a sua base não segue a sua diretriz, que a sua base 
pode rebelar-se, nós acreditamos piamente nos nossos 
companheiros de oposição. E acreditamos em muitas 
vozes independentes da base governista. Portanto, 
estamos dispostos a dispensar toda a tramitação em 
Comissões. Se houver esse consenso, estamos dis-
postos a trazer direto para o plenário a matéria, para 
vermos aqui a opinião do Senado.

Levo muito a sério os símbolos, e o Senado es-
tabeleceu um símbolo muito importante. Ele disse, no 
ano passado, que não queria esse imposto do cheque. 
Então, o Governo não teria o direito, nem diretamente, 
nem por meio de quem quer que fosse – de sua base 
na Câmara, de sua base no Senado, ou de sua base 
em Marte ou na Lua, onde fosse –, de desafiar o sím-
bolo estabelecido pelo Senado da República, falando 
pelo Congresso, porque daquela vez ficou com o Se-
nado a última palavra.

Então, não concordamos em votar depois das 
eleições, de forma alguma. E acredito que dificilmente 
alguém do Governo, ou mesmo V. Exª, poderia dizer 
que vai escolher a data; ou seja, que a data mais cor-
reta, mais justa, mais conveniente, mais confortável – 
talvez seja melhor dizer mais confortável – seja depois 
das eleições. Como quem diz assim: “Olha, não vamos 
nos desgastar agora; depois das eleições, a gente dá 
um jeito nisso”. Não é justo. Ação de governo é sem-
pre, é perene.

Então, imagino que V. Exª haverá de ter o que 
dizer a esse respeito, mas eu já havia feito essas crí-
ticas, já havia feito essa manifestação.

Sobre a medida provisória em si, Sr. Presidente, 
tenho aqui que o crédito extraordinário que ela abre, 
no valor global de R$ 613,8 milhões, objetiva ações 
relacionadas às fortes chuvas que ocorreram nos úl-
timos meses em diversos Estados da Federação, em 
especial na Paraíba, Ceará e Piauí, no Nordeste e 
Centro-Oeste, acarretando na decretação de estado 
de calamidades pública em diversas localidades. Isso 

significa recursos que contemplam a realização de 
despesas em favor dos seguintes órgãos:

– Ministério dos Tranportes, no valor de 
R$73,8 milhões (correspondendo a 12,01% 
do total do crédito), para a realização de obras 
emergenciais de infra-estrutura nas rodovias 
federais;

– Ministério da Integração Nacional, de 
R$540 milhões (87,99% do total do crédito), 
para atendimento a populações vítimas de 
inundações e alagamentos.

Os recursos são provenientes da incorporação 
de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimo-
nial da União de 2007, sendo R$540 milhões de Re-
cursos Ordinários e R$73,8 milhões relativos à Cide-
Combustíveis.

Então, Sr. Presidente, devo dizer que o Governo 
acertou, porque essa é uma medida provisória que 
merece o nome de medida provisória, por ser cons-
titucional. E ela é constitucional porque ela é urgente 
em função da calamidade, e ela é relevante em fun-
ção dos danos causados a populações tão significa-
tivas e a economias tão importantes para o País.  O 
Governo acertou. 

O art. 167 da Constituição, em seu § 3º, está 
plenamente contemplado, e foi muito feliz ainda há 
pouco o Senador Geraldo Mesquita Filho ao falar, 
com muito mais propriedade do que eu, sobre maté-
ria de Direito. Diz o art. 167 que a abertura de crédito 
extraordinário somente será admitida para atender a 
despesas imprevisíveis e urgentes, como as decor-
rentes de guerra, comoção interna ou calamidade 
pública. Portanto, digo eu agora, Sr. Presidente, en-
cerrando, em função da relevância da matéria, que 
encaminho, pelo PSDB, o voto favorável, esperando 
apenas que os recursos sejam aplicados de manei-
ra correta e que atinjam plenamente, em 100%, os 
destinos especificados.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

 O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. 
PMDB – RN) – Senador Arthur Virgílio, antes de dar 
a palavra ao Senador Carlos Dunga, eu quero pedir 
desculpas a V. Exª. 

Na verdade, eu não poderia dizer e acho que 
não disse – houve um mal-entendido – que a oposição 
aceitou a decisão firme do Governo. Primeiro, porque 
eu venho colocando, sistematicamente, que há até 
um processo de radicalização aqui no Senado entre 
governo e oposição. Como é que eu, até criticando a 
oposição por radicalizar, por obstruir, às vezes, em vez 
de votar, iria transformar a oposição radical em uma 
oposição dócil, como quis dizer essa declaração?
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Então, a declaração, se foi entendida assim, foi 
absolutamente infeliz. Peço desculpas a V. Exª porque, 
na verdade, não quis, de maneira nenhuma, tratar as-
sim a oposição nem quis, de maneira nenhuma, diag-
nosticar assim a oposição, defini-la dessa maneira. 
Peço desculpas.

Se a Agência Estado me procurar, na primeira 
oportunidade, vou dizer isto: a oposição jamais aceitaria 
uma coisa dessas, uma posição dessas do Governo, 
jamais faria um acordo em torno disso.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Sr. Presidente. Esse gesto só engrandece V. 
Exª, e eu agradeço, de fato, pela sua demonstração 
permanente de atenção para com este seu colega re-
presentante do Estado do Amazonas.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Com a palavra, o Senador Carlos Dunga.

O SR. CARLOS DUNGA (PTB – PB. Para enca-
minhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, veja o quanto sofre o nosso Nordeste! Em 
tempos passados, já votei pela urgência, relevância e 
constitucionalidade de uma medida provisória para a 
seca, recursos para a seca. Hoje venho defender a ur-
gência, a constitucionalidade e a relevância de recursos 
para as enchentes. Só que não são as enchentes que 
já passaram, são as enchentes que ainda continuam, 
Sr. Presidente. 

A cidade de V. Exª, a cidade de Natal, a cidade 
de Recife, a cidade de João Pessoa, as capitais dos 
Estados nordestinos, nessas últimas semanas, Sr. 
Presidente, sofreram as maiores chuvas registradas 
neste ano.

Por isso, peço que, após a publicação dessa 
medida provisória, os recursos sejam levados, com ur-
gência, aos nossos Estados, para que sejam sanados 
todos os problemas atinentes às enchentes havidas 
naquelas regiões, às inundações nos grandes vales, 
que destruíram as plantações, as casas, as estradas, 
enfim, tudo.

Por isso, Sr. Presidente, destacando a luta do 
Ministro Geddel Vieira, do Ministro Nascimento, dos 
Transportes, gostaria de pedir a urgência da transfe-
rência desses recursos.

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

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Para encami-
nhar a votação. Sem revisão do orador.) – Presidente 
Garibaldi... (Pausa) 

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho – 
PMDB – RN) – Senador Mão Santa, V. Exª...

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Quero falar para V. Exª e também dar uns en-

sinamentos ao Senador Renan, pedindo que nos ceda 
o Presidente um instante.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Com a palavra V. Exª. Por incrível que pareça, 
parece que V. Exª não quer falar hoje...

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Não, eu que-
ro falar, e é preciso que esta Casa me ouça, V. Exª e 
o ex-Presidente Renan.

Primeiro, acho que V. Exª é ungido por Deus. 
(Pausa)

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– PI) – Fala, Mão Santa!

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Ouça, Pre-
sidente!

Acima de V. Exª está Cristo – ali, ó. E diz a Sagra-
da História que o Pai dele, Deus, entregou a um líder 
ungido, Moisés, as leis das tábuas para que o mundo 
fosse administrado. 

Abaixo de Cristo e acima de V. Exª está Rui Bar-
bosa. Rui Barbosa disse que só há um caminho e uma 
salvação: a lei e a justiça.

Então, Presidente Garibaldi, entendo que, da 
mesma maneira que Deus não abandonou a humani-
dade criada por Ele – Ele buscou líderes, como Davi, 
para vencer Golias, e Moisés, para entregar as leis –, 
neste momento difícil, Ele não iria nos abandonar: ele 
buscou V. Exª, Senador Garibaldi.

V. Exª atravessou o seu Mar Vermelho, atravessou 
momentos difíceis. Mas antes de V. Exª, quero lembrar 
Rui Barbosa, que disse que só há um caminho e uma 
salvação: a lei e a justiça.

Antes de V. Exª estar aí, Ulysses Guimarães, 
também um grande líder, encantado no fundo do mar, 
representante da grandeza do partido que nos trouxe 
aqui e que representamos com grandeza, o PMDB, 
beijou esta Constituição e disse que desobedecê-la é 
rasgar a bandeira do Brasil.

V. Exª, que está aí, eu, que estou aqui, e alguns 
outros que foram prefeitos obedeciam isso. Aqui li 
atentamente enquanto os outros falavam, Garibaldi. 
Estou aqui como pai da pátria – senador só tem esse 
significado. Li atentamente os nomes dos inesquecí-
veis – e muitos estão presentes – que fizeram esta 
Constituição. Li enquanto falavam os Senadores os 
nomes de luminares, nomes extraordinários, nomes 
de cultura que, com decência, nos ofereceram esta 
Constituição.

É por isso que queremos alertar quanto ao pe-
rigo a que Rui Barbosa se referiu, que Ulysses repe-
tiu e que V. Exª sente no íntimo ao contestar as me-
didas provisórias. E quero lhe mostrar que um erro 
nunca vem só. A sabedoria popular e os provérbios, 
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que não erram, dizem: “Cesteiro que faz um cesto 
faz um cento”. 

Temos nos mostrado useiros e vezeiros em des-
respeitá-la. Estamos aqui, Garibaldi...V. Exª foi prefeito, 
assim como eu e algumas dezenas. Hoje é impossível 
um prefeito chegar ao Senado, porque, naquele tem-
po, se obedecia a Constituição: 53% da riqueza era 
para o Presidente, era do Luiz Inácio; 22,5%, para os 
Estados e para o Distrito Federal; 21,5%, para os mu-
nicípios; e 3%, para os fundos constitucionais. Por isso 
é que estou aqui. 

Fui prefeito no nascedouro desta Constituição. 
Hoje, é impossível. E vai se apelando. Quer que eu 
lhe diga uma gravidade? O Presidente do TSE – 
porque é comum, todo mundo desrespeita – diz que 
vai botar aí o nome de quem responde a processo. 
Eu citaria só um quadro: o homem mais digno com 
quem já convivi, e que foi governador como nós, foi 
Mário Covas. Mário Covas tem 60 processos, o santo 
Mário Covas, a maior pureza da política! Então, vêm 
com demagogia. 

Esta Constituição, Senador Arthur Virgílio, apren-
da em nome de seu pai, eles eram sábios, eles a fize-
ram para o Presidente da República ter um mandato. 
Deram dois. E idiotas falam em um terceiro. Em dois 
anos, o Presidente da República já nomeou oito, al-
guns com carteirinha do seu partido. Se derem mais 
dois anos, ele nomeia toda a Suprema Corte, e aca-
bou aí a democracia. 

V. Exª não andou na Suíça. A França é o equilíbrio, 
é onde nasceu a democracia. Mitterrand disse: “eqüi-
potência é o equilíbrio”. Mensagem aos governantes 
deixada por Mitterrand, moribundo de câncer: “forta-
lecer os contrapoderes”. O Executivo nos enfraquece 
com as medidas provisórias. O Executivo é que é forte. 
Hoje mesmo, passou R$12,5 bilhões para um banco 
sub judice. Tem dinheiro do Banco do Brasil, da Caixa 
Econômica. O Judiciário prende, cassa, amedronta. E 
nós, o que fazemos? Nós temos que nos salvaguardar 
na Constituição.

Então, hoje, aqui, dizemos para o Brasil que ela 
é sábia, ela é quase uma imitação das leis de Deus. 
E ela diz aqui por que votamos: porque ela tem o seu 
art. 62, que fala de medida provisória; ela tem o seu 
art. 167, que o jurista Geraldo Mesquita já decantou. 
Nós votamos em obediência. E nós vemos o perigo 
dos que são useiros e vezeiros em desrespeitar a 
Constituição. Todo mundo sabe que, hoje, um político 
é julgado. E ela diz: ele tem que ser julgado e conde-
nado. E já não é de hoje. Todo mundo desobedece 
à Constituição. 

É por isso que quero aplaudir os que, como eu, 
tiveram coragem de respeitar a Constituição. E eu 

faço meu aquele mesmo ato de Ulysses, que beijou a 
Constituição e disse: “Desobedecê-la é como rasgar 
a Bandeira do Brasil”.

Então, hoje estamos votando essa medida pro-
visória porque ela obedece à sábia Constituição bra-
sileira.

 O SR. GEOVANI BORGES (PMDB – AP) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Com a palavra... Para encaminhar ou pela 
ordem?

O SR. GEOVANI BORGES (PMDB – AP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu queria só pela 
ordem. Só para solicitar a V. Exª que considere como 
lido o meu pronunciamento, que diz respeito à come-
moração, no dia de hoje, 18 de junho, dos 100 anos 
da imigração japonesa. Nessa data, chegou ao porto 
de Santos o Kasato Maru, navio que trouxe 165 famí-
lias japonesas.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR GEOVANI BOR-
GES.

O SR. GEOVANI BORGES (PMDB – AP. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, processos de migração, emigração e 
imigração de mão-de-obra pelo mundo inteiro já foram 
assunto de livros, filmes e novelas. 

A causa principal para tantas pessoas – milhões, 
em épocas diferentes e de lugares diversos – é sempre 
a mesma: buscar oportunidades de trabalho e melhores 
condições de vida, que não são oferecidas em seus 
países de origem. 

O resultado é que varia. Após lutas, dramas e 
conflitos, alguns terminam em fracasso, e outros em 
comoventes histórias de sucesso.

A história da imigração japonesa no Brasil é a 
história de uma saga que ainda não terminou, e de 
uma das experiências bem-sucedidas de integração 
mais improváveis que já ocorreram no conturbado sé-
culo XX.

Neste ano de 2008, estamos comemorando, aqui 
no Brasil, exatamente no dia de hoje, 100 anos da 
imigração japonesa. Foi em 18 de junho de 1908, que 

chegou ao porto de Santos o Kasato Maru, navio que 
trouxe 165 famílias de japoneses. 

A grande parte destes imigrantes era formada 
por camponeses de regiões pobres do norte e sul do 
Japão, que vieram trabalhar nas prósperas fazendas 
de café do oeste do estado de São Paulo.

No começo do século XX, o Brasil precisava de 
mão-de-obra estrangeira para as lavouras de café, en-
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quanto o Japão, passava por um período de grande 
crescimento populacional. 

A economia nipônica não conseguia gerar os 
empregos necessários para toda população, então, 
para suprir as necessidades de ambos os países, foi 
selado um acordo imigratório entre os governos bra-
sileiro e japonês. 

Nos primeiros dez anos da imigração, aproxima-
damente quinze mil japoneses chegaram ao Brasil. 

Esse número aumentou muito com o início da 
Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Pesquisas in-
dicam que de 1918 até 1940, aproximadamente 160 
mil japoneses vieram morar em terras brasileiras. 
A maioria dos imigrantes preferiu o estado de São 
Paulo, pois nesta região já estavam formados bair-
ros e até mesmo colônias com um grande número 
de japoneses.

Porém, algumas famílias espalharam-se para ou-
tros cantos do Brasil como, por exemplo, agricultura no 
norte do Paraná, produção de borracha na Amazônia, 
plantações de pimenta no Pará, entre outras. 

O começo da imigração foi um período difícil, 
pois os japoneses se depararam com muitas dificul-
dades. A língua diferente, os costumes, a religião, 
o clima, a alimentação e até mesmo o preconceito 
tornaram-se barreiras à integração dos nipônicos 
aqui no Brasil. 

Muitas famílias tentavam retornar ao país de ori-
gem, porém, eram impedidas pelos fazendeiros, que as 
obrigavam a cumprir o contrato de trabalho, que geral-
mente era desfavorável aos japoneses. Mesmo assim, 
eles venceram estes problemas e prosperaram.

Embora a idéia inicial da maioria fosse retornar 
para a terra natal, muitos optaram por fazer a vida em 
solo brasileiro obtendo grande sucesso.

Durante o período da Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945), os japoneses enfrentaram muitos proble-
mas em território brasileiro. 

O Brasil entrou no conflito ao lado dos aliados, 
declarando guerra aos países do Eixo (Alemanha, 
Itália e Japão). 

Durante os anos da guerra a imigração de ja-
poneses para o Brasil foi proibida e vários atos do 
governo brasileiro prejudicaram os japoneses e seus 
descendentes. 

O Presidente Getúlio Vargas proibiu o uso da lín-
gua japonesa e as manifestações culturais nipônicas 
foram consideradas atitudes criminosas.

Com o término da Segunda Guerra Mundial, as 
leis contrárias à imigração japonesas foram canceladas 
e o fluxo de imigrantes para o Brasil voltou a crescer. 
Neste período, além das lavouras, muitos japoneses 

buscavam as grandes cidades para trabalharem na 
indústria, no comércio e no setor de serviços.

Atualmente, o Brasil é o país com a maior quan-
tidade de japoneses fora do Japão. 

São 1,5 milhão de japoneses no país. Plena-
mente integrados à cultura brasileira, contribuem com 
o crescimento econômico e desenvolvimento cultural 
de nosso país. 

Os japoneses trouxeram junto com a vontade de 
trabalhar, sua arte, costumes, língua, crenças e conhe-
cimentos que contribuíram muito para o nosso país. 

Juntos com portugueses, índios, africanos, italia-
nos, espanhóis, árabes, chineses, alemães e muitos 
outros povos, os japoneses formam este lindo painel 
multicultural chamado Brasil.

Daqui a pouco o presidente do Senado, Garibal-
di Alves, recebe o príncipe herdeiro Naruhito, numa 
cerimônia marcada pelas tradições daquela Casa Im-
perial, para selar o centenário da imigração japonesa 
ao Brasil. 

Fora desta Casa, porém, brasileiros e japone-
ses já se irmanaram, se enamoraram já se casaram, 
já tiveram filhos, netos, bisnetos, e é essa fantástica 
miscigenação que faz do Brasil um país sui generis e, 
modéstia à parte, absolutamente apaixonante.

Era o que eu tinha a dizer!
Muito obrigado!

 O SR. PRESIDENTE  (Garibaldi Alves Filho. 
PMDB – RN) – V. Exª será atendido nos termos regi-
mentais.

Em votação os pressupostos de relevância e ur-
gência, adequação financeira e orçamentária.

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

Aprovados.
Passa-se à apreciação do mérito.
Discussão da medida provisória e das emendas, 

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

discussão.
Votação da medida provisória, sem prejuízo das 

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

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Votação, em globo, das emendas de parecer 

contrário.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam 

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

É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE  (Garibaldi Alves Filho. 
PMDB – RN) – Está encerrada a Ordem do Dia.

São os seguintes os itens transferidos para a 
sessão deliberativa ordinária de amanhã, quinta-feira, 
dia 19:

4 
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).

(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 Eco-
nômicos-CAE)

5 
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.

6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 137, 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 137, de 2008 (apresen-
tado como conclusão do Parecer nº 539, de 
2008, da Comissão de Assuntos Econômicos, 

Relator ad hoc: Senador Jayme Campos), que 
aprova a Programação Monetária para o pri-
meiro trimestre de 2008.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 48, DE 2003

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação 
de recursos destinados à irrigação.

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

8 
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 artigo 45 da Constitui-
ção para conceder ao brasileiro residente no 
exterior o direito de votar nas eleições.

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

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 38, DE 2004 
(Votação 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 
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Carlos Valadares, – 1º pronunciamento: (sobre 
a Proposta) favorável, nos termos da Emen-
da nº 1–CCJ (Substitutivo), que oferece; – 2º 
pronunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de 
Plenário), contrário.

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 50, DE 2006 
(Votação Nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 50, de 2006, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Paulo Paim, que inclui o art. 50A e altera os 
arts. 52, 55 e 66, da Constituição Federal, para 
estabelecer o voto aberto nos casos em que 
menciona, terminando com o voto secreto do 
parlamentar.

Pareceres sob nºs 816 e 1.186, de 2007 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, – 1º pronunciamento: (sobre a Proposta) 
Relator: Senador Tasso Jereissati, favorável; 2º 
pronunciamento: (sobre a Emenda nº 1, de Ple-
nário) Relator ad hoc: Senador Flexa Ribeiro, 
favorável, com Subemenda, que oferece.

11 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 86, DE 2007 
(Votação 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 parcialmente, com 
Subemenda, que apresenta.

12 
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 (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.

13 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 20, DE 1999 
(Tramitando em conjunto com as Propostas de 

Emenda à Constituição nºs 18, de 1999; 3, de 2001; 
26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004.)

Discussão, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 20, de 1999, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
José Roberto Arruda, que altera o art. 228 da 
Constituição Federal, reduzindo para dezesseis 
anos a idade para imputabilidade penal.

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

14 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 18, DE 1999 
(Tramitando em conjunto com as Propostas de 

Emenda à Constituição nºs 20, de 1999; 3, de 2001; 
26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004.)

Proposta de Emenda à Constituição nº 
18, de 1999, tendo como primeiro signatário 
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o Senador Romero Jucá, que altera a redação 
do art. 228 da Constituição Federal.

15 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 3, DE 2001 
(Tramitando em conjunto com as Propostas de 

Emenda à Constituição nºs 18 e 20, de 1999; 26, de 
2002; 90, de 2003; e 9, de 2004.)

Proposta de Emenda à Constituição nº 
3, de 2001, tendo como primeiro signatário o 
Senador José Roberto Arruda, que altera o 
art. 228 da Constituição Federal, reduzindo 
para dezesseis anos a idade para imputabi-
lidade penal.

16 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 26, DE 2002 
(Tramitando em conjunto com as Propostas  

de Emenda à Constituição nºs 18 e 20, de 1999;  
3, de 2001;90, de 2003; e 9, de 2004.)

Proposta de Emenda à Constituição nº 
26, de 2002, tendo como primeiro signatário 
o  Senador Íris Rezende, que altera o art. 228 
da Constituição Federal, para reduzir a idade 
prevista para a imputabilidade penal, nas con-
dições que estabelece.

17 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 90, DE 2003 
(Tramitando em conjunto com as Propostas  

de Emenda à Constituição nºs 18 e 20, de 1999;  
3, de 2001; 26, de 2002; e 9, de 2004.)

Proposta de Emenda à Constituição nº 
90, de 2003, tendo como primeiro signatário 
o Senador Magno Malta, que inclui parágrafo 
único no art. 228, da Constituição Federal, para 
considerar penalmente imputáveis os maiores 
de treze anos que tenham praticado crimes 
definidos como hediondos.

18 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 9, DE 2004 
(tramitando em conjunto com as Propostas  

de Emenda à Constituição nºs 18 e 20, de 1999;  
3, de 2001; 26, de 2002; e 90, de 2003)

Proposta de Emenda à Constituição nº 
9, de 2004, tendo como primeiro signatário o 

Senador Papaléo Paes, que acrescenta pará-
grafo ao art. 228 da Constituição Federal, para 
determinar a imputabilidade penal quando o 
menor apresentar idade psicológica igual ou 
superior a dezoito anos.

19 
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 Diposições Constitucio-
nais Transitórias, para estabelecer, a partir de 
2005, a regressividade da Desvinculação das 
Receitas da União (DRU) no cálculo da apli-
cação de recursos na manutenção e desen-
volvimento 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, Rela-
tor: Senador Jefferson Peres, favorável, com as 
Emendas nºs 1 e 2 – CCJ, que apresenta.

20 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 22, DE 2006

Discussão, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 22, de 2006, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Demóstenes Torres, que altera o art. 103–B, 
para modificar a composição do Conselho Na-
cional de Justiça.

Parecer sob nº 548, de 2007, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Antonio Carlos Magalhães, 
favorável, com a Emenda nº 1–CCJ, que apre-
senta, com abstenção do Senador Jefferson 
Péres. 

21 
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.
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Parecer sob nº 437, de 2007, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Gerson Camata, 
oferecendo a redação do vencido.

22 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6, DE 2003

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

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

23 
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 Co-
missão Diretora, Relator: Senador Flexa Ribei-
ro, oferecendo a redação do vencido.

24 
SUBSTITUTIVO AO 

 PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 532, DE 2003

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 
532, de 2003, que modifica a Lei nº 9.610, de 
19 de fevereiro de 1998, que altera, atualiza e 
consolida a legislação sobre direitos autorais e 
dá outras providências, dispondo sobre a auto-
ria e a utilização de obras audiovisuais.

Pareceres sob nºs 
– 2.210, de 2005, da Comissão Direto-

ra, Relator: Senador Antero Paes de Barros, 
oferecendo a redação do vencido; e

– 2.234, de 2005, de Plenário, Relator: 
Senador César Borges, conjunto, em substitui-
ção às Comissões de Constituição, Justiça e 

Cidadania e de Educação, Cultura e Esporte, 
contrário à Emenda nº 1 – Plen.

25 
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, Re-
lator: Senador João Durval, favorável, com as 
adequações redacionais propostas; e

– de Meio Ambiente, Defesa do Consumi-
dor e Fiscalização e Controle, Relator ad hoc: 
Senador  Renato Casagrande, favorável.

26 
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.

27 
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).
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Parecer favorável, sob nº 1.162, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Demóstenes Torres.

28 
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.

29 
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.

30 
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 audiên-
cia, nos termos do Requerimento nº 624, de 
2006), Relator: Senador Renato Casagrande, 
favorável; e

– de Serviços de Infra–Estrutura, Rela-
tor: Senador Eliseu Resende, favorável, com 
as Emendas nºs 1 a 3–CI, de redação, que 
apresenta.

31 
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.

32 
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. 

33 
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.

34 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2006

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

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

35 
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.

36 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 4, DE 2006

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

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

37 
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.

38 
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.

39 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 43, DE 2006

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 43, de 2006 (nº 
4.505/2004, na Casa de origem), que dispõe 
sobre o reconhecimento do dia 26 de outu-
bro como Dia Nacional dos Trabalhadores 
Metroviários.

Parecer favorável, sob nº 926, de 2006, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Paulo Paim.

40 
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.

41 
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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42 
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.

43 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 50, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 50, de 2007 (nº 5.893/2005, 
na Casa de origem), que institui o Dia Nacional 
do Agente Marítimo.

Parecer  favorável, sob nº 1.100, de 2007, 
da Comissão de Educação, Relator: Senador 
Paulo Duque.

44 
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.

45 
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.

46 
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.

47 
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.

48 
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.
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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.

49 
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.

50 
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, Rela-
tora: Senadora Maria do Carmo Alves; e

– Diretora, Relator: Senador Efraim Mo-
rais.

51 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 53, DE 2008 
(Tramita nos termos dos arts. 142 e 143 

 do Regimento Interno.)

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.

52 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 32, DE 2008 

(Tramita nos termos dos arts. 142 e 143 
 do Regimento Comum.)

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

53 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 33, DE 2008 

(Tramita nos termos dos arts. 142 e 143  
do Regimento Comum.)

Discussão, em primeiro turno, do Projeto 
de Lei do Senado nº 33, de 2008, de iniciativa 
da Comissão Mista Especial sobre Mudanças 
Climáticas, que dispõe sobre a Redução Cer-
tificada de Emissão (RCE) (unidade padrão 
de redução de emissão de gases de efeito 
estufa).

54 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 34, DE 2008 

(Tramita nos termos dos arts. 142 e 143 
 do Regimento Comum.)

Discussão, em primeiro turno, do Projeto 
de Lei do Senado nº 34, de 2008, de iniciativa 
da Comissão Mista Especial sobre Mudanças 
Climáticas, que dispõe sobre a concessão 
de subvenção à implementação de Servidão 
Florestal, de Reserva Particular do Patrimônio 
Natural e de reserva legal, e sobre a possibili-
dade de recebimento da subvenção na forma 
de abatimento de dívidas de crédito rural.
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55 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 35, DE 2008 

(Tramita nos termos dos arts. 142 e 143 
 do Regimento Comum.)

Discussão, em primeiro turno, do Projeto 
de Lei do Senado nº 35, de 2008, de inicia-
tiva da Comissão Mista Especial sobre Mu-
danças Climáticas, que altera dispositivo da 
Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, 
para viabilizar o acesso, ao Sistema Elétrico 
Interligado Nacional, dos autoprodutores de 
energia elétrica.

56 
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.

57 
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.

58 
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).

59 
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 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.

60 
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.)

61 
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 Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduar-
do Azeredo.
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62 
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.

63 
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)

64 
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.

65 
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.)

66 
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)

67 
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.

68 
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.)

69 
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, 
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por regularem a mesma matéria. (Impenhora-
bilidade dos bens de família)

70 
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)

71 
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 Proje-
tos 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)

72 
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)

73 
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)

74 
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.)

75 
REQUERIMENTO Nº 358, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 358, de 2008, da Senadora Patrí-
cia 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 As-
suntos Sociais. (Ajudas técnicas na utilização 
de caixas eletrônicos por portadores de defi-
ciência visual.)

76 
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).

77 
REQUERIMENTO Nº 385, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 385, de 2008, do Senador Flexa 
Ribeiro, solicitando que, sobre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 59, de 2003, além das Co-
missões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Ci-
ência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e 
Informática. (Regionalização da programação 
de rádio e TV).
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78 
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.

79 
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.

80 
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.

81 
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).

82 
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).

83 
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).

84 
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 de-
correntes de boas práticas rurais).

85 
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).

86 
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 
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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 (Garibaldi Alves Filho. 
PMDB – RN) – Encerrada a Ordem do Dia.

Votação, em turno único, do Requerimento nº 794, 
de 2008, lido no Expediente da presente sessão, de 
autoria do Senador Renato Casagrande, solicitando, 
em aditamento aos Requerimentos nºs 227 e 751, de 
2008, que a Comissão de Juristas destinada a elabo-
rar projeto de Código de Processo Penal passe a ser 
integrada por nove juristas.

 O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. 
PMDB – RN) – O autor da matéria é o Senador Re-
nato Casagrande e a comissão, como já disse, estará 
voltada para a construção desse projeto de Código de 
Processo Penal que torne o processo mais ágil, mais 
célere, mais eficaz e mais justo.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Em sessão anterior, foi lido o Requerimento 
de nº 683, do Senador Adelmir Santana e outros Srs. 
e Srªs Senadoras, solicitando a realização de sessão 
especial, no próximo dia 26, às 10 horas, em comemo-
ração ao transcurso do 152º aniversário de criação do 
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.

Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
 O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. 

PMDB – RN) – Em votação os Requerimentos de 
nºs 770, 796 e 797, de 2008, de autoria dos Senado-
res Romeu Tuma, Renato Casagrande e Demóstenes 
Torres, lidos anteriormente.

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

Aprovados.
Ficam concedidas as licenças solicitadas.
 O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Com referência às indagações do Senador Al-
varo Dias – infelizmente S. Exª não está presente –, 
queremos esclarecer que a resposta ao Requerimento 
de Informações nº 123, de 2008, encontra-se em seu 
gabinete desde o dia 2 de junho. 

Quanto ao Requerimento nº 124, de 2008, a 
resposta chegou a esta Casa e foi comunicado, nesta 
data, por meio do Ofício do Senado Federal de nº 859, 
de 2008, ao gabinete de S. Exª que as informações 
encontram-se à sua disposição na Secretaria-Geral 
da Mesa.

 O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. 
PMDB – RN) – Consulto o Senador Renato Casa-
grande se ainda quer usar da palavra.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Sr. Presidente, eu pedi a palavra como Líder, 
mas não vou usar a palavra como tal. Se V. Exª me 
der a permissão, posso fazer o registro daqui, e para 
tal gastarei só um minuto..

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Pois não.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – É só para 
registrar, Sr. Presidente – amanhã, em um horário mais 
adequado, posso fazer o pronunciamento por inteiro –, 
que hoje concluímos os trabalhos da Comissão Mista 
de Mudanças Climáticas.

Ela foi autorizada, no início do ano passado, 2007, 
e está se encerrando hoje.

Aprovamos o relatório, que contém 51 recomen-
dações aos diversos órgãos públicos, não somente ao 
Governo Federal mas também aos Governos Estadu-
ais e Municipais. 

O tema mudanças climáticas é de todos e exige 
uma política nacional.  O Governo Federal já nos enviou 
uma proposta, que estamos debatendo. Cada Estado 
tem que ter uma política de mudanças climáticas, e 
espero que cada Município também venha a ter uma. 
Mas não é um tema só de um país, é um tema de ges-
tão e de governança global. Se apenas o Brasil tomar 
todas as medidas, não vai adiantar nada, porque outros 
países também precisam tomar essas medidas.

Tratamos desses temas todos, apresentamos 
oito propostas de projetos de lei e uma proposta da 
criação de um fundo mundial ambiental. Estamos en-
caminhando uma carta para todos os Governadores 
e para os Prefeitos das cidades com mais de 100 mil 
habitantes. 

Estamos concluindo uma etapa de um trabalho 
que esperamos ter continuidade, porque é um tema 
permanente que será cada vez mais importante. Então, 
quero registrar a conclusão do trabalho da Comissão, 
mas ela tem que ter continuidade até porque vamos 
continuar tratando do desmatamento. Temos que conti-
nuar tratando da energia renovável alternativa. Amanhã 
mesmo teremos um debate sobre energia eólica na 
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
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e Fiscalização e Controle, às 10 horas. Portanto, é um 
tema que precisa ter continuidade.

Nós estamos verificando a possibilidade da pror-
rogação ou da criação ou da reformulação dessa Co-
missão. Mas hoje cumprimos uma etapa. Eu queria 
prestar contas a V. Exª, como Presidente, à sociedade 
brasileira e aos Parlamentares desta Casa, que tam-
bém contribuíram muito com o debate. 

Faço esse registro e amanhã farei por inteiro esse 
pronunciamento, Sr. Presidente.

 O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. 
PMDB – RN) – Congratulo-me com V. Exª e concedo 
a palavra ao Senador Flávio Arns.

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, eu só gostaria de destacar que ontem o atleta 
paranaense, o ciclista Luciano Pagliarini, foi convocado 
para as Olimpíadas de Pequim. Ele faz parte de uma 
equipe de ciclismo de estrada, juntamente com o ca-
tarinense, em homenagem a Santa Catarina, Murilo 
Fischer. Na categoria feminina, destacou-se a goiana 
Clemilda Fernandes.

O Luciano Pagliarini, que é de Arapongas, no Pa-
raná, participou da Olimpíada de Atenas, e, portanto, 
será a segunda Olimpíada de que participará, o que é 
motivo de muito orgulho pra gente. No ano passado, o 
Luciano conquistou várias medalhas pelo mundo. No 
Brasil, participou dos Jogos Pan-americanos do Rio de 
Janeiro, mas também participou e venceu o campeo-
nato de velocistas na Holanda. Também foi vencedor 
da quarta etapa do Tour of Missouri, que foi realizado 
nos Estados Unidos.

Quero destacar para o meu Estado, o Paraná, 
que, além do Luciano Pagliarini, outros paranaenses 
foram convocados, como Jadel Gregório e Tânia Spin-
dler, do atletismo, Natália Falavigna, do tae-kwon-do, 
Bruno Fontes, da vela, Emanuel, do vôlei de praia, e 
Giba, do vôlei masculino. 

Quero destacar, para encerrar, Sr. Presidente, 
atletas paraolímpicos do Paraná, mas, certamente, 
de outros Estados. Pedimos a atenção de todos para 
a convocação tanto dos olímpicos, como dos parao-
límpicos, que, no caso do Paraná, foram convocados 
para Pequim, por exemplo, Claudiomiro Segatto, do 
tênis de mesa; Moisés Domingues Batista, da natação; 
Alexsander Almeida Maciel Celente, do goalboll, que 
é o futebol para cegos, e Terezinha Aparecido Guilher-
mina, do atletismo. 

Todos são, sem dúvida, motivo de orgulho para 
o Paraná, mas também, Sr. Presidente, motivo de or-
gulho para o Brasil porque estarão, lá em Pequim não 
só representando o Estado que lhes deu a origem, 
mas também o nosso País, com toda força e com toda 

vibração. Espero que essa vibração se estenda para 
todos os Estados do Brasil. Desejo sucesso a eles e 
a todos em Pequim.

Gostaria, Sr. Presidente, para constar dos Anais, 
que também fosse dado como lido este pronuncia-
mento.

Obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR FLÁVIO ARNS.

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, a lista de paranaenses que representarão o 
Brasil nas Olimpíadas de Pequim recebeu ontem mais 
um nome: o do ciclista Luciano Pagliarini. O atleta, que 
atualmente reside em Treviso, na Itália, será um dos 
membros da equipe masculina de ciclismo de estrada, 
juntamente com o catarinense Murilo Fischer. Na ca-
tegoria feminina, a única vaga que pertencia ao Brasil 
foi ocupada pela goiana Clemilda Fernandes. 

Natural de Arapongas, no Norte do Paraná, Lu-
ciano é atualmente um dos grandes nomes do ciclis-
mo mundial. Esta será a segunda Olimpíada em que o 
paranaense defende as cores nacionais. Sua primeira 
participação nos Jogos Olímpicos foi em Atenas, em 
2004. Em 2007, Luciano conquistou o Bronze no Pan 
do Rio. 

Com uma trajetória de importantes conquistas 
para o país e para as equipes em que compete, Luciano 
tem sido motivo de orgulho para o ciclismo brasileiro, 
tanto que, em 2007, foi um dos três atletas indicados 
pela Confederação Brasileira de Ciclismo para con-
correr ao Prêmio Brasil Olímpico 2007, como atleta 
do ano na categoria ciclismo de estrada.

A indicação foi resultado das importantes conquis-
tas obtidas no ano passado. Além de ter conquistado a 
única medalha do ciclismo masculino nos Jogos Pan-
americanos no Rio de Janeiro, foi o primeiro brasileiro 
na história a vencer uma prova da categoria UCI-Pro 
Tour, batendo os melhores velocistas do mundo na Ho-
landa, e também foi vencedor da quarta etapa do Tour 
of Missouri, prova válida pela categoria UCI-América 
Tour, em setembro, nos Estados Unidos. 

Luciano merece nosso reconhecimento, nossa tor-
cida e nossos aplausos, juntamente com paranaenses 
como Jadel Gregório e Tânia Spindler, do Atletismo, Na-
tália Falavigna, do Taekwondo, Bruno Fontes, da Vela, 
Emanuel, do Vôlei de Praia, e Giba, do Vôlei masculi-
no, além dos atletas paraolímpicos, convocados para 
Pequim, como Claudiomiro Segatto, do Tênis de Mesa, 
Moises Domingues Batista, da Natação, Alexsander 
Almeida Maciel Celente, do Goalboll (futebol para ce-
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gos), e Terezinha Aparecido Guilhermina, do Atletismo. 
Todos são motivo de orgulho para o Paraná.

Parabéns aos nossos representantes e sucesso 
em Pequim!

Muito obrigado.
 O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Concedo a palavra ao Senador João Pedro e, 
em seguida, ao Senador Antonio Carlos Júnior.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Serei rápido, Sr. Presidente, 
mas não poderia deixar de registrar aqui que, no dia de 
amanhã, o Presidente da República, Luiz Inácio Lula 
da Silva, entregará a duas artistas do Amazonas, as 
alunas Paula Regina e Thays Bastos, a premiação de 
um concurso nacional de combate às drogas.

Thays, aluna da Fundação Bradesco, e Pau-
la Regina, aluna do Colégio Preciosíssimo Sangue, 
ganharam esse concurso, que apresentava um tema 
importantíssimo: fazer um desenho que premiasse a 
vida saudável e o combate às drogas. 

Sr. Presidente, é um importante prêmio para o 
Amazonas, para as duas artistas e para a campanha 
da Secretaria Nacional Antidrogas – Senad e para o 
Conselho de Entorpecentes do Amazonas – Conen, 
duas instituições importantes que travam essa grande 
e tenaz luta de combate às drogas.

Quero felicitar as duas amazonenses, suas famí-
lias, suas mães e dizer de minha alegria, pois as duas 
estudantes irão receber o prêmio justamente das mãos 
do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. 

PMDB – RN) – Concedo a palavra ao Senador Anto-
nio Carlos Júnior.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, este Governo 
tem, desde o primeiro dia de seu mandato, execrado 
o que chama de a “herança maldita” do Governo an-
terior. Todavia, não mudou para melhor uma vírgula 
do que herdou.

Agora, sob a névoa de um ano eleitoral, visa mu-
dar para pior um dos marcos da melhoria da gestão 
pública no Brasil, a Lei de Responsabilidade Fiscal, 
que, em boa hora, o Governo do Presidente Fernando 
Henrique deixou como herança bendita para o povo 
brasileiro.

Parece que o Governo atual deseja desmontar a 
armadura de proteção da sociedade contra a cultura 
perdulária de nossos dirigentes, armadura montada 
com grande dificuldade e esforço e que tem evitado 

que a estrutura do Estado brasileiro se afunde sob o 
peso de despesas descontroladas e descabidas.

A União, no governo passado, depois de rene-
gociar penosamente as dívidas de Estados e Municí-
pios, conseguiu impor alguma disciplina aos gastos 
de todas as esferas de Poder, quando, no ano 2000, 
o Congresso Nacional, em momento de patriótica sa-
bedoria, aprovou a Lei Complementar nº 101.

A recente conjuntura favorável, que alia cresci-
mento econômico e equilíbrio fiscal, deve ser aprovei-
tada para preservar e para reforçar, jamais para enfra-
quecer, a responsabilidade fiscal, ainda mais quando 
o fantasma da inflação volta a rondar o Brasil.

Se o quadro da economia brasileira é hoje o que 
temos, muito se deve à responsabilidade fiscal com 
que se houve o Governo Fernando Henrique Cardoso 
e que, sensatamente, o Governo Lula deu seguimen-
to. Não será porque o caixa nacional melhorou que 
devemos afrouxar os rigores do controle sobre as fi-
nanças públicas.

Como gosta de repetir o Presidente Lula,  “nun-
ca antes neste País, se teve tanto cuidado ao gastar 
o dinheiro público”. Assim deve continuar e melhorar 
no futuro.

A Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe inúme-
ros benefícios para a gestão pública e para o processo 
político brasileiro. Entre os benefícios se destacam o 
impedimento do uso político de verbas públicas, como 
faziam inúmeros Prefeitos, que endividavam os seus 
Municípios com o objetivo de proselitismo e de viabili-
zação eleitoral para cargos no Parlamento ao final do 
seu mandato local.

O resultado sistemático sempre foi Município que-
brado e o sucessor sem condições de realizar qualquer 
projeto. E isso também vale para os Estados federados. 
Ou seja, a irresponsabilidade com os cofres públicos 
era geral, como se o povo fosse uma fonte inesgotável 
de recursos com que os administradores pudessem se 
divertir ou se locupletar.

Sr. Presidente, a sociedade brasileira já sofreu 
muito com crises causadas pela perda de controle sobre 
os gastos e o endividamento públicos. O longo perío-
do de aprendizado do controle das finanças públicas 
serviu para ampliar a consciência coletiva sobre a im-
portância da disciplina e da boa gestão fiscal. A Lei de 
Responsabilidade Fiscal constitui um símbolo dessas 
expressivas mudanças. O povo brasileiro é grato pelo 
processo moralizador empreendido pela aplicação da 
lei. Mais do que isso, o povo confia que esse processo 
é o caminho para que investimentos mais eficientes 
nos serviços públicos possam ser feitos sem evasão 
de recursos.
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Em oito anos de vigência, tentativas de alterar li-
mites e normas de controle fiscal foram barradas com 
a firme determinação de evitar que se iniciasse um 
processo de alterações casuísticas, capaz de desca-
racterizar a Lei de Responsabilidade Fiscal e minar o 
fortalecimento da cultura de responsabilidade fiscal.

Infelizmente, forças contrárias à moralização do 
Estado brasileiro começaram a se organizar, na ten-
tativa de deturpar a lei e afrouxar limites do controle 
fiscal. O Projeto de Lei Complementar nº 132, de 2007, 
recentemente aprovado pela Câmara dos Deputados 
e que nos chega para apreciação, é, claramente, uma 
tentativa de “facilitar” a vida de certos dirigentes e com-
plicar a vida do povo brasileiro. Tal tentativa, Srªs e Srs. 
Senadores, deve ser rechaçada pelo Senado Federal, 
pelo que ela representa de imoral e de agressão à 
Nação brasileira.

Não podemos arriscar a menor ameaça de retor-
no aos tempos de gastança descontrolada e irrespon-
sável. Isso seria comprometer todo o enorme esforço 
empreendido pelo povo brasileiro, destruindo nossas 
chances de avançar com firmeza para um novo pata-
mar de desenvolvimento.

O fato de o quadro econômico do País ter me-
lhorado deve servir para aumentar o rigor no controle 
dos gastos públicos e melhorar sua qualidade, nunca 
para permitir frouxidão no trato dos recursos da popu-
lação brasileira.

A Presidência da República enviou Projeto de Lei 
Complementar, ora em discussão, e que altera a Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Ele foi, todavia, alterado na 
Câmara dos Deputados, onde foram introduzidos ele-
mentos de afrouxamento ainda maiores do que aqueles 
inicialmente propostos pelo Executivo Federal.

A situação que ensejou o envio do projeto foi, pro-
vavelmente, a do Estado do Rio Grande do Sul, onde o 
Judiciário, o Ministério Público do Estado e o Tribunal 
de Contas do Estado teriam ultrapassado seus limi-
tes de gastos com pessoal, o que, na redação da Lei 
Complementar nº 101, impediria o Executivo gaúcho 
de contrair empréstimos junto ao Banco Mundial.

Problema similar ocorreu aqui, no Distrito Federal, 
no início do ano passado, pois o Tribunal de Contas 
local e a Câmara Legislativa extrapolaram o mesmo li-
mite fixado na Lei de Responsabilidade Fiscal e, assim, 
impediram o Governo do Distrito Federal de contratar 
operação de crédito externo. Aliás, foi uma situação 
que pegou de surpresa o então recém-empossado 
Governador José Roberto Arruda, do Democratas, 
que exigiu duras medidas para sanear as finanças, 
a fim de se enquadrar nos limites fixados pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

Sr. Presidente, a responsabilização solidária dos 
órgãos de governo é uma das vigas mestras da Lei 
de Responsabilidade Fiscal, pois não isenta qualquer 
segmento do Estado da obrigação de bem adminis-
trar os recursos públicos, sob pena de prejudicar dire-
tamente o povo, com o impedimento do Executivo de 
financiar suas ações.

Srªs e Srs. Senadores, a aprovação unânime na 
Câmara dos Deputados não deve ser vista como fiança 
da qualidade da proposta aprovada. Ao contrário, ela 
deve ser rejeitada em prol do interesse nacional; primei-
ro, porque modifica o §3º do art. 23 da lei para eliminar 
a aplicação das restrições institucionais ao Poder Exe-
cutivo, quando algum órgão dos demais Poderes se 
encontrar acima do limite para despesa com pessoal. 
Segundo, porque acrescenta o art. 32-A para facilitar a 
contratação de operações de crédito ditas “de reestrutu-
ração e recomposição de principal de dívidas”, dispen-
sando exigências da lei quanto às condições e limites 
para endividamento e à vedação para financiamento e 
rolagem de um governo em favor de outro.

Os problemas das dívidas do Estado do Rio Gran-
de do Sul ou do Distrito Federal não deveriam servir de 
pretexto para a flexibilização da lei. A irresponsabilidade 
na gestão dos recursos públicos é um problema que 
data dos primórdios da criação do Estado brasileiro. A 
Lei Complementar nº 101 tem contribuído para diminuir 
esse problema, mesmo que seu alcance seja limitado, 
já que carece de mecanismos eficientes de punição a 
políticos e gestores infratores.

Sr. Presidente, o que o Brasil precisa é de mais 
rigor na aplicação da lei. O afrouxamento da lei é poten-
cialmente desastroso e poderá permitir, inclusive, que 
as operações de reestruturação de dívidas sejam feitas 
de forma a transferir o custo para futuros governos.

Como sabemos, a Lei de Responsabilidade Fis-
cal entrou em vigor no dia 4 de maio de 2000, com 
o objetivo de reduzir o endividamento dos Estados e 
Municípios. Antes, alguns prefeitos e governadores 
iniciavam obras de grande porte,  procurando se ree-
leger, que apenas se transformavam em dívidas para 
a gestão seguinte.

Não se deve criar precedente, muito menos para 
atender a interesses políticos conjunturais, ainda mais 
quando a inflação e as turbulências internacionais re-
clamam maior cautela no cenário macroeconômico. É 
preciso preservar e reforçar a aplicação dos limites da 
LRF e as restrições ao crescimento dos gastos com 
pessoal e do endividamento público, porque constituem 
preceitos cruciais de um regime fiscal responsável.

A lei concebeu instrumentos de controle exata-
mente para conformar a necessária solidariedade no 
esforço fiscal que cada Ente federado e seus Poderes 
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devem empreender para manter suas finanças sob 
controle. Ao invés de extinguir punições, no caso de 
algum órgão público não atender ao limite de gasto com 
pessoal, caberia prever restrições efetivas e diretas 
àquele órgão; e, antes de tudo, reforçar a prevenção 
para evitar o desenquadramento.

Inversamente ao que ao propõe o PLC nº 132, 
aprovado na Câmara, ingentes esforços deveriam ser 
feitos para a retomada de uma agenda que complete 
e aprofunde a responsabilidade fiscal. A maioria das 
mudanças necessárias já é objeto de projetos apresen-
tados ao Congresso Nacional, mas ainda não foram 
votados. É o caso da regulamentação do Conselho 
de Gestão Fiscal, da fixação de limites para as dívi-
das consolidada e mobiliária da União, da limitação à 
expansão do gasto federal com pessoal, da fixação 
de limites para as despesas correntes da União e de 
aperfeiçoamento pontuais da LRF, além da nova lei 
geral dos orçamentos e finanças, que nada mais é do 
que uma revisão da Lei nº 4.320/64, e da própria re-
forma tributária.

Há, pois, importante trabalho a ser feito em favor 
do povo brasileiro e não em favor do nefando laxismo 
na Administração Pública.

Antes de concluir, desejaria alertar meus nobres 
colegas para o fato de que a constitucionalidade do 
Projeto de Lei Complementar nº 132 é questionável. 
A Constituição Federal é a lei maior do Brasil e ela 
veda, em seu art. 169, §2º, o repasse a Estados e 
Municípios que excedam os limites estabelecidos em 
lei complementar.

Portanto, no momento em que esse projeto chega 
a esta Casa, reflitamos sobre o que é melhor para o 
País. Essa é a responsabilidade do Senado, a Câma-
ra Legislativa onde devem predominar a serenidade, 
o equilíbrio e, sobretudo, a responsabilidade com o 
futuro da Nação.

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

Durante o discurso do Sr. Antonio Carlos 
Júnior, o Sr. Garibaldi Alves Filho, Presidente, 
deixa a acadeira da presidência, que é ocu-
pada pelos Srs. Mão Santa e Jefferson Praia, 
sucessivamente.

 O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– Concedo a palavra ao Senador Mão Santa.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o se-
guinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente 
Jefferson Praia, que preside esta sessão; Parlamenta-
res presentes; brasileiras e brasileiros aqui presentes 
e que nos assistem pelo sistema de comunicação do 
Senado; Senador Antonio Carlos Magalhães Júnior, V. 

Exª fez um extraordinário pronunciamento. Quero crer 
que, durante esses 508 anos de Brasil, este País foi 
construído gradativamente. É triste dizer que pratica-
mente o Brasil evoluiu há 200 anos, quando para cá 
veio o rei de Portugal e se instalou com a sua buro-
cracia européia. Antes, a evolução foi pequena como 
Colônia. 

Mas quero dizer que ao longo desses anos todos, 
mesmo no sistema de Governo Geral, eles já adota-
vam as Câmaras Municipais, às quais eles chamavam 
“Câmara dos Bons”, mostrando a qualificação dos que 
se destinavam a fazer política. Mas, dessas leis todas 
que surgiram, acho que uma das mais eficientes foi a 
Lei de Responsabilidade Fiscal.

Quero dar aqui o testemunho, Senador Antonio 
Carlos Júnior, pelo fato de eu ter sido Prefeito. No início 
da Constituição, ainda não existia essa Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, que passou a vigorar a partir de 2000, 
quando a peguei no Governo do Estado. Presidente 
Jefferson Praia, era uma zorra, ninguém sabia o que 
devia, quanto devia, e assim funcionava o Brasil. 

Eu vivi esse episódio como Prefeito antes da 
Constituição.

Houve uma inspiração ao longo da História, quan-
do um grande brasileiro, Graciliano Ramos, que foi um 
escritor laureado – Memórias do Cárcere, Vidas Secas 
–, foi o primeiro Prefeito a adotar uma responsabilida-
de fiscal, a prestar contas públicas, antes da ditadura 
Vargas. Senador Expedito Júnior, Graciliano chegou a 
ser preso, quando escreveu o romance histórico Me-
mórias do Cárcere. Bastaria esse livro para vermos 
que, embora tivéssemos um ditador estadista e bom, 
a ditadura não é boa. 

Depois, vivemos o período militar, e Elio Gaspari 
descreve a ditadura militar, em três volumes.

Mas veio a Lei de Responsabilidade Fiscal, e eu 
era Governador do Estado. Era uma zorra. O Brasil 
começou aí, Presidente Luiz Inácio. Estou dando o 
testemunho, porque fui Prefeito antes dela e Gover-
nador depois dela.

Quero render homenagem ao estadista Fernando 
Henrique Cardoso e a um dos mais probos homens 
públicos que eu conheci: Pedro Malan – nunca mais o 
vi. O seu auxiliar, Pedro Parente, depois de um apagão, 
tal a sua credibilidade, tornou-se Ministro para resolver 
o problema do apagão. Então, eles nos chamavam para 
renegociar a dívida. Olha, era uma confusão! Ninguém 
sabia sequer para que Estado devíamos. 

Aí, sim, vamos dizer, foi hasteada a Bandeira 
brasileira na administração pública: “ordem e progres-
so”. Então, fomos chamados, todos os Governadores 
de Estado, a renegociar as dívidas, e a pagar, o que 
variava de acordo com a dívida, de 13% a 11% de 
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sua receita líquida. Lembro-me muito bem, Antonio 
Carlos Júnior – pois o meu estilo parecia muito com o 
do pai de V. Exª –, quando fui chamado para assinar a 
negociação do Piauí, que os técnicos burocratas, que 
nunca viram um pobre, um soldado desarmado, uma 
professora com o salário atrasado, colocaram o Piauí 
na renegociação para descontar 13% da sua receita 
líquida. Antes, porém, tinham feito a renegociação do 
Estado de São Paulo, que pagaria 11% de sua recei-
ta, ao passo que o Piauí, 13%. E eu, com o espírito 
combativo do seu pai, disse: “Eu não vou assinar isso!” 
Por isso, enalteço a justeza, a firmeza, a dignidade, 
a grandeza de Pedro Malan e Pedro Parente! Olha, 
aqueles técnicos nunca viram um pobre. O mundo de-
les, Senador Jefferson Praia, é outro – nunca viram um 
pobre, um faminto –: é Tóquio; é Washington; é Nova 
York; é Banco Mundial...

Eu disse que não assinava e argumentei o se-
guinte: “Olha, acabei de ver o contrato de São Paulo 
e eles vão pagar 11%. Como que o Piauí vai pagar 
13%?” No meu entendimento, os economistas só pen-
sam em dinheiro. 

Então, trago a noção da minha mãe que, quando 
via os filhos mais enfraquecidos, doentes, é que ela 
dava mais força, mais carinho, gemada à noite, pro-
teção e tudo. “Como é que o Piauí vai pagar 13% da 
sua receita líquida e São Paulo, 11%? Não assino.” E 
a confusão foi tão grande! Olha, o burocrata, o técnico, 
disse que não refazia, que os cálculos eram aqueles, 
e acho que baixou um espírito quando eu disse que 
não assinava e tal. E foi parar na mão de Pedro Malan, 
que mandou Pedro Parente reestudar, e o Piauí, então, 
passou a pagar 11% da sua receita líquida.

Mas o fato é que todos os Estados... Mas eles 
tinham sensibilidade. Muitas vezes, eu cheguei lá com 
as contas para mostrar ao Ministro Pedro Malan e ao 
Pedro Parente e para lhes dizer que não dava para 
cumprir, e mostrava-lhes as receitas e as despesas. 
Ele puxava a caneta dele, pacientemente – e iria mor-
rer porque não dava para pagar –, e fazia um gráfico, 
e dizia: “Essa aqui você vai pagar daqui a seis meses; 
essa outra, à prestação”. É como eu dizia: ele dava ali 
uma novalgina para acabar a convulsão. “Navegar é 
preciso; viver não é preciso”, e governar significa o na-
vegar de grego, pelas tempestades. E assim fomos.

E, hoje, os Estados estão equilibrados e conscien-
tes. E melhor ainda foi o espírito que se irradiou numa 
austeridade administrativa. A Bahia, pela experiência 
dos administradores, não teve muitos problemas, vivia 
nos trilhos, era um dos Estados economicamente equi-
librados, mas todos nós sofremos com os ajustes.

Então, Luiz Inácio, é este o momento em que vi-
vemos. Quem planta colhe. Foi plantada essa austeri-
dade fiscal, com a qual agora se preocupa o Senador 
Antonio Carlos Júnior, que mostra preocupação com 
os que querem as facilidades para o endividamento.

Então, hoje, vivemos essa condição de êxito na 
economia por que houve a responsabilidade fiscal, a 
austeridade do Governo Fernando Henrique Cardoso, 
interpretada por Pedro Malan e por Pedro Parente. Nós, 
Governadores, atravessamos essa fase e a cumprimos. 
Então, não podemos voltar atrás.

Como o Senador que nos antecedeu disse, na-
quele instante, foi colocada a palavra “ordem” na Ad-
ministração Pública, com a Lei de Responsabilidade 
Fiscal.

Parabenizo pela preocupação o Senador da 
Bahia, que repete aqui o zelo administrativo do seu 
pai, Antonio Carlos Magalhães!

Este Senado Federal tem justamente o poder 
para analisar e aprimorar qualquer lei oriunda da Câ-
mara Federal. Devemos estar atentos para que não 
haja retrocesso na economia.

Atentai bem, Luiz Inácio! A inflação está aí. Va-
mos acabar com a vaidade, que este País é grandioso, 
tem 508 anos de administração. Este País, descoberto 
apenas oito anos depois dos Estados Unidos, sofreu 
influências enormes. Aquele país conseguiu sua inde-
pendência muito antes da nossa, em 1750; nós a con-
seguimos somente em 1822. Daí a dianteira, quando 
se instalou o processo democrático.

O que queremos deixar claro aqui é que ninguém 
escolhe o momento de governar. Cada governante 
teve seu problema.

D. João VI, diferentemente do que a história hu-
morística do Brasil relata – há até a novela “O Quinto 
dos Infernos” –, como era normal, foi preparado, como 
o foram todos os reis da aristocracia. Talvez, ele tenha 
sido o único a vencer Napoleão Bonaparte. Napoleão 
consolidou a República. Depois do grito “Liberdade, 
Igualdade, Fraternidade”, de 14 de julho de 1789, ro-
laram muitas cabeças, muitas injustiças, e ele soube 
consolidar esse processo, fazendo, sobretudo, o Código 
Napoleônico, que é admirado ainda hoje. Fez o Códi-
go Civil Napoleônico, além de suas obras físicas que 
fizeram de Paris a mais bela cidade do mundo.

Mas o que queremos afirmar neste instante é 
que D. João VI, em treze anos, conseguiu um avanço 
muito grande. Logo que aqui chegou, houve a abertura 
dos portos. O Brasil só comercializava com a metró-
pole, Portugal. Sei que foi interesse da Inglaterra, que 
já protegia Portugal da França, mas foi um avanço. Na 
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mesma chegada, quando saltou ainda em Salvador, 
fez, Antonio Carlos Magalhães, a primeira faculdade 
de Medicina deste País, que comemora 200 anos. De-
pois de poucos meses, não ficando em Salvador, foi ao 
Rio de Janeiro e construiu um modelo administrativo 
assemelhado ao de todas as monarquias da Europa, 
bem avançado. Se não era uma corte de Luís XIV, o 
L’État c’est moi de Versailles, houve um avanço no 
modelo administrativo e burocrático deste País. Foram 
treze anos de muito êxito, de muito avanço, de muita 
organização.

Deixou seu filho, que fez a Independência, e 
seu neto, Pedro II, que garantiu a unidade deste País 
grandão. Foram 49 anos de administração. Seguiram-
se as Repúblicas. E a República só chegou aqui cem 
anos depois de ter chegado à França. E fomos até 
avançados, aqui não rolaram cabeças. Houve duas 
exclusões: uma civil, a Ditadura de Vargas, e a outra 
recente, a dos militares. Mas soubemos recuperar a 
democracia, o governo do povo, pelo povo e para o 
povo, e aqui estamos.

Getúlio Vargas teve sua participação como esta-
dista, construiu leis trabalhistas. Juscelino simbolizou 
o desenvolvimento pela atividade industrial, por Brasí-
lia. Justamente, queremos dizer que cada um tem sua 
missão: o Presidente Sarney, na redemocratização; o 
Presidente Collor, na reabertura de uma comerciali-
zação, de uma globalização, mostrando sua grande 
visão; e os Presidentes Itamar e Fernando Henrique, 
no combate ao monstro da inflação. E aí estamos com 
Luiz Inácio. E a inflação está voltando.

Uma das causas da inflação, Luiz Inácio, quero 
deixar aqui claro, Governador Marconi Perillo, é a fal-
ta de austeridade. Deve haver a diminuição do gasto 
público. Bill Clinton, depois de quatro vezes governar 
seu Estado de Arkansas, viu que seria difícil ser Presi-
dente da democracia e mandou os melhores técnicos, 
Ted Gaebler e David Osborne, reestudarem, e eles fi-
zeram o livro Reinventando o Governo, que o governo 
não podia ser grande demais, tinha de ser menor. Não 
podia ser grande como o Titanic, que, quase perfeito, 
afundou; tinha de ser menor, versátil.

E eis que o Luiz Inácio errou. Tornou o Governo 
grande. Foram 25 mil nomeações e DASs. Senador 
Marconi Perillo, os que recebem DAS 6 – que, no seu 
Estado, não existe; só há DAS 4, como o que gover-
nei – ganham R$10.448,00. Vinte e cinco mil entraram 
pela porta larga, sem concurso. Bush, o “Sr. Guerra”, só 
nomeou 4,5 mil pessoas nos Estados Unidos. Sarkozy, 
o famoso e fogoso, nomeou 360 pessoas. Ô Marconi 
Perillo, o sucessor de Tony Blair nomeou 160 pesso-

as, e nosso Governo nomeou 25 mil pessoas. Eis que 
clama o terceiro mandato. E entraram sem concurso, 
pela porta larga da vadiagem, da malandragem. São 
quarenta Ministros! Nos Estados Unidos, há 14 Secre-
tários de Estado, e aquele país é maior e mais rico. 
Então, isso é que causa a inflação.

Sou médico. Às vezes, dá certo. Juscelino era 
médico-cirurgião como nós. Damos valor à etiologia: a 
causa da inflação é a falta de austeridade, é a falta de 
responsabilidade. É isso que queremos aqui advertir.

Presidente Luiz Inácio, Vossa Excelência foi feliz. 
Esta Pátria teve iluminados dirigentes, e seu antecessor 
teve a coragem de fazer a estabilidade fiscal. Quem 
planta colhe. Eles plantaram, e estamos colhendo os 
frutos da economia. Não nos deixe apodrecer essa 
economia com a volta da inflação!

Essas eram nossas advertências.
Estou agradecido ao Presidente Jefferson Praia 

por ter concedido este instante para usarmos da pa-
lavra.

 O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – Obrigado, Senador Mão Santa. É sempre um 
prazer ouvi-lo.

Concedo a palavra ao Senador Marconi Perillo.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Prezado Senador Jefferson Praia, que preside esta 
sessão, Senador Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores, 
acompanhei de perto e atento o pronunciamento do 
nosso querido Senador Mão Santa, que fez algumas 
advertências pertinentes.

Não podemos, em hipótese alguma, permitir que 
o monstro da inflação, que atormentou toda a nossa 
geração, possa pelo menos insinuar sua volta, porque 
não há imposto mais perverso para os trabalhadores 
do que o imposto inflacionário. Inflação é boa para 
Governo, Senador Mão Santa. É boa para Governo, 
porque os impostos são aumentados de acordo com 
os indicadores de inflação, mas os salários não têm a 
mesma correção, os mesmos indicadores. 

À medida em que há inflação, os preços sobem, 
os impostos sobem, mas os salários vão ficando cada 
vez mais achatados, porque não acompanham o pas-
so da inflação. Ninguém neste País sofreu tanto com 
a inflação quanto os trabalhadores, os assalariados, 
os servidores públicos, e ninguém ganhou tanto com 
a inflação quanto os governos. Bastava congelar por 
dez dias os salários dos servidores públicos, para que 
os governos pudessem ter uma economia brutal para 
investir em outras áreas.
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De modo que o que estamos assistindo hoje, ou 
seja, a esse aumento exagerado de preços, com cer-
teza, terá como conseqüência uma inflação mais alta, 
o que, certamente, tem que nos preocupar a todos e 
acender a luz vermelha do Governo, porque o antí-
doto à inflação alta é o aumento das taxas de juros. 
E a conseqüência do aumento das taxas de juros é 
exatamente a retração econômica, a inibição econô-
mica, a redução da geração de empregos, a redução 
do crescimento econômico.

Preocupa-me muito saber que vamos ter inflação 
e ainda vamos ter juros elevados. Aliás, já estamos 
tendo, já estamos assistindo a uma elevação brutal 
das taxas de juros. E isso será extremamente perverso 
para a nossa economia, para o agronegócio.

Meu Estado, o Estado de Goiás, cresceu extra-
ordinariamente nos últimos dez anos, multiplicou seu 
PIB por mais de três nesse período, as exportações, 
por mais de dez, gerou mais de 500 mil empregos. E 
não podemos, em hipótese alguma, pensar sequer na 
possibilidade de termos inflação alta, juros altos, se já 
temos a maior carga tributária do mundo, 40% em re-
lação ao nosso Produto Interno Bruto, retirando com-
pletamente a competitividade de nossos produtos.

O Senador Mão Santa falou com clareza. Gra-
ças a Itamar Franco, a Fernando Henrique Cardoso, 
à austeridade e ao planejamento desses governos, 
conseguimos, depois de décadas – eu não imaginava 
mais que pudesse assistir, um dia, ao fim da inflação –, 
derrubar o monstro da inflação, estabilizar a economia 
e começar um novo tempo para o Brasil.

Hoje, o Presidente Lula colhe os frutos da es-
tabilidade econômica, tem um Presidente do Banco 
Central austero, que deu seqüência à política econô-
mica do Governo Fernando Henrique e do Presidente 
do Banco Central, Armínio Fraga. 

Mas nós devemos, o Brasil deve, a Fernando 
Henrique Cardoso e a Itamar Franco o fato de termos 
conseguido estabilizar nossa economia. De lá para 
cá, o Brasil mudou. Dezenas de milhões passaram a 
ter poder aquisitivo para comprar eletrodomésticos, 
geladeiras, televisores, liquidificadores, ferros de pas-
sar roupa, material de construção para melhorar suas 
moradias, mais alimentos para a cesta básica, mais 
proteínas para os filhos, para as famílias, para que 
seus filhos estudassem em melhores colégios. E isso 
se deve a todo o legado herdado nos últimos dez anos, 
nesses últimos governos.

E agora, deixar tudo se esvair pelos vãos dos 
dedos é uma irresponsabilidade muito grande. Estou 
convencido de que o Governo já pecou no início, por 

falta de planejamento estratégico, e peca também pela 
forma como administra, alargando a administração pú-
blica, contratando dezenas de milhares de servidores, 
aumentando extraordinariamente o Ministério, sem se 
preocupar com uma gestão que realmente reduza os 
gastos públicos, as despesas correntes, e, conseqüen-
temente, deixe sobrar um pouco mais de recursos para 
os investimentos.

Hoje, nossa malha rodoviária está sucateada, 
temos problemas e gargalos no setor de logística, de 
infra-estrutura de transportes, e também na área de 
ferrovias, hidrovias e portos. O pior de tudo é que, ago-
ra, começamos também a viver o pesadelo da volta da 
inflação e da ciranda da taxa de juros, que aumenta 
mais uma vez. 

Matéria assinada por Marcos Cezar, publicada 
na Folha de S.Paulo, assinala que a carga tributária 
do Brasil é a maior da história. Mesmo com o fim da 
CPMF, rejeitada pelo Senado Federal, a carga tributá-
ria continua a avançar no País, de acordo com estudo 
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento 
Tributário. 

A dura realidade da carga tributária no Brasil, 
um dos maiores obstáculos à produtividade de nos-
sas empresas e à competitividade do setor produtivo, 
mostra que, no primeiro trimestre de 2008, os tributos 
chegaram a 38,9% em relação ao Produto Interno Bru-
to (PIB). Por outras palavras, a carga tributária subiu 
1,87 pontos percentuais, quando comparada à taxa no 
mesmo período em 2007, que era 37,03% 

A carga tributária, vale lembrar, é o somatório 
de todos os tributos, ou seja, impostos, taxas e contri-
buições pagos pela sociedade, pagos pelo povo, por 
todos, pelos mais ricos, pelos mais pobres. Os mais 
pobres pagam também impostos altos, que já são tri-
butados indiretamente no Bombril que compram, na 
caixa de sabonete que compram. Enfim, os pobres 
pagam, e pagam mais caro até do que os ricos, a car-
ga tributária. 

Pois bem, de cada R$100,00 produzidos no Brasil, 
neste primeiro trimestre – de cada R$100,00, Senador 
Mão Santa –, R$38,90 foram parar nos cofres públi-
cos, graças aos tributos cobrados de forma maciça da 
sociedade brasileira. 

É exatamente isto, Sr. Presidente: de cada 
R$100,00 produzidos com o suor do povo brasileiro, 
entregamos, numa verdadeira derrama, quase R$40,00 
aos cofres públicos. 

E a comparação entre 2007 e 2008 do cresci-
mento da carga tributária em relação ao PIB demons-
tra descompasso, ao menos até o presente momento. 
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O PIB deve crescer, em 2008, em torno de 5%, mais 
ou menos, o mesmo percentual de 2007. Mas a carga 
tributária mantém-se em alta, porque mostra elevação 
de 1,87 pontos percentuais, se compararmos apenas 
em relação ao ano anterior.

Como essa carga tributária recai sobre o setor 
industrial e comercial, o crescimento real das indús-
trias e do comércio acaba empurrado para baixo, o que 
pode ter conseqüências gravíssimas para a geração 
de emprego e renda.

É exatamente nesse contexto de alta da carga 
tributária e estagnação do crescimento do PIB que o 
Governo quer colocar goela abaixo da população bra-
sileira mais um imposto: a tal Contribuição Social da 
Saúde – CSS. Houve superávit de impostos, de arre-
cadação, nos primeiros meses deste ano. O Governo 
não precisa de mais esse imposto sobre os ombros 
da sociedade brasileira para fazer face às demandas 
da saúde. O que precisa é de gestão na área da saú-
de, é competência para gerir os recursos na área da 
saúde.

No nosso entender, a CSS é um absurdo nos 
mais diversos aspectos. De um lado, não garante o di-
recionamento dos recursos necessariamente à saúde, 
como a Cide também não é direcionada integralmen-
te aos transportes, o que lhe tira qualquer mérito se 
o desejo for resgatar este tão combalido setor, que é 
o setor de saúde.

Na verdade, se for para direcionar os recursos 
para a saúde, é a Emenda nº 29 que deveria ser apre-
ciada e votada pela Câmara, já que foi pelo Senado, 
não a CSS, que pode se tornar um imposto com todos 
os defeitos da antiga CPMF. 

Diante disso, Sr. Presidente, queremos manifes-
tar, de pronto, em alto e bom som, que somos contrá-
rios à aprovação da CSS. Votaremos contrariamente a 
esse novo assalto aos cofres da sociedade brasileira, 
do cidadão simples, dos cidadãos comuns, de todos 
os cidadãos brasileiros. Votaremos contrariamente a 
esse novo assalto, porque não vamos, em hipótese 
alguma, compactuar com a forma de gestão do atual 
Governo. 

A verdade é que querem arrecadar mais para 
aparelhar a máquina pública, abrigar apadrinhados 
e apaniguar correligionários políticos, que entram, 
como disse Mão Santa, pelas portas do fundo, sem 
concurso público. Só com salários de mais de R$10 
mil, segundo ele, já são mais de 25 mil pessoas que 
entraram, sem concurso público, pelas portas do fundo 
do Governo Federal.

A verdade é que esse Governo vive uma crise 
de gestão pública e não aproveitou o momento favo-
rável da economia mundial para fazer uma grande re-
forma no Estado, que pudesse compreender a refor-
ma tributária – uma reforma tributária verdadeira; não 
a reforma do ICMS, mas uma reforma que pudesse 
desonerar a economia, diminuir os impostos –, a re-
forma da Previdência, que precisa ser completada, a 
reforma trabalhista, entre tantas outras, como a refor-
ma política, que, na minha opinião, é a mais essencial, 
a mais imprescindível para que o Estado brasileiro, 
Estado republicano, realmente possa firmar-se numa 
democracia sólida.

O mais importante: esse modelo está na contra-
mão, porque devemos profissionalizar e garantir apoio 
às carreiras de Estado, mas estamos permitindo que os 
comissionados ocupem os lugares destinados àqueles 
que se profissionalizaram ou àqueles que entraram por 
meio dos concursos públicos.

A tentativa sistemática de aumentar a carga tri-
butária serve tão-somente para alimentar um verdadei-
ro paquiderme, que se move com lentidão, num ritmo 
incompatível com o quadro da globalização, marcado 
pela extrema competitividade das empresas.

No setor privado, Senador Mão Santa, as em-
presas que não estão se adequando a gestões mo-
dernas, eficazes, eficientes, quebram; no Estado, não 
pode ser diferente. Temos de ter gestões eficientes, 
eficazes, para fazer jus às demandas da sociedade e 
para prestar serviços cada vez mais qualificados ao 
principal merecedor de uma gestão competente, que é 
o cidadão, que paga impostos. Ou seja, o maior cliente 
da máquina estatal é o cidadão, que paga impostos. A 
ele devemos nos dirigir, para ele devemos trabalhar, 
a fim de prestar-lhe o melhor e o mais qualificado dos 
serviços.

O esforço do Governo e do Congresso Nacional 
deveria ser no sentido de trazer a carga tributária para 
patamares mais compatíveis com os de outros países 
em desenvolvimento, que estão com a carga abaixo 
dos 30% em relação ao PIB.

Só na consegue enxergar essa realidade quem 
não quer, porquanto a carga tributária chega a 31,2% 
na Rússia, a 25,9% na Argentina e a 19% no Chile, 
ou seja, a média é de 27,4% em relação ao PIB. Ou 
entendemos a necessidade de reduzir a carga tribu-
tária ou continuaremos a crescer bem menos do que 
as demais economias emergentes.

Muitos se vangloriam de que o Brasil cresceu 
finalmente a 5%. Mas outros países semelhantes ao 
nosso estão crescendo a 10%, 12%, 15%! Não es-

    401ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21796 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008

tamos fazendo graça alguma; estamos perdendo o 
bonde da história para países, por exemplo, como a 
Espanha, que, há 25 anos, tinha, mais ou menos, as 
mesmas características do Brasil, e que hoje estão 
disparados a nossa frente, porque tomaram todas as 
medidas necessárias a gestões eficientes e ao cres-
cimento sustentável.

Concedo, com muito prazer, o aparte ao Sena-
dor Mão Santa. 

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Marco-
ni Perillo, que traz a experiência exitosa de governar o 
Estado de Goiás, queria dizer, além dos números que 
V. Exª apresenta, que o Governo é um bom cobrador 
de imposto, mas é mau aplicador. A segurança, a segu-
rança é uma lástima! Norberto Bobbio disse: “O mínimo 
que se tem de exigir de um governo é a segurança”. 
Nós não vivemos numa sociedade; é uma barbárie. É 
uma barbárie o Brasil! Não vou nem falar da Suíça e 
da França, de onde vim agora, mas vá à Argentina, ao 
Chile, que são vizinhos nossos. É uma barbárie. Isso 
não existe mais; vivemos uma barbárie em matéria de 
segurança. Educação precária. E a saúde? Um quadro 
vale por dez mil palavras. V. Exª deve receber muitos 
e-mails, como o que recebi agora. Um quadro vale 
por dez mil palavras: “Solicito do Senador Mão Santa 
sua interferência junto ao Ministro Temporão para pa-
gamento para o Piauí dos serviços de prevenção de 
câncer ginecológico. Os últimos pagamentos foram re-
alizados em dezembro de 2007 às clínicas que fazem 
prevenção”. Na minha cidade, Parnaíba, é a Sogipa 
que faz citologia oncológica em todas as mulheres da 
região. Além de as tabelas serem irrisórias, ridículas, o 
último pagamento foi feito em dezembro de 2006. “Par-
naíba, 17 de janeiro, Dr. Valdir Aragão Oliveira.” É um 
médico idôneo, respeitado e tudo. Quer dizer, esse é 
o Governo, e estamos vivendo à custa de propaganda. 
Como Goebbels, cacarejando, ensinando às galinhas 
cacarejadoras lá. Aqui é a base do Duda Mendonça. 
A verdade é essa.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Agra-
deço ao Senador Mão Santa o aparte, que engrandece 
este modesto pronunciamento. 

Sr. Presidente, Senador Jefferson Praia, agradeço 
a liberalidade com relação ao tempo e, mais uma vez, 
quero dar a V. Exª as boas-vindas à nossa convivência 
na Casa de Rui Barbosa. 

Gostaria de encerrar, dizendo que vamos conti-
nuar lutando, com todas as nossas forças, com todas 
as nossas energias, para que haja justiça no Brasil – 
justiça tributária, impostos menores, que possam dar 
mais condições às empresas de gerar mais empregos, 

mais divisas. Vamos continuar lutando para que tenha-
mos gestões mais eficientes, que signifiquem servi-
ços melhores, mais qualificados, prestados ao nosso 
cliente principal, que é o cidadão – serviços nas áreas 
de saúde, educação, segurança, transporte, moradia, 
saneamento básico. Vamos continuar trabalhando, 
lutando, com toda a sinceridade da nossa alma, para 
que o Brasil possa acordar para as necessidades que 
temos; para que possa, sobretudo, acordar deste torpor 
que existe atualmente, o torpor da propaganda, que 
muitas vezes veda os olhos das pessoas em relação 
à nossa situação nua e crua. 

Vamos continuar trabalhando contra o aumento 
da carga tributária. Por isso, “não” à CSS!. 

Que o Governo busque, por meio da eficiência 
nos gastos, as condições para suprir as necessidades, 
as demandas daqueles pobres cidadãos que precisam 
de saúde, nos mais diversos setores – na Medicina de 
alta complexidade, na área de diagnósticos –, enfim, 
de todos aqueles que batem às portas dos hospitais, 
que vão para as filas, que merecem o respeito do Se-
nado, do Poder Público, para terem uma vida mais 
digna como cidadãos, como filhos de Deus! 

Muito obrigado a V. Exª.

 O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – Concedo a palavra ao Senador José Nery, do 
PSOL do Pará.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Senador Jefferson Praia, Srªs e Srs. Senado-
res, ocupo esta tribuna, para fazer uma homenagem 
a um ilustre brasileiro que sai do nosso convívio, para 
compor o encantamento do universo.

O tempo é de réquiem (da expressão em latim 
requiem aeternam dona eis – “dai-lhes o repouso 
eterno”), porque, no último dia 15 de junho, o Pará 
e o Brasil perderam Benedito Monteiro, o Bené dos 
paraenses.

Paradoxalmente, é também momento de celebra-
ção da vida que se imortaliza em sua obra e exemplo. 
Benedito Monteiro buscou a plenitude do seu tempo, 
fazendo escolhas que o tornaram um homem ímpar 
frente às circunstâncias desafiadoras, sempre se pos-
tando em defesa do povo.

Para repassá-lo ao Brasil, recorro às palavras do 
jornalista Mário Drumond (revista Caros Amigos, de 
novembro de 2006), que assim o descreveu:

Homem do povo, getulista histórico, ami-
go de Jango, Brizola e Ribeiro, Deputado Es-
tadual do Pará, cassado, caçado e preso em 
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1964, anistiado e eleito duas vezes Deputado 
Federal, Procurador-Geral e Secretário de Es-
tado do Pará, o escritor nascido e criado às 
margens do Amazonas renovou a literatura, 
a poesia, a música e a filosofia do seu povo. 
Autor de romances, poesias, músicas e muitos 
livros publicados, entre os quais a sua tetralo-
gia amazônica, que imortaliza o personagem 
Miguel, um mestiço que a pena de Benedito fez 
ícone da nacionalidade, elevando-o à galeria 
maior da nossa representação literária, onde 
já figuram o sertanejo, de Euclides da  Cunha; 
o jeca, de Monteiro Lobato; e o gaúcho canta-
do nos ditirambos dos pampas.

Benedito Wilfredo Monteiro nasceu em Alenquer, 
no Pará, em 1º de março de 1924, transferindo-se mais 
tarde para Belém, onde se diplomou como bacharel 
em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de 
Direito.

Foi eleito Deputado Estadual para dois mandatos. 
Em 1964, em seu segundo mandato, sob a alegação, 
Senador Mão Santa, de subversão, foi cassado, preso, 
torturado, marginalizado e teve seus direitos políticos 
suspensos por dez anos. Quando saiu da prisão, de-
dicou-se ao exercício da advocacia agrária e à litera-
tura, tendo publicado o livro intitulado Direito Agrário 
e Processo Fundiário.

Com a redemocratização do País, elegeu-se De-
putado Federal em 1982 e reelegeu-se para a Assem-
bléia Nacional Constituinte.

Em várias ocasiões, demonstrou seu inconfor-
mismo com o fato de a Amazônia ser vista pelas elites 
nacionais e mundiais apenas como depósito de rique-
zas estratégicas, exemplificando que todo o ferro de 
Carajás é exportado e que o alumínio produzido no 
Pará é dos japoneses. Afirmava também que a única 
solução possível para o Brasil começaria por uma re-
forma agrária.

Certa feita afirmou: “Quando escrevo, faço o exer-
cício da minha mais íntima liberdade”. Ao sair da prisão 
em 1964, pretendia escrever um grande romance so-
bre a Amazônia e o povo amazônida. Dessa vontade, 
surgiu a Tetralogia Amazônia: Verde Vagomundo, O 
Minossauro, A Terceira Margem e Aquele Um; além 
dos livros Carro dos Milagres, Cancioneiro do Dal-
cídio, Como se faz um Guerrilheiro, Maria de Todos 
os Rios e outros, todos publicados por editoras do Rio 
de Janeiro e de São Paulo. Seus livros têm sido objeto 
de estudo nas universidades brasileiras e ainda em uni-

versidades da França e da Alemanha. Recentemente, 
Maria de Todos os Rios foi publicado na Holanda.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, faço esta 
homenagem até como desagravo ao meu Estado e à 
Amazônia, tão castigados pelas mazelas impostas por 
um sistema político e econômico que privilegia sempre 
interesses alheios às necessidades mais sentidas de 
seu povo. Refiro-me ao modelo de desenvolvimento 
predatório imposto historicamente à Amazônia que 
está na raiz dos graves desequilíbrios socioambientais 
que nosso País atravessa.

Não é por menos que sempre atualizo a crítica 
aos planos governamentais para a Amazônia, neste 
momento o Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), 
porque no cerne, não descartam o aprofundamento da 
devastação e da miséria social, traduzido em devasta-
ção de florestas, saque de riquezas naturais, prejuízos 
irreparáveis para os povos indígenas, para as comuni-
dades tradicionais e para as maiorias urbanas.

Para finalizar esta homenagem a um amazônida 
abnegado que acreditava em seu povo, transcrevo as 
palavras de seu personagem-ícone, Miguel, em Verde 
Vagomundo, porque, por meio de sua obra ficcional, 
Bené fazia um manifesto ecológico ao tratar o homem 
como parte da natureza, não como perigo para essa 
mesma natureza:

Nego as mortes e renego as mortes, 
todas as mortes. As mortes de ficar calado, 
as mortes de ver a água correr, as mortes de 
ver o rio sempre passar, as mortes gerais dos 
homens que envelhecem. E nego e renego as 
mortes. Eu só afirmo a vida. As minhas afir-
mativas só são de bem-querer, de bem-viver 
e de bem-lutar (...)

Essa, Sr. Presidente, Senador Jefferson Praia, e 
Senador Mão Santa, é a homenagem que faço aqui, 
em nome do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) 
e de todos os democratas e lutadores do Pará, que 
tinham em Bené Monteiro um exemplo, uma trajetória 
digna e respeitada. Portanto, ao partir, ele deixa, além 
da saudade, a marca de quem acreditou na liberdade 
de seu povo e por ela lutou.

Muito obrigado.

 O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – A Presidência convoca sessão conjunta do 
Congresso Nacional a realizar-se amanhã, dia 19 do 
corrente, às 14 horas, no Plenário do Senado Federal, 
destinada à apreciação de Projetos de Lei do Con-
gresso Nacional.

    403ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



21798 Quinta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008

 O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – Tendo em vista a realização de sessão conjun-
ta do Congresso Nacional, amanhã, às 14:00 horas, a 
Presidência cancela a sessão deliberativa ordinária do 
Senado e convoca sessão extraordinária a realizar-se 
após o encerramento da sessão do Congresso Nacio-
nal, com a mesma pauta.

 O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – Os Srs. Senadores Papaléo Paes, Marconi Pe-
rillo, Mário Couto, Sérgio Guerra, João Tenório, Flexa 
Ribeiro e Arthur Virgílio enviaram discursos à Mesa, 
que serão publicados na forma do disposto no art. 
203, combinado com o inciso I e §2º do art. 210 do 
Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
 O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, é comum dizer-se que o Brasil é uma ter-
ra abençoada devido à diversidade biológica, devido 
à inexistência de grandes catástrofes e de episódios 
sangrentos, mas também por possuir uma grande 
parcela da água doce do planeta, calculada em mais 
de 12% do total.

Essa abundância de recursos hídricos deveria, 
inclusive, contribuir para o desenvolvimento do País, 
pois os estudiosos afirmam que, num futuro não muito 
distante, a falta de água poderá ser a causa de novas 
guerras.

E o que é que fazemos nós com a nossa água?
O jornal Correio Braziliense do dia 18 de março 

trouxe uma reportagem cuja manchete era: “Poluição 
da água cresce 280%”. (O período em que ocorreu 
esse crescimento vai de 2004 a 2007.)

Isso mesmo, Senhoras e Senhores Senadores. 
Uma multiplicação de quase quatro vezes!

A reportagem aproveitava o momento próximo ao 
da comemoração do Dia Mundial da Água, que aconte-
ceu no dia 22 de março, para ressaltar a necessidade 
de zelar pela manutenção de nossos mananciais.

O relatório em que se baseia essa reportagem 
foi elaborado pela Defensoria da Água, organização 
criada em 2004 sob os auspícios da Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil (CNBB). Essa organização 
recebeu, de imediato, o apoio do Ministério Público 
Federal, do Movimento Grito das Águas, da Cáritas 
Brasileira e da Comissão Pastoral da Terra, além de 
outras entidades de direitos humanos. A Defensoria 
da Água foi criada para atuar na Campanha da Fra-
ternidade de 2004, que tinha como lema a expressão 
“Água, Fonte de Vida”.

No Relatório da Defensoria da Água a que alu-
dimos, consta que foram analisadas 454 mil notifica-
ções da população às empresas de saneamento e a 
organismos de defesa do consumidor. Apurou-se que 
38% do total diziam respeito a contaminações causa-
das por indústrias de transformação e agroindústrias. 
O destaque negativo, como é de se esperar, cabe ao 
despejo de material tóxico resultante de atividades 
industriais. As indústrias respondem por mais de 90% 
do consumo de água, mas devolvem grande parte das 
águas utilizadas com resíduos poluentes.

O documento, elaborado pela Defensoria da Água, 
apresentou também um ranking de grandes poluidores, 
ao qual as empresas reagiram afirmando que o rela-
tório era fantasioso e negando sua responsabilidade 
sobre as áreas contaminadas.

É lógico que, na situação atual, em que as em-
presas procuram mostrar-se socialmente benéficas, 
faz mal à sua imagem aparecer em qualquer contexto 
em que possam ser consideradas incorretas perante 
a comunidade ou a sociedade brasileira. Entre as em-
presas mencionadas, encontram-se gigantes da eco-
nomia brasileira, como Vale do Rio Doce, Petrobrás, 
Grupo Votorantim, Companhia Siderúrgica Nacional 
(CSN) e Sadia, além de outras.

Até nosso maior rio, o Amazonas, sofre com o 
problema da contaminação, devido a vazamento no 
oleoduto de Urucum.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, papel pre-
ponderante desempenha, também, o esgoto doméstico 
para a poluição de nossas águas. Os dejetos humanos 
contribuem largamente para o assoreamento dos rios, 
lagos e lagoas, transformando-os, além disso, em de-
pósitos de materiais contaminados.

O procurador Alexandre Camanho, do Ministério 
Público Federal, especializado em meio ambiente, resu-
mindo a conclusão do relatório citado, explica: “O atual 
modelo de gestão das águas no Brasil é uma tragédia. 
Precisamos implantar com urgência os comitês de ba-
cias e criar uma política ambiental permanente.”

Quero dizer aos nobres Colegas que a finalidade 
desta minha fala é lastimar que possamos encontrar-nos 
na situação a que chegaram nossos recursos hídricos 
devido ao descaso governamental com as políticas de 
saneamento básico e de preservação dos rios, lagos, 
lagoas e litoral.

E, no que se refere ao serviço público de água 
e saneamento, a desigualdade também se faz sentir, 
principalmente em termos regionais. Sobre a ofer-
ta de saneamento básico (abrangendo simultanea-
mente água, esgoto e coleta de resíduos), estudo 
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elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA), disponível na Internet, conclui que 
“a proporção da população urbana que não conta 
com esses serviços sanitários é seis vezes maior no 
Norte e mais de quatro vezes superior no Nordeste 
do que no Sudeste. De maneira que as desigualda-
des ainda se mostram extremadas entre as regiões 
brasileiras”.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o relató-
rio da organização não-governamental Defensoria da 
Água, ligada à Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB) mostra a situação alarmante das águas 
brasileiras. A pesquisa que embasou esse relatório foi 
efetuada abrangendo o período de 2004-2007, envol-
vendo 423 pesquisadores, 830 monitores de campo e 
cerca de 1.500 voluntários, e o resultado foi a identi-
ficação de 20.760 áreas de contaminação em todo o 
País. Além disso, ficou constatado que a contaminação 
das águas superficiais já atinge 70% da superfície de 
rios, lagos e lagoas do Brasil, tornando suas águas 
impróprias para o consumo.

O cenário com que a ONG citada trabalha é o 
de que, se não houver um esforço sério no sentido 
de reverter a expectativa, em quatro anos, 90% das 
águas superficiais brasileiras estarão impróprias para 
o consumo.

Está comprovado que a contaminação se deve 
principalmente ao agronegócio e à atividade industrial. 
No entanto, faltam fiscalização e controle da geração, 
da destinação e do tratamento de resíduos, é o que 
afirma o secretário-geral da Defensoria da Água, Le-
onardo Morelli.

Os campeões na produção de resíduos são a ati-
vidade de mineração e a produção de suco de laranja 
e de derivados da cana-de-açúcar.

Agora, há o temor de que a euforia com a pro-
dução de biodiesel estimule o avanço de companhias 
petrolíferas altamente poluidoras nesse campo, o que 
tornaria a situação ainda mais grave.

E outro fator de extrema gravidade que o relatório 
destaca, este de responsabilidade das autoridades pú-
blicas, é o lançamento de esgotos diretamente nos rios 
e a exposição de resíduos em lixões. Os lixões existem 
ainda em mais de 4.700 municípios brasileiros, muitos 
deles nas proximidades de cursos d’água.

Aí, quando se misturam a água da chuva e os 
resíduos dos lixões, a contaminação resultante é ini-
maginável!

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a assem-
bléia da Organização das Nações Unidas (ONU), reuni-

da em dezembro de 2007, declarou 2008 como o Ano 
Internacional do Saneamento.

No que diz respeito ao saneamento, os dados bra-
sileiros são vergonhosos! Apenas 43% da população 
têm saneamento, e este é o serviço de infra-estrutura 
que menos cresce no Brasil. O acesso à eletricidade 
já chega a 93% e o acesso à água é de 77%.

O Brasil investe apenas um terço do que seria 
necessário para as obras de ampliação da rede de 
esgotos. As informações são de que é investido ape-
nas um volume de recursos equivalente a 0,2% do 
Produto Interno Bruto (PIB), quando o ideal seria um 
montante de 0,63%.

O Diretor-Executivo da organização Trata Brasil, 
Raul Pinho, afirmou que, a ser mantido o ritmo atual, 
o saneamento só estará disponível para todos os bra-
sileiros em 2122! Ainda será necessário esperar mais 
de um século, apesar dos recursos tecnológicos que 
já existem à nossa disposição!

Será que a água que deve abastecer nossos la-
res sobreviverá ao descaso atual? Será que há pos-
sibilidade de reversão dos níveis de poluição a que 
está submetido o nosso riquíssimo patrimônio hídrico, 
Senhor Presidente?

É o que gostaria de saber.
Como segundo assunto, Sr. Presidente, quero 

fazer o registro da matéria “Não adianta só ter mais re-
cursos – Estudo do Banco Mundial mostra que o Brasil 
gasta mal as verbas destinadas a saúde” do jornal O 
Globo em sua edição do dia 13 de abril de 2008.

A matéria analisa um estudo do Banco Mundial 
(Bird) que mostra que o setor de saúde do Brasil gasta 
mal, desperdiça e é mal gerido. Diz ainda que “após 
cinco anos de estudos, os pesquisadores Gerard La 
Forgia e Bernard Couttolenc apresentaram o ‘escore 
de eficiência’ dos hospitais: de uma escala de 0 a 1, a 
nota do Brasil é um amargo 0,34”.

Preocupa-me, no que diz respeito à Região Nor-
te, dado do estudo que informa que “não há um único 
hospital com certificação de qualidade.

Sr. Presidente, para que conste dos Anais do 
Senado Federal, requeiro que a matéria 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. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 

Srs. Senadores, ocupo a tribuna, neste momento, 

para registrar a matéria intitulada “Para ambientalistas, 

maior desafio de novo ministro será lidar com pedidos 

do Planalto”, publicada pelo jornal Folha de S.Paulo 

em sua edição de 15 de maio de 2008.

A matéria destaca que ambientalistas come-

moraram com ressalvas a nomeação de Carlos Minc 

para o Ministério do Meio Ambiente no lugar de Ma-
rina Silva.

Sr. Presidente, solicito que a matéria citada seja 
considerada parte deste pronunciamento, para que 
passe a constar dos Anais do Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR SENADOR MARCONI PERILLO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna, neste momento, para 
fazer o registro da matéria intitulada “DEVASSA EM 
NOVA IGUAÇU”, publicada pela revista IstoÉ, de 21 
de maio de 2008.

A matéria destaca que o Ministério Público, Polícia 
e Tribunal de Contas se unem para investigar gestões 
do prefeito Lindberg e de seu antecessor. Segundo a 
reportagem o ex-líder estudantil cara-pintada e atual 
prefeito de Nova Iguaçu, Lindberg Farias, mantém um 

esquema milionário de desvio de dinheiro público, inclu-
sive com a contratação de funcionários fantasmas. 

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima ci-
tada seja considerada parte integrante deste pronun-
ciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O  
SR SENADOR 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. SÉRGIO GUERRA (Bloco/PT – RS. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, venho à tribuna no dia de hoje para 
registrar a matéria intitulada “O DESPERTAR DO DRA-
GÃO”, publicada pela revista Veja em sua edição de 
4 de junho 2008.

A reportagem destaca que adormecida durante 
uma década, a inflação ameaça o Brasil e o mundo. 
Segundo a reportagem as armas para combatê-la são 
conhecidas. Basta coragem para usá-las.

S. Presidente, solicito que a matéria acima citada 

seja considerada parte deste pronunciamento, para que 

passe a constar dos Anais do Senado Federal. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O  

SR SENADOR SERGIO GUERRA EM SEU 

PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 

I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna, neste momento, para fa-
zer o registro da matéria intitulada “Deputado tucano 
pedirá ação contra Dilma por improbidade”, publicada 
no jornal Folha de S.Paulo em sua edição de 26 de 
maio de 2008.

A matéria destaca que o sub-Relator de siste-
matização da CPI dos Cartões Corporativos, depu-
tado Carlos Sampaio (PSDB-SP), ingressa hoje com 
representação no Ministério Público contra a Ministra 
da Casa Civil Dilma Rousseff, a secretaria-executiva 

da Casa Civil Erenice Guerra, e outros 13 servidores 
da pasta que participaram da confecção do dossiê que 
revelou gastos do governo FHC.

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 JOÃO TENÓRIO 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 “Planalto pede que Ana 
Júlia controle o MST”, publicada no jornal O Liberal 
em sua edição de 15 de abril de 2008.

A matéria destaca que o Planalto acompanha 
com atenção redobrada os passos do MST no Pará, a 
ponto da Governadora Ana Júlia Carepa receber duas 
ligações com o mesmo tom: uma do Vice-Presidente 
da República, José Alencar, e outra do General Jorge 
Félix, Ministro-Chefe da Segurança Institucional da 
Presidência da República. Segundo a reportagem eles 

deram o mesmo recado: segure o ímpeto do MST, não 
deixe que os sem terra bloqueiem a ferrovia de Carajás 
e fechem as rodovias PA-150 e 275. Contudo, a Go-
vernadora Ana Júlia nada pode fazer já que perdeu o 
controle sobre o MST.

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. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, peço a palavra para registrar, neste 
Plenário, matéria publicada pela revista Veja em sua 
edição de 14 de maio do corrente intitulada “O homem-
bomba do Palácio do Planalto”.

A matéria destaca que, “depois de inúmeros des-
mentidos, seis versões oficiais, dezenas de negativas 
da ministra Dilma Rousseff e várias teorias da conspi-
ração, está comprovado: (...) o dossiê com o detalha-
mento dos gastos pessoais do ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso e de sua família foi feito mesmo na 
Casa Civil da Presidência da República”.

Enfim, a matéria é bastante esclarecedora. Ela 
confirma que o dossiê realmente existe e que foi fei-

to nos gabinetes da Casa Civil provavelmente com o 
objetivo de constranger e chantagear a oposição nos 
debates da CPI dos Cartões Corporativos.

Sr. Presidente, para que fique registrada nos 
Anais do Senado Federal, requeiro que a matéria da 
revista Veja seja considerada na íntegra como parte 
deste pronunciamento.  

Muito obrigado. Era o que tinha a dizer.

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

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs Senadoras 
e aos Srs. Senadores que constará da próxima ses-
são deliberativa, a realizar-se amanhã, às 14 horas, 
a seguinte

ORDEM DO DIA 

1  
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) 

2  
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-
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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. 

3  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 137, 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 137, de 2008 (apre-
sentado como conclusão do Parecer nº 539, 
de 2008, da Comissão de Assuntos 

4  
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. 

5  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 5, DE 2005  
(Votação nominal) 

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

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

6  
 

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 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. 

7  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 50, DE 2006 
 (Votação nominal) 

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 50, de 2006, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Paulo Paim, que inclui o art. 50A e altera os 
arts. 52, 55 e 66, da Constituição Federal, 
para estabelecer o voto aberto nos casos em 
que menciona, terminando com o voto secreto 
parlamentar. 

Pareceres sob nºs 816 e 1.186, de 2007 
da Comissão de Constituição, Justiça e 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. 

8  
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). 
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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: Senador 
Flexa Ribeiro, favorável, com Subemenda, 
que apresenta. 

9 
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 (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. 

10  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 20, DE 1999  
(Tramitando em conjunto com as Propostas  
de Emenda à Constituição nºs 18, de 1999;  

3, de 2001; 26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004) 

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

Parecer sob nº 478, de 2007, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Demóstenes Torres, 
favorável à Proposta de Emenda à Cons-

tituição nº 20, de 1999, com a Emenda nº 
1-CCJ, que apresenta; e pela rejeição das 
demais matérias que tramitam em conjunto, 
com votos contrários dos Senadores Sibá 
Machado, Eduardo Suplicy, Epitácio Cafe-
teira, Antônio Carlos Valadares, Pedro Si-
mon, Romero Jucá, e das Senadoras Serys 
Slhessarenko, Lúcia Vânia e, em separado, 
do Senador Aloizio Mercadante e da Sena-
dora Patrícia Saboya. 

11  
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. 

12  
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. 

13  
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. 
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14  
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. 

15 
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. 

16  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 96, DE 2003 

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 96, de 2003, tendo como primei-
ra signatária a Senadora Ideli Salvatti, que 
acrescenta novo parágrafo ao artigo 73 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias, para estabelecer, a partir de 2005, a 
regressividade da Desvinculação das Receitas 
da União (DRU) no cálculo da aplicação de 
recursos na manutenção e desenvolvimento 
do ensino de que trata o artigo 212 da Cons-
tituição 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. 

17  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 22, DE 2006 

Discussão, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 22, de 2006, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Demóstenes Torres, que altera o art. 103-B, 
para modificar a composição do Conselho 
Nacional de Justiça. 

Parecer sob nº 548, de 2007, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Antonio Carlos Magalhães, 
favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, que apre-
senta, com abstenção do Senador Jefferson 
Péres. 

18 
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. 

19 
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. 

20 
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-
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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. 

21 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 532, DE 2003 

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 
532, de 2003, que modifica a Lei nº 9.610, de 
19 de fevereiro de 1998, que altera, atualiza 

Pareceres sob nºs 
– 2.210, de 2005, da Comissão Direto-

ra, Relator: Senador Antero Paes de Barros, 
oferecendo a redação do vencido; e 

– 2.234, de 2005, de Plenário, Relator: 
Senador César Borges, conjunto, em substitui-
ção às Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania e de Educação, Cultura e Esporte, 
contrário à Emenda nº 1-Plen. 

22 
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, Re-
lator: Senador João Durval, favorável, com as 
adequações redacionais propostas, e 

– de Meio Ambiente, Defesa do Consumi-
dor e Fiscalização e Controle, Relator ad hoc: 
Senador Renato Casagrande, favorável. 

23 
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. 

24 
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. 

25 
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. 

26 
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. 
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27 
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 audiên-
cia, nos termos do Requerimento nº 624, de 
2006), Relator: Senador Renato Casagrande, 
favorável; e 

– de Serviços de Infra-Estrutura, Rela-
tor: Senador Eliseu Resende, favorável, com 
as Emendas nos 1 a 3-CI, de redação, que 
apresenta. 

28 
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 
apresenta. 

29 
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. 

30 
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. 

31 
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. 

32 
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. 

33 
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-
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dente da República, que dá nova redação 
aos arts. 830 e 895 da Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (dispõe 
sobre a autenticidade de peças oferecidas 
para prova no processo trabalhista e sobre o 
cabimento de recurso ordinário para instân-
cia superior). 

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

34 
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. 

35 
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. 

36 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 43, DE 2006

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 43, de 2006 (nº 
4.505/2004, na Casa de origem), que dispõe 
sobre o reconhecimento do dia 26 de outu-
bro como Dia Nacional dos Trabalhadores 
Metroviários. 

Parecer favorável, sob nº 926, de 2006, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Paulo Paim. 

37 
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. 

38 
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. 

39 
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. 

40 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 50, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 50, de 2007 (nº 5.893/2005, 
na Casa de origem), que institui o Dia Nacional 
do Agente Marítimo. 

41  
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 
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Penal, a fim de instituir requisito para investi-
dura no cargo de Oficial de Justiça. 

Parecer sob nº 187, de 2008, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Osmar Dias, favorável com a Emenda 
nº 1-CCJ, de redação, que apresenta. 

42  
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. 

43  
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. 

44  
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. 

45  
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. 

46  
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. 

47  
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 
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– Diretora, Relator: Senador Efraim Mo-
rais.

48  
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. 

49  
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. 

50  
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). 

51  
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. 

52  
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. 

53  
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. 

54 
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-
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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. 

55  
REQUERIMENTO Nº 778, DE 2007 

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 778, de 2007, de autoria da Senadora 
Kátia Abreu, solicitando a remessa do Projeto 
de Lei do Senado nº 202, de 2005, à Comis-
são de Agricultura e Reforma Agrária, uma vez 
que o prazo na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos já se encontra esgotado. (Fixação e 
ajuste dos parâmetros, índices e indicadores 
de produtividade.) 

56  
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. 

57  
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.) 

58  
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. 

59  
REQUERIMENTO Nº 1176, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222,  
§ 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.176, de 2007, do Senador Renato Casa-
grande, solicitando a apresentação de voto de 
louvor ao ex-Vice-Presidente norte-americano 
Albert Gore Junior e ao IPCC/ Painel Intergo-
vernamental sobre Mudanças Climáticas 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. 

60  
REQUERIMENTO Nº 1242, DE 2007 

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.242, de 2007, do Senador Arthur Virgí-
lio, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 266, de 2007-Complementar, 

61  
REQUERIMENTO Nº 1428, 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. 
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62  
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) 

63  
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) 

64  
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. 

65 
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) 

66 
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) 

67 
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 
Comissões constantes do despacho inicial 
de distribuição, seja ouvida, também, a de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle. (Isenção do Im-
posto de Importação e IPI incidentes sobre 
CD e DVD) 

68 
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) 

69 
REQUERIMENTO Nº 210, DE 2008

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 210, de 2008, do Senador Aloizio Mercadante, 
solicitando que sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 277, de 2004, que tramita em conjun-
to 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 Assun-
tos Econômicos. (Planos de Saúde) 
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70 
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.) 

71 
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.) 

72 
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.) 

73  
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). 

74  
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) 

75  
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 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. 

76  
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. 

77 
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. 

78  
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 
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correlatas, criação do Conselho Federal e os 
Conselhos Regionais de Informática). 

79  
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). 

80  
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). 

81  
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). 

82  
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) 

83  
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 (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 48 
minutos.)
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Ata da 107ª Sessão Deliberativa Extraordinária, 
em 19 de junho de 2008

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. Alvaro Dias, Magno Malta, Mão Santa, 
João Pedro e Jefferson Praia

(Inicia-se a sessão às 15 horas e 1 minuto 

e encerra-se às 18 horas e 16 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-

mento:
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Há número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Tem a palavra V. Exª.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito que 
me inscreva pela Liderança da Minoria, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Para falar pela Liderança da Minoria, está inscrito o 
Senador Mário Couto.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
peço minha inscrição para fazer uma comunicação 
inadiável.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço minha 
inscrição para fazer uma comunicação inadiável.

O SR. MÂO SANTA (PMDB – PI. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, também peço mi-
nha inscrição para fazer uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) – 
Para fazer uma comunicação inadiável, estão inscritos 
o Senador Augusto Botelho, o Senador Flexa Ribeiro 
e o Senador Mão Santa.

Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Geovani Borges.
V. Exª dispõe de dez minutos para fazer seu pro-

nunciamento.
O SR. GEOVANI BORGES (PMDB – AP. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, volto a esta tribuna 
para não deixar que dados de absoluta relevância dei-
xem de desafiar nossa consciência. O tema é recor-
rente, batido e desafiador e revela um lado perverso 
da insuficiência de investimentos na qualidade de vida 
dos brasileiros. Estou me referindo, Sr. Presidente, aos 
números apresentados recentemente pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), segundo o qual 
34,5 milhões de pessoas em nosso País não têm aces-
so à rede de esgoto. Alguns vivem nos cortiços dos 
grandes centros urbanos, nas favelas, nas palafitas das 
nossas sofridas comunidades ribeirinhas. No submun-
do das habitações, estão mais de 34 milhões de seres 
humanos sem poder contar com esse elemento vital 
de cidadania, de saúde e de bem-estar.

Todos nós conhecemos marcos conceituais para 
as diversas ações de saneamento: o abastecimento de 
água, o esgotamento sanitário, a limpeza pública e as 
práticas higiênicas. E também conhecemos a ingrata 
relação que a ausência desses serviços mantém com 

a incidência de enfermidades infecciosas vinculadas 
à água, ao esgoto e ao lixo.

Todos nós sabemos que os serviços de sanea-
mento são de vital importância para proteger a saúde 
da população, para minimizar as conseqüências da 
pobreza e para proteger o meio ambiente. No entanto, 
os investimentos nesse setor ainda são escassos nos 
países latino-americanos e caribenhos, a despeito das 
carências observadas, constituindo-se em verdadeira 
lacuna no campo da saúde pública nas Américas.

Dados como esses, revelados pelo Ipea, a par-
tir do cruzamento de dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad) de 2006, com informa-
ções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), envergonham-nos. Admitir que nosso País tenha 
ingressado no terceiro milênio ressuscitando patologias 
do início do século XX é simplesmente vexatório.

Trinta e quatro milhões e meio de pessoas moram 
em áreas urbanas, sem acesso à coleta de esgoto. E, 
se não fosse suficiente a vergonha, os números ainda 
revelam que o padecimento tem até perfil étnico. O per-
centual de negros e de pardos que vivem em condições 
insalubres nas cidades brasileiras chega a ser quase 
o dobro do de brancos na mesma situação.

Sr. Presidente, há poucos dias, tive a oportuni-
dade de ser recebido em audiência pelo Ministro das 
Cidades, Márcio Fortes. Fui até lá levar o clamor do 
povo do meu Estado, do povo amapaense, e, de for-
ma especial de minha querida cidade de Santana, por 
obras de infra-estrutura na área de habitação e de sa-
neamento, por pavimentação das ruas, por drenagem, 
por tubulação, por disponibilização de água potável, por 
coleta e tratamento de esgoto. Devo dizer que saí de 
lá animado, confiante em que os apelos tão justos de 
minha gente sofrida serão ouvidos. E esse sentimento 
de confiança, tratei de passá-lo a meu povo. Ah, se-
nhores! Espero muito que essas esperanças que levei 
ao meu povo não sejam em vão, já que, de novo, para 
nosso constrangimento, é a Região Norte que conta 
com os piores indicadores nessas áreas.

A expectativa do Governo brasileiro é a de al-
cançar em quatro anos a meta da Organização das 
Nações Unidas (ONU) – disponibilizar o serviço para 
83% da população até 2015. Mas os pesquisadores do 
Ipea sinalizam que as possibilidades de cumprimento 
da meta são mais remotas e podem demorar quase 
três décadas. Não podemos permitir que esse vaticí-
nio se concretize.

Eu disse que levei à minha gente uma mensa-
gem de esperança por acreditar que podemos acelerar 
esse ritmo e dar uma resposta de eficiência a quem 
espera por ela. E esse sentimento se baseia na obser-
vação de ações concretas como a criação do Fundo 
de Habitação de Interesse Social, que acena para a 
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remoção de palafitas, de favelas e de outras formas 
subumanas de morar.

É preciso acreditar que realmente as obras do 
Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) mudem 
para melhor a qualidade de vida do povo brasileiro. É 
preciso verdadeiramente fazer com que muito mais do 
que um projeto de desenvolvimento econômico, o PAC 
seja um programa acelerado de inclusão social.

Nosso clamor é pela virada dessa página.
Era o que tinha a registrar, Sr. Presidente. Con-

cluí no tempo regimental esse apelo que trata das 
condições subumanas em que vive grande parte do 
povo brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– A Presidência agradece a V. Exª, Senador Geovani 
Borges.

Concedo a palavra, para uma breve comunica-
ção, ao Senador Augusto Botelho.

V. Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR. Para 

uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o que me traz aqui 
para fazer esta comunicação é uma notícia que muito 
me alegra, que é muito boa para o meu Estado e que 
trata da nossa Universidade Federal de Roraima.

Quando vim para esta Casa, não havia curso 
de mestrado algum em meu Estado. Em 2003, nós 
nos juntamos à Universidade Federal de Roraima, ao 
Centro Federal de Educação Tecnológica de Roraima 
(CEFET – RR) e à Fundação de Educação Superior 
de Roraima (FESUR) – que, depois, se transformou 
na Universidade Estadual de Roraima – e discutimos 
como fazer para haver mestrado em Roraima, porque 
era muito comum as pessoas saírem do Estado para 
fazer mestrado, e, de lá, saíam sete pessoas, e volta-
vam apenas duas ou três.

Fizemos alguns cursos de especialização para 
adquirir acervo de livros e recursos materiais também, 
primeiro na área de Química e de Matemática, na Univer-
sidade Federal de Roraima. Hoje, há dois mestrados: um 
de Química e um de Matemática. Há um também na área 
de segurança ambiental. Fiquei feliz de saber, ontem, que 
nossa Universidade abriu inscrições para um mestrado 
em Física – lá há dez doutores nessa área. As inscrições 
para o mestrado foram abertas para as pessoas formadas 
em Engenharia, em Matemática, em Química.

Estamos caminhando para melhorar a qualidade da 
educação no nosso Estado. No meu Estado, nem todos 
os professores de nível básico estão na universidade, 
mas estamos trabalhando justamente na Universidade 
Estadual de Roraima, juntamente com o Cefet e com a 
Universidade Federal, para que isso aconteça.

Já que estou falando da Universidade, devo dizer, 
com orgulho, que, na Universidade Federal de Roraima, 

há 237 alunos indígenas, alguns já elaborando suas 
monografias, para se formarem neste ano. Acredito 
que vamos mudar a qualidade da vida das pessoas 
por meio da educação.

Há outra notícia boa: meu Estado melhorou no 
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb); 
subimos vários pontos no Ideb Nacional. Tenho cer-
teza de que haverá a dedicação dos nossos mestres, 
das nossas universidades, do Cefet e das faculdades 
particulares também. Este ano, iniciou-se um curso 
de Enfermagem na Faculdade Roraimense de Ensino 
Superior (FARES); é um curso do Dr. Mozart.

Fico feliz de trazer boas notícias, porque meu Es-
tado, geralmente, vem com notícias desagradáveis para 
cá. Recentemente, tivemos uma que manchou muito 
nossa sociedade, e espero que a justiça seja feita.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela oportunidade 
de trazer essa notícia do curso de mestrado da Univer-
sidade Federal de Roraima na área de Física.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Concedo a palavra ao Senador Flexa Ribeiro, como 
orador inscrito.

V. Exª dispõe de dez minutos.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pronuncia 

o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente Alvaro Dias, Srªs e Srs. Senadores, venho à 
tribuna, na sessão de hoje, para falar sobre a famige-
rada nova contribuição, com o codinome Contribuição 
Sobre Saúde – CSS, tentativa do Governo de retomar 
a CPMF, extinta pelo Senado Federal ao final de 2007, 
como previsto desde a sua última prorrogação.

A Câmara dos Deputados aprovou, já com uma 
maioria mínima de dois votos apenas, a emenda que 
autoriza o retorno da velha e nefasta CPMF, agora com 
o codinome – como disse –CSS. Lamentavelmente, os 
Deputados, que votaram pela emenda introduzida ao pro-
jeto do Senador pelo Acre, Tião Viana, votaram ignorando 
os interesses da sociedade. O Governo, Senador Mão 
Santa, como V. Exª tem repetido aqui em seus brilhan-
tes pronunciamentos, não se satisfaz com os repetidos 
recordes de arrecadação e continua atacando o bolso 
do contribuinte. Com o fim da CPMF, a carga tributária, 
ao invés de diminuir, continuou a crescer.

Segundo estudo do Instituto Brasileiro de Planeja-
mento Tributário, a carga alcançou no primeiro trimestre 
o recorde histórico de 38,9% do PIB. Aumentou 1,87% 
em relação ao ano de 2007. 

Segundo o jornal Folha de S.Paulo de terça-feira, 
17 de junho de 2008, “carga tributária bate recorde no 
primeiro trimestre”, que peço a V. Exª, Senador Mão 
Santa, faça inserir nos Anais esta matéria publicada.

Assim, para um PIB trimestral de 665,53 bilhões, di-
vulgado pelo IBGE, os contribuintes brasileiros, Senador 
Jefferson Praia, pagaram 258,9 bilhões em tributos. 
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Números divulgados em 27 de maio próximo-
passado, pela Secretaria do Tesouro Nacional, mos-
tram que as receitas do Governo Central aumentaram 
em 28,2 bilhões, 17,8% na comparação com os quatro 
primeiros meses de 2007.

Ora, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, povo brasi-
leiro que nos vê pela TV Senado e nos ouve pela Rádio 
Senado, nós fizemos um levantamento dos últimos três 
anos, Senador Mário Couto, do que foi encaminhado 
pelo Governo, na Lei Orçamentária, ao Congresso. 

Em 2005, a LOA fazia previsão, no seu projeto 
encaminhado ao Congresso, de receitas correntes. 
Estamos falando de receitas correntes, não em rola-
gem de dívida, porque aí seria um valor a maior. Mas 
há um encontro de crédito e débito na rolagem das 
dívidas do Tesouro. Vamos falar de receitas correntes, 
Senador Mão Santa.

Em 2005, o projeto da Lei Orçamentária foi manda-
do para o Legislativo com uma previsão de arrecadação 
de 483,5 bilhões. O Congresso Brasileiro, na Comissão 
Mista de Orçamento, reavaliou a receita de 2005, Senador 
Mário Couto, e aprovou o Orçamento já com uma receita 
de 508,6 bilhões. Sabe quanto foi arrecadado em 2005? 
O total de 544,9 bilhões de reais, 32,2 bilhões a mais do 
que dizia o Executivo, na Lei Orçamentária. 

Aí, vamos para 2006, Senador Mão Santa. No-
vamente, o Executivo manda, na Lei Orçamentária, 
uma previsão de arrecadação de receitas correntes 
de 556,9 bilhões. 

O Legislativo, por intermédio da Comissão Mista de 
Orçamento, reavalia a receita para 576,7 bilhões. Nova-
mente, Senador Mário Couto, foram arrecadados 611,5 
bilhões. Vinte e dois ponto sete bilhões a mais. A mesma 
coisa ocorreu em 2007: o projeto do Governo encaminha-
do ao Congresso foi de 638 bilhões. A Comissão Mista de 
Orçamento reavaliou a estimativa de receita para 652,5 
bilhões e foram arrecadados 678,2 bilhões.

Ora, todos os anos, na série histórica, verifica-
mos que a arrecadação é sempre superior ao que o 
Executivo manda na lei orçamentária.

Agora em 2008, excluída a CPMF, neste primeiro 
trimestre, já há um aumento de receita da ordem de 28,2 
bilhões sem a CPMF, o que comprova ao povo brasilei-
ro que não há necessidade de se criar a Contribuição 
Social sobre a Saúde. E vou referir-me a isso. 

Mas antes, referindo-me aos compromissos, aos 
acordos feitos aqui pelo Líder do Governo e reafirma-
dos pelo Presidente da República em várias, várias 
oportunidades na Imprensa nacional, lembro apenas 
que o Governo prometeu não aumentar a carga tribu-
tária por causa da CPMF. Disse o Presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva: “Não haverá qualquer tipo de pacote 
para aumentar a carga tributária.” Não foi isso, Senador 
Jefferson Praia? A Imprensa divulgou isso.

Foi com essas palavras que o Líder do Governo 
no Congresso Nacional, Senador Romero Jucá, saiu 
da reunião realizada na última quarta-feira (isso dia 19 
de dezembro de 2007) entre o Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva e sua equipe econômica. 

Mas ainda: o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
em 21 de janeiro de 2008, voltou a prometer que não 
aumentará impostos neste ano. 

Em discurso em seu programa semanal de rádio, 
nesta segunda-feira (lá no dia 21 de janeiro), Lula disse 
que pretende aumentar a arrecadação do Governo, mas 
sem elevar alíquotas ou criar novas taxas. “Nós não va-
mos aumentar impostos. Não queremos aumentar impos-
to, mas vamos aumentar a eficiência da arrecadação”, 
disse o Presidente.Lula já havia prometido não elevar a 
carga tributária no fim do ano passado (2007). 

Isso quando foi aqui derrubada...Ou melhor, quan-
do foi mantido o fim da CPMF em 31 de dezembro de 
2007, como estava previsto. Felizmente ou infelizmente, 
logo em seguida a essas declarações, foi lançado um 
pacote pelo Executivo...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa) – A Mesa con-
cede mais 5 minutos a V. Exª, em respeito a V. Exª e 
ao grandioso Estado do Pará. 

O SR. FLEXA RIBEIRO (Flexa Ribeiro. PSDB – PA) 
– Agradeço a V.Exª. Foi lançado um pacote pelo Executi-
vo aumentando, mediante o Decreto nº 6.339, de 03 de 
janeiro de 2008, a alíquota sobre o IOF – Imposto Sobre 
Operações Financeiras – aumento linear de 0,38%. Incri-
velmente, Senador Jefferson Praia, o mesmo percentual 
da CPMF que tinha sido extinta em dezembro. 

Pela MP nº 413, também de 03 de janeiro de 
2008, aumentou de 9% para 15% a Contribuição So-
cial sobre o Lucro Líquido das empresas.

Ora, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como 
se justifica o Governo dizer que não haverá aumento de 
impostos para compensar a queda da CPMF – e não 
precisaria de compensação, pois o que aprovamos foi 
no sentido de que a compensação seria pelo aumento 
da arrecadação, como disse o próprio Presidente da 
República – e logo em seguida criar esses impostos? 

Para justificar a CSS (nova CPMF), enganando 
a população, utilizam os governistas de uma conhe-
cida falácia – afirmam que os recursos para a saúde 
dependem de tributo vinculado especificamente a ela. 
Na verdade, sabem que os limites mínimos para apli-
cação na área da saúde não dependem de recursos 
vinculados na área da arrecadação. Dependem, sim, 
da determinação da parcela da receita total arrecada-
da que deve ser destinada à saúde. 

Aí, Senador Mão Santa, peço a V. Exª que me dê 
oportunidade de tentar tirar de vez essa intenção de 
colocar uma nuvem, uma dúvida na sociedade brasi-
leira, dizendo que, ao aprovarmos o projeto, a Emen-
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da nº 29, do Senador Tião Viana, o Senado Federal 
foi irresponsável. 

Não foi irresponsável. O Senado Federal foi muito 
responsável em trazer à população brasileira as con-
dições de atendimento à saúde, porque, como bem 
todos sabem, não houve aumento de despesa, como 
o Governo quer dizer. Houve, sim, uma definição que 
precisava ser feita de quanto da receita total da União 
deveria ser aplicado em saúde. Ou seja, qualidade de 
gastos – que é aquilo que se tem dito daqui da tribu-
na do Senado.

Não aumentamos despesas, Senador Mão Santa. 
Apenas definimos o que faltava ser definido. Os Estados 
já tinham obrigação de aplicar 12% da sua receita em 
saúde; e os municípios brasileiros, 15% da sua receita 
em saúde. Apenas a União não tinha essa obrigação, 
não tinha essa definição. O que a emenda do Sena-
dor Tião Viana corretamente fez foi dizer que, a partir 
deste ano de 2008, começando com 8,5%, até 2011, 
gradativamente, a União terá que aplicar da sua receita 
total 10% na saúde. Ou seja, nós estamos orientando 
recursos para a saúde. Nós não estamos criando des-
pesa. Essa é a primeira inverdade, ou meia-verdade, 
que o Governo quer impor para aumentar mais uma 
vez a carga tributária.

O Brasil tomou conhecimento da forma como a 
matéria foi aprovada, lamentavelmente, na Câmara 
Federal. Houve a liberação de centenas de milhões de 
reais de emendas para ganhar lá por dois votos, Se-
nador Mão Santa, dois votos tão-somente. Além disso, 
todos nós sabemos, conforme propalado por juristas 
e entidades de classe, que eles já estão preparados 
para questionar a constitucionalidade do novo tributo 
no STF. Inclusive a OAB, como disse seu Presidente, 
Cezar Britto: “A perspectiva é de uma enxurrada de 
ações judiciais e, desta vez, com possibilidades de 
vitória”.

O jurista Ives Gandra declarou que a chance de 
derrubada da CSS, via Judiciário, poderá ser maior, 
porque os dois tributos – o extinto e o criado – são 
aparentemente iguais, mas com uma diferença fun-
damental: enquanto a CMPF foi criada como Emenda 
Constitucional, a nova contribuição está tramitando por 
meio de Lei Complementar. Diz o jurista Ives Gandra: 
“Este é o problema que reforça a tese jurídica contra 
o novo tributo. Estão aprovando inconstitucionalmente 
a CSS, com vício formal.” 

E disse mais Ives Gandra: “Ela é, sim, cumulati-
va, porque incide tantas vezes quantas forem as mo-
vimentações financeiras do contribuinte.”

O Desembargador aposentado e ex-Presidente do 
Tribunal Regional Federal, Américo Lacombe, reforçou 
a tese e disse não ter “a menor dúvida da inconstitu-
cionalidade da CSS. A CSS, além de cumulativa, tem 

fato gerador próprio do discriminado no Imposto sobre 
Operações Financeiras – IOF”.

A Unafisco, que está na Receita Federal, no bo-
letim de 24 de janeiro de 2008, informa que, em 2007, 
se verificou um excesso de arrecadação, como já disse, 
da ordem de R$21 bilhões.

Para finalizar, Senador Mão Santa, a Senadora 
Kátia Abreu fez, anteontem, um pronunciamento aqui 
– vou me referir a ele numa próxima oportunidade – 
sobre o estudo do desempenho hospitalar brasileiro 
feito pelo Banco Mundial.

Senador Mão Santa, V. Exª, que preside a ses-
são, é médico competente. A rede de hospitais brasi-
leiros foi avaliada pelo Banco Mundial, que chegou à 
conclusão de que ela é ineficiente e gasta mal. Isto é 
o que todos nós sabemos: gastamos mal. Além disso, 
o modelo necessita de profundas reformas. De uma 
escala de eficiência de 0 a 1, o Banco Mundial atribuiu 
ao Brasil a nota 0,34.

Senador Mão Santa, quero apenas fazer um 
pedido ao nobre Senador Mercadante. Em São Pau-
lo, ele deu uma declaração, pelo rádio, no sentido de 
que quem é contra a CSS está com os sonegadores, 
porque a CSS vem trazer o pagamento de impostos 
por aqueles que gostam de sonegar.

Eu gostaria de ter o Senador Mercadante presente 
no plenário para que pudéssemos, inclusive, debater 
o assunto. É outra inverdade, é outra meia– verdade 
que está sendo usada pelo Governo.

Não há nenhuma ligação de causa e efeito com 
o que o Senador Mercadante quer atribuir ao Senado 
Federal. Se fosse para haver a transparência dos pa-
gamentos dos tributos, não precisaria da CSS, porque 
já foi provado aqui, quando da queda da CPMF, que a 
Receita Federal tem condições de ter acesso, sim, às 
movimentações financeiras, pois teria com a CPMF.

E se fosse, se fosse por isso, então que se fizes-
se uma contribuição simbólica de 0,0001%, apenas 
para que o Governo, ou o Senador Aloizio Mercadan-
te, fique tranqüilo com relação ao propósito de todos 
os Senadores que defendem o não-aumento da carga 
tributária para a sociedade brasileira. Tenho certeza 
absoluta!

Peço que a Câmara Federal vote a Emenda nº 
29, para que ela retorne ao Senado, e que o Senador 
Romero Jucá mude a sua posição lamentável de que-
rer votar a Emenda nº 29 no Senado só depois das 
eleições. Sabe por quê, Senador Mão Santa? Para não 
expor a base do Governo aqui no Senado, que vai ficar 
com a sociedade, porque aqui toda a sociedade vai ver 
quem vai votar a favor da redução da carga tributária 
e quem vai votar para tirar mais recursos do bolso dos 
contribuintes, principalmente dos mais necessitados, 
com esse aumento da carga tributária, com a criação 
de mais essa nova contribuição.
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Encerro agradecendo a V. Exª pelo tempo que 
me concedeu e dizendo que tenho absoluta certeza de 
que, no Senado Federal, essa nova CPMF, apelidada 
de CSS, não passará e tenho também a convicção de 
que o Presidente Garibaldi Alves vai assumir o com-
promisso com o Senado Federal de colocá-lo em pauta 
antes do recesso ou durante o mês de agosto, mas 
antes das eleições, para que possamos aqui sepultar 

de vez a intenção, mais uma vez, do Governo brasileiro 
de aumentar a carga tributária para a sociedade.

Obrigado, Presidente Mão Santa.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO

(Inserido nos termos do inciso I, § 2º, art, 
210, do Regimento Interno)
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Durante o discurso do Sr. Flexa Ribeiro, 
o Sr. Alvaro Dias, 2º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Após o brilhante pronunciamento do Senador Flexa 
Ribeiro, que representa o Estado do Pará, continua o 
tempo do Estado do Pará.

Quis Deus que eu estivesse nesta Presidência e ti-
vesse recebido, neste instante, do extraordinário Senador 
do Pará Mário Couto, a revista O Brasil Fala – Correspon-
dência dos Brasileiros para o Senador Mário Couto.

O Senador Mário Couto falará como Líder da Mi-
noria. Em sua revista, que é uma prestação de contas 
de sua ação parlamentar ao povo do Pará e do Brasil, 
o Senador Mário Couto inicia com a seguinte frase: “A 
minha casa é o Pará. Muito obrigado pela confiança e 
conte sempre comigo”.

Tive o privilégio de fazer a apresentação dessa 
primeira revista, que relata as ações e as falas de Mário 
Couto nesta tribuna. Então, na oportunidade, sintetizei 
assim a passagem de Mário Couto:

O Senado é inspiração Divina.
Moisés foi o líder ungido por Deus para 

libertar seu povo, levando-o à terra prometida, 
e, no meio às dificuldades de sua missão, Deus 
entregou-lhe as tábuas das leis. O povo preferiu 
as riquezas simbolizadas pelo bezerro de ouro. 
Moisés quis desistir e ouviu de Deus: “Busque 
os mais velhos e sábios, que eles o ajudarão a 
carregar o fardo do povo”. Daí nasceu a idéia 
de Senado, aprimorando-se na Grécia, em 
Roma, na França, na Inglaterra, nos Estados 
Unidos e no Brasil, com Rui Barbosa.

Após estudar e viver o Senado brasileiro, 
posso afirmar que muitos são os valores que 
por lá passaram. Do próprio Pará, destaca-se a 
oratória de Jarbas Passarinho, que representou 
bem o momento revolucionário. Jader Barbalho 
traduziu a grandeza do meu Partido, o PMDB. 
E eis que surgiu como trovão, raio e luz a voz 
do Senador Mário Couto. Ninguém a excedeu. 
Ninguém, em tão pouco tempo, representou 
tão bem nosso povo rasileiro.

Teotônio Vilela, moribundo, imolou-se 
estoicamente e disse: “Resistir falando, e falar 
resistindo”. Assim tem sido a luta do nosso Se-
nador Mário Couto de perspectivas invejáveis 
na política do Pará e do Brasil.

Brasília, 12 de maio de 2008.
Francisco de Assis de Moraes Souza, 

Senador Mão Santa.

Há várias frases: “Um homem, um bravo lutador”; 
“Uma história de vida que precisa ser contada”; “Se-
nador de luta”; e outras.

No capítulo “Gastos do Governo”, V. Exª mostra 
ao Brasil a parcimônia que deveríamos ter. No capí-
tulo “Transportes”, V. Exª brada, pedindo fiscalização 
nas obras das estradas. Aí vêm os capítulos “Saúde”, 
em que V. Exª denuncia, e “Aposentados”. V. Exª tem 
sido a voz que mais clama em defesa dos sacrificados 
aposentados brasileiros.

Na revista de V. Exª, ainda há centenas de milha-
res de e-mails de brasileiros aplaudindo a atuação de 
V. Exª, que dá um ensinamento a todos nós, falando 
de sua terra natal, Marajó. Sêneca disse que não tinha 
nascido na grande Atenas nem em Esparta; a cidade 
em que ele tinha nascido não era uma cidade peque-
na, era a sua cidade.

Por último, V. Exª presta conta sobre a educação 
e transcreve aqui milhares de e-mails que traduzem o 
aplauso do povo brasileiro.

Então, diante de tão grande representatividade, 
V. Exª pode usar da tribuna pelo tempo que achar con-
veniente. Este é o sentido de minha presença na Pre-
sidência: garantir a voz do Líder Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Presidente 
Mão Santa. Saiba do carinho, da admiração que tenho 
por V. Exª e da honra de poder contar, nessa peque-
na revista, com sua colaboração e com sua sapiência 
nesse texto que, com certeza, é o texto principal da 
revista. Muito obrigado, Senador Mão Santa.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, 
Senador Flexa Ribeiro, escutei, atentamente, seu pro-
nunciamento. Mais uma vez o Governo Federal tenta 
impor à população brasileira mais um imposto, mais 
imposto... Senador Flexa, V. Exª dissertou, com muita 
convicção, o que o Governo pretende fazer: criar uma 
contribuição sem nenhuma finalidade. Nenhuma!

Senador Flexa, V. Exª deve saber que, dos paí-
ses em desenvolvimento, no mundo, quem mais cobra 
imposto é o Brasil. O nosso País cobra de impostos 
de brasileiros e brasileiras 39% do PIB. Estamos che-
gando a quase 40%, tirados do bolso do brasileiro e 
da brasileira.

Mente quem diz que isso não afeta o pobre. Men-
te, descaradamente, quem fala isso, porque aquele 
que é mais afetado é a classe média, se ainda existe 
classe média neste País, repito, se ainda existe classe 
média neste País. Eu acredito que não. Ela já foi, há 
muito tempo, engolida.

Já imaginaram este País tirando do bolso dos 
seus filhos 40% do PIB, quando o nosso vizinho Chile 
tira apenas 5%? E lá tem saúde, tem educação, não 
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tem violência, tem estrada, tem ferrovia, tem rodovia, 
tem portos, tem aeroportos. Aqui o País tira 40% do 
bolso do brasileiro e não tem saúde, tem violência, não 
tem aeroporto, não tem estrada, não tem educação, 
e morre-se nas filas dos hospitais porque não se tem 
atendimento.

E aí o Governo quer criar mais um imposto. Olhem 
como este Governo joga – e não adianta querer es-
conder; não adianta que isso é vergonhoso. Isso é 
vergonhoso, não adianta querer esconder porque nós 
aqui alertamos a população, pois é nosso dever aler-
tar. Então o Governo diz assim: olhem, embromem lá a 
pauta, não deixem votar as matérias, que é para esse 
imposto não chegar à pauta agora, porque nós temos 
eleições municipais e temos que enganar o povo. Nin-
guém pode jogar esse imposto agora! É igual àquela 
história dos reis de antigamente, é igualzinho. Era as-
sim que os reis faziam: deixavam passar o momento 
importante para depois massacrarem o povo. Deixem 
passar as eleições! Não votem agora!

E ontem tivemos uma prova disso. Combinamos 
– e muita gente não entendeu – que íamos votar a 
matéria, e todas eram pertinentes; votamos a matéria, 
liberamos a pauta; e agora quero ver se a CSS vai entrar 
na pauta. Eu duvido que entre! Eu duvido que entre! O 
Governo não pode desgastar os seus súditos. Eu tenho 
que proteger os meus súditos. Não posso desgastar. 
Isso só vai agora entrar depois das eleições.

Então, Srªs e Srs. Senadores, é brincar com o 
povo brasileiro.

Veja, população brasileira! Brasileiros e brasileiras 
que me ouvem agora, que me acompanham pela TV 
Senado e pela Rádio Senado, vejam o que eu estou 
dizendo agora desta tribuna. Eu duvido, duvido que a 
CSS entre em pauta para ser discutida aqui antes das 
eleições municipais. Depois das eleições, ela entra rá-
pido. Que vergonha! Mas vai ser derrubada. Nós não 
vamos mais deixar o Governo tirar, através de impos-
tos, dinheiro do bolso do povo brasileiro. Nós não va-
mos mais. Aqui não passa! Aqui não passa, nós não 
vamos mais deixar.

Se o Governo desse saúde, desse educação, 
não matasse o povo brasileiro com a violência, não 
matasse o povo brasileiro com as estradas ruins; se o 
Governo brasileiro tratasse bem os seus filhos, desse 
condições de vida para os seus filhos, não margina-
lizasse os aposentados que vivem na miséria, mor-
rendo à míngua, pedindo esmolas em pires para que 
a Câmara Federal vote o projeto deles... Olhem onde 
chegamos, brasileiros e brasileiras!

No meu Estado, o Pará, por exemplo, nós vivemos 
um momento de caos. A divina Nossa Senhora de Naza-

ré há de nos proteger. Estamos agora rezando para que 
Nossa Senhora de Nazaré proteja o Estado do Pará.

Olhe que há 12 anos, Senador Mão Santa, os 
governos do Estado do Pará tentam trazer para inves-
timentos grandes empresários. Há 12 anos, depois de 
pagar dívidas do Governo, o Governador da época, 
Almir Gabriel, começa a atrair empresas para investir 
e gerar empregos no Estado do Pará. Isso aconte-
ceu. O Pará, durante dez anos, ofereceu empregos; 
o Pará, durante dez anos, foi um dos poucos Estados 
da Federação que tinha o crescimento na oferta de 
empregos.

Veio o outro Governo, Simão Jatene, e ocorreu a 
mesma coisa. Batalhou para que as empresas se es-
tabelecessem no Estado do Pará; empresas do setor 
mineral, do setor agropecuário, do setor madeireiro, 
que são os grandes tópicos da economia do Pará.

E agora? Por que o Estado do Pará, depois de 
conseguir um PIB invejável... O Estado do Pará con-
seguiu um PIB maior que o do Brasil. O Estado do 
Pará conseguiu ser o sexto maior exportador do Brasil. 
Os Governos Simão Jatene e Almir Gabriel geraram 
empregos, criaram milhares de empregos. O setor de 
produção do Pará aumentou, como provam os núme-
ros que acabei de dizer.

E, neste momento, o Pará vive um caos. Per-
guntem-me por que o Pará vive um caos. O Governo 
Federal, que prometeu a todo brasileiro e brasileira 
gerar dez milhões de empregos – e eu não sei onde 
estão esses dez milhões de empregos que promete-
ram gerar à Nação –, faz uma intervenção branca no 
meu Estado.

Se eu fosse governador, não fariam, porque te-
riam que me respeitar. Não fariam! Mas encontraram 
corpo mole, tranqüilidade, para entrar no Estado do 
Pará. Desarrumaram o Estado do Pará, derrubaram 
empresas com máquinas, prenderam todo mundo, o 
bom e o mau, estraçalharam com o meu Estado, com 
o aval daqueles que governam o meu Estado.

E hoje, como estamos? E eu tenho que me ca-
lar? Eu tenho que não falar nada? Não esperem isso 
de mim. Se alguém está aborrecido comigo no meu 
Estado, continue aborrecido, mas eu não vou parar.

Não tiveram a preocupação, Senador Mão San-
ta. E todo o tempo fazem assim. Isso é característica 
dos governos do PT, fazer tudo na marra, na loucura, 
na desordem. Isso é característico do governo do PT. 
Sempre foi assim. Ainda não se esqueceram daqueles 
tempos em que viviam a peso da palavra “radical”. Não 
esqueceram. Não saíram disso. Sem nenhum plane-
jamento, sem separar o joio do trigo, sem separar o 
que é bom e o que é ruim, sem separar os bandidos 
daqueles que vivem na regularidade.
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Nós sempre fomos contra o desmatamento da 
floresta amazônica. Fomos um dos primeiros a che-
gar aqui e mostrar o desmatamento da floresta ama-
zônica. Fomos os primeiros a mostrar as estradas 
irregulares que estavam sendo feitas na Amazônia e 
mostrar o quanto desmatavam com essas estradas. 
Mas não podemos comungar com o que foi feito, a 
torto e a direito.

Chegaram lá na marra. Prenderam todo mundo. 
Estraçalharam as empresas. E agora o pior, que vou 
dizer. Isso é o que mais me preocupa: O Estado do Pará 
é um dos Estados mais violentos do Brasil. E como se 
não bastasse, desempregaram todo mundo! Fecharam 
as guseiras, as empresas minerais. Fecharam as ma-
deireiras legais; eu provo. As que estavam trabalhando 
legalmente. Milhares de desempregados!

No setor pecuário, taxaram o boi em pé, que o 
Pará estava exportando para o Líbano e para a Vene-
zuela. Pioneiro no Brasil! Um crescimento invejável! 
Nenhum crescimento, no mundo, atingiu o crescimento 
pecuário do Pará: 466%. Foi o crescimento, em um ano. 
Acabaram. E aí toma desemprego, toma desemprego, 
toma desempregado.

E não foi o Presidente que disse que queria ge-
rar emprego neste País, meu Deus?! E agora? Agora, 
parte desses desempregados que estão passando 
fome, que estão passando miséria, sabe para onde é 
que vai? Para a bandidagem. Não há outra saída, vão 
exercer o crime. Não há outra saída.

E eu não falo pelo que me dizem, e sim pelo que 
vejo. Estive lá no Pará, fui ao sul do Pará. Fui ao Marajó. 
Fui às regiões mais prejudicadas: sul e sudeste do Pará 
e Marajó. Eu vi in loco. Vi com meus próprios olhos a 
desgraça. Eu vi trabalhadores chorarem perto de mim. 
Eles criavam suas famílias com dignidade. Eles cria-
vam suas famílias com o trabalho. Eles criavam suas 
famílias com o próprio suor. Eles não estavam pedin-
do esmola. Eles não queriam esmola. Às vezes penso 
que o Presidente quer tirar o emprego do paraense, do 
brasileiro para lhes dar Bolsa-Família e, assim, ficarem 
cada vez mais em suas mãos.

Ô Presidente, deixe o paraense trabalhar, sepa-
re o joio do trigo. Vou aplaudir na hora em que Vossa 
Excelência mandar prender aqueles que estão devas-
tando a floresta amazônica irregularmente.

Olhem aqui, chegou às minhas mãos. Olhem 
aqui! Não tem que reflorestar. O Governo não quer 
que refloreste. Está aqui. Se eu mentir nesta tribuna, 
o Regimento Interno da Casa diz que sou cassado; 
não posso mentir aqui. Olhem aqui na minha mão. Vou 
ler. O Governo não deixa reflorestar. O Governo foi ao 
Pará anunciar que vai plantar um bilhão de árvores na 
Amazônia. Dá para rir! Dá para rir!

O Governo não sabe o que é a Amazônia. O Mi-
nistro que assumiu não sabe o que é a Amazônia. Eles 
queriam fazer uma penitenciária no Marajó, para os la-
drões não fugirem, pensando que a ilha era pequenina 
e que tinha pouca água pelos lados. Ah! Dá vontade de 
achar graça, gente! Eles não sabem o que é a Ilha do 
Marajó. O Ministro não sabe o que é Amazônia.

Um cidadão diz aqui o seguinte. Vou ler só o 
principal: “Tendo em vista a impossibilidade de obter 
financiamento junto ao Basa, para reflorestamento, 
peço a V. Exª que leve isso à tribuna do Senado”. O 
Banco da Amazônia não libera recursos para reflores-
tamento na Amazônia!

Não sei o que o Governo quer. Está aqui, Sena-
dor, na minha mão. O cidadão assina, coloca o nome 
e o endereço dele. Está aqui na minha mão. Para que 
serve o Banco da Amazônia? Como é que o Governo 
anuncia que vai plantar um bilhão de árvores na flo-
resta amazônica? Onde é que está o viveiro dessas 
mudas? Onde é que está? Quero saber onde é que 
está o viveiro dessas mudas, para o Governo anun-
ciar que, de imediato, vão ser plantadas na Amazônia 
um bilhão de árvores. Que mentira! Que mentira! Na 
Amazônia não tem um viveiro sequer de muda para 
se plantar um bilhão de árvores ali.

Mas aqui tem um empresário que quer financia-
mento para plantar e tem viveiros de mudas, porque 
eu fui olhar. E não querem dar financiamento para ele. 
E, aí, o Governo vem com mais imposto para o povo 
brasileiro.

Eu queria que pelo menos o Presidente Lula ti-
vesse sensibilidade. E as boas ações do Presidente 
Lula eu elogio desta tribuna. É, Senador Wellington 
Salgado! Estou cansado de elogiar o Bolsa-Família. 
V. Exª nunca viu? Então veja agora! Estou cansado 
de elogiar o Bolsa-Família. Mas não posso elogiar e 
nem ficar calado diante de tanto desemprego no meu 
Estado, diante de mais uma vergonha que o Governo 
quer fazer ao mandar essa CSS para cá – contribuição 
sem finalidade nenhuma.

O Senador Flexa já falou tudo sobre isso; não 
devo comentar mais, já foi mais do que comentada. O 
Governo deveria ter vergonha de fazer isso. A primeira 
coisa que eu vou fazer quando esse imposto vier para 
cá, bater aqui – não vai bater, não vai! – e o Gover-
no está cheio de armações, armações. Eu quero ver 
quem me questiona! Eu estou dizendo armações. Eu 
vou esclarecer isso para a Nação brasileira. 

A primeira é que o Governo enviou a matéria por 
lei complementar – isso é a primeira armação – em 
vez de mandar por emenda constitucional. Emenda 
constitucional é uma emenda à nossa Constituição que 
requer 48 votos. Como a CPMF foi derrubada porque 
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o Governo não conseguiu os 48 votos, o que pensou o 
Governo, Nação brasileira? “Eu não vou mais mandar 
por emenda constitucional, eu vou usar outra armação”. 
Procura aqui, procura ali, chegaram a uma abertura: 
“Vamos mandar por meio de uma lei complementar, 
que requer só 41 votos”. Mas isso é inconstitucional: 
essa contribuição não pode vir por lei complementar, 
tem de vir por emenda constitucional. Por mais que a 
Oposição perca, nós vamos questionar na Justiça. Já 
deram uma abertura para nós questionarmos na Jus-
tiça se nós formos vencidos. 

Há outra armação, que eu já estou denunciando 
à Nação brasileira, é que essa emenda, para proteger 
os afilhados, não será votada aqui antes das eleições 
municipais. O Governo sabe – isso é uma vergonha, 
é uma vergonha à Nação brasileira – que a Nação 
brasileira não aceita mais pagar impostos; então tira 
o freio: “Não podemos mandar agora, porque haverá 
eleição municipal. Vamos perder voto! Vamos perder 
voto! Não manda. Só manda depois das eleições”. 
Que vergonha! Aonde chegamos neste País? Aonde 
chegamos neste País?

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

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pois não, 
Senador.

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador 
Mário Couto, desci há pouco da tribuna após fazer 
um discurso exatamente com relação à CSS, e V. Exª 
complementa com brilhantismo. Só quero dizer a to-
dos os brasileiros que o jornal O Globo de hoje, dia 
19 de junho, na página 3A, fez uma enquete com os 
Senadores, Senador Mário Couto. Dos 45 Senadores 
da base governista que votaram aqui pela prorrogação 
da CPMF – eles precisavam de 48, mas só consegui-
ram 45 –, desses 45 que foram ouvidos pelo jornal O 
Globo na enquete, nove já declararam que não votarão 
a favor da CSS. Estão aqui os nomes citados pelo jor-
nal O Globo: Senador Flávio Arns, Senador Francisco 
Dornelles, Senador Gerson Camata, Senador Jefferson 
Praia, que está conosco no plenário, Senador João 
Vicente Claudino, Senador Magno Malta, Senador 
Osmar Dias, Senador Pedro Simon e Senador Renato 
Casagrande. Esses nove já declararam que não vota-
rão a favor da CSS. Então, 45 menos nove, são 36. Só 
confirmaram voto a favor da CSS 15 Senadores. Esses 
confirmaram voto. O Senador Wellington Salgado está 
na lista dos que já confirmaram voto. E 17 Senadores 
não decidiram ainda. Três não quiseram responder, e 
a Senadora Patrícia Saboya, que está em campanha 
para Prefeitura de Fortaleza, não foi encontrada. En-
tão, o Governo só tem 36. Dos 17 que não decidiram, 

tenho certeza absoluta de que a maioria votará com a 
sociedade brasileira, não aprovando a CCS.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – O impos-
to não será aprovado. Tenho certeza de que esse im-
posto não passará aqui, mesmo porque, nesta Casa, 
existem bravos Senadores que estão do lado do povo 
brasileiro e terão, na hora da decisão, de se lembrar 
do Hino nacional, Sr. Presidente: “Verás que um filho 
teu não foge à luta, nem teme quem te adora a pró-
pria morte.”

Muito obrigado, Presidente.

Durante o discurso do Sr. Mário Couto, o 
Sr. Mão Santa, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Alvaro Dias, 2º Vice-
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Muito obrigado, Senador Mário Couto.

Com a palavra o Senador Mão Santa. V. Exª dis-
põe de dez minutos. 

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

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Pela ordem, Senador Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Senador Alvaro Dias, que 
preside esta sessão, quero aqui aproveitar a oportuni-
dade para fazer um apelo ao Ministro das Comunica-
ções, nosso colega Senador Hélio Costa, em questão 
que me foi remetida pelo Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos do Estado do Pará e Amapá, Sr. Francisco 
Rodrigues da Silva, e pelo Secretário de Anistia, Ma-
nuel Castro dos Santos, em favor dos trabalhadores 
do Pará, Senador Wellington Salgado, e do Amapá, 
que participaram de movimentos reivindicatórios em 
1997 e 1998. 

Muitos trabalhadores dos Correios do Brasil já 
foram beneficiados pela Lei nº11.282, de 2006. Só em 
São Paulo, foram anistiados 200 trabalhadores; no Es-
tado do Pará, até agora, somente 16 retornaram aos 
postos de trabalho. Aguardando decisão da Comissão 
de Anistia do Ministério das Comunicações, temos ain-
da 19 trabalhadores paraenses que pedem celeridade 
no julgamento de seus processos. 

Ministro Hélio Costa, apelo a V. Exª para que 
determine celeridade na apreciação dos processos. 
São 19 famílias paraenses que esperam essa decisão 
determinante do seu futuro. Tenho certeza absoluta, 
Senador Wellington Salgado, que V. Exª, que tão bem 
representa o Estado de Minas Gerais, na suplência do 
Senador Hélio Costa, hoje Ministro das Comunicações, 
irá encaminhar a ele também o apelo para que atenda 
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a este pleito, acelerando a retomada desses 19 para-
enses ao trabalho nos Correios do Brasil.

É o apelo que faço também a V. Exª. 
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB – 

MG) – Senador Flexa, eu queria que V. Exª preparasse 
esse documento e encaminhasse para o meu gabinete. 
Pessoalmente, eu entregarei ao Ministro Hélio Costa, 
visto que é realmente uma questão suprapartidária, de 
interesse do Estado que V. Exª muito bem represen-
ta, luta por ele, que é o Pará, Estado irmão de Minas: 
somos dois Estados que acabaram sendo totalmente 
escavados, tiraram minério das nossas terras e não 
nos pagam royalties, diga-se de passagem. E agora 
estão falando em tirar royaltie de quem tem, quando, 
na verdade, eles teriam que pagar os nossos. Não é, 
Senador Flexa e Senador Mário Couto? Isso é um 
absurdo! Estão escavando o Pará, estão escavando 
Minas, e não dão nada para nós. Então, o Estado de V. 
Exª é co-irmão. Portanto, vou pegar esse documento 
e entregá-lo em mãos, visto que é uma reivindicação 
de alguém que trabalhou no órgão mais importante 
daquele Ministério, que são os Correios.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Agrade-
ço a V. Exª.

Encaminharei o documento ao seu gabinete, para 
que V. Exª possa solicitar ao Ministro Hélio Costa, que 
tenho certeza dará celeridade, porque os 19 trabalha-
dores precisam retornar ao trabalho.

Durante o discurso do Sr. Flexa Ribeiro, o Sr. 
Alvaro Dias, 2º Vice-Presidente, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Magno Malta, 4º 
Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR – 
ES) – Concedo a palavra ao eminente Senador Mão 
Santa.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente Magno Malta, Srªs e Srs. Parlamentares pre-
sentes, brasileiras e brasileiros aqui presentes e os 
que nos assistem pelo sistema de comunicação do 
Senado da República, apresento requerimento nos 
seguintes termos:

Requeiro, nos termos regimentais, seja 
apresentado voto de pesar pelo falecimento 
do Sr. Professor Doutor José Gerardo Ponte, 
apresentando condolências à família.

Justificação
O Doutor José Gerardo nasceu em Sobral 

– CE, graduou-se em Medicina pela Faculdade 
de Ciências Médicas do Rio de Janeiro.

Desde o vestibular, tirou o primeiro lugar. 
Era dessas figuras raras. Exerceu a medici-
na no Ceará. Foi Professor da Universidade 

do Ceará, foi meu Professor de Ginecologia. 
Continuo a leitura do requerimento:

(...) tendo vários de seus trabalhos cien-
tíficos publicados em revistas e em livros na-
cionais e internacionais. Foi membro efetivo do 
Centro Médico Cearense, de que foi Comenda-
dor; foi sócio fundador da Sociedade Cearense 
de Ginecologia e Obstetrícia e Membro Hono-
rário da Academia Cearense de Medicina.

Diante de tão expressiva carreira aca-
dêmica e serviços prestados ao Ceará e ao 
Brasil, apresento ao Senado o presente reque-
rimento por perda tão significativa, solicitando 
o encaminhamento de voto de profundo pesar 
e tristeza aos familiares.

Sala das sessões, 19 de junho de 
2008.

Francisco de Assis de Moraes Souza – 
Senador Mão Santa.

O falecimento do respeitado Dr. Gerardo Ponte 
causa profundo pesar a todos que militam na área da 
Medicina no Brasil e no Nordeste. O Professor Gerardo 
Ponte foi muito respeitado. Desde o vestibular, ele tirava 
o primeiro lugar. Era dessas pessoas preeminentes.

Então, que sejam enviados os votos de pesar à 
viúva, Srª Wilma Vasconcelos Ponte, e aos filhos, Ana 
Ponte Silva, Maria Ponte e Ana Virgínia!

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR – 
ES) – O requerimento será encaminhado.

Continua com a palavra o Senador Mão Santa.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Senador 

Pedro Simon, V. Exª significa muito, muito, muito. É o 
símbolo maior da história democrática, que é muito 
complexa. Pedro Simon, vejo com muita preocupação 
o momento que vivemos no Brasil. Eu gostaria que o 
nosso querido Luiz Inácio se sensibilizasse e fizesse 
uma reflexão sobre a democracia. 

V. Exª, Magno Malta, está fazendo um grande 
trabalho para combater essa nódoa que envergonha 
a nossa sociedade: a pedofilia. O País tem confiança 
em V. Exª e a certeza de que V. Exª terá êxito, como o 
teve no combate ao crime organizado. Sou testemunha 
de que V. Exª ajudou a acabar com o crime organizado 
no Estado do Piauí, prendendo o comandante e chefe, 
que era um coronel da polícia. 

Magno Malta, V. Exª não tem refletido, e estou 
aqui para isso. Ô Pedro Simon, atentai bem! Quis Deus 
que na semana passada eu representasse esse Con-
gresso na OIT, na Suíça. Depois revi a França. Olha, ô 
Luiz Inácio, isso aqui é uma barbárie. Esse não é um 
país civilizado; infelizmente, é isso. Mas eu não ia falar 
da Suíça nem da França. Bem ali na Argentina, bem 
ali no Uruguai, bem ali no Chile, você anda – eu ando 
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com a minha mulher, Adalgisa, – madrugada adentro 
tranqüilo. Há respeito. Há educação. Há civilização. 
No Brasil – V. Exª sabe mais do que ninguém –, nós 
vivemos uma barbárie. 

Norberto Bobbio, um Senador, assim como Pedro 
Simon, da Itália do Renascimento, da Itália de Cícero, 
disse: “ Pares cum paribus facillime congregantur” – 
os iguais facilmente se congregam, ou seja, violência 
atrai violência.

Então, Pedro Simon, o que significa isso? Essa 
história da democracia... Eu via na França... Jayme 
Campos! Em 1789 o povo, insatisfeito, porque o povo 
não é... A humanidade, alguém já disse.... Como disse 
Aristóteles, o homem é um animal político. Esse animal 
político andava buscando forma de governo. Sempre 
tivemos governo. Predominaram os reis, que seriam 
divinos, uma imagem de Deus na terra. E Deus seria 
o rei do céu. O povo, insatisfeito, foi à rua e gritou: “Li-
berdade, Igualdade e Fraternidade”. Hoje, na França, 
nesse local está a Praça da Concórdia. Com a Tomada 
da Bastilha, rolaram cabeças das lideranças sob as 
guilhotinas. Só cem anos depois – nós somos retarda-
tários – Instalou-se o governo do povo, pelo povo, para 
o povo, ou seja, a democracia, Magno Malta! 

Mas o cúmulo foi a inteligência humana do Direito 
inspirada em Deus que entregou as Tábuas da Lei ao 
seu líder, Moisés, Rui Barbosa, também inspirado em 
Deus – por isso ele está ali –, disse que só tem um ca-
minho, uma salvação: a lei e a justiça. E o livro dessas 
leis é o que a civilização chamou de Constituição. 

Nós fizemos a nossa – homens inteligentes, ho-
mens iluminados. Pedro Simon era um deles. E mais: 
Ulysses, Afonso Arinos, Mário Covas, Fernando Hen-
rique. Homens iluminados fizeram isso. Eu assisti a 
um deles beijá-la. Está encantado no fundo do mar, 
Ulysses, que disse que desrespeitar a Constituição é 
o mesmo que rasgar a bandeira.

Magno, nós estamos desrespeitando demais, so-
mos useiros e vezeiros. E a gravidade, Magno Malta, é 
muito maior do que a da pedofilia, porque isso acaba 
com tudo. Isso é bem-feito.

Eu li os nomes. Agora... Se não obedecer, não 
adianta nada. V. Exª, que é evangélico, sabe que Deus 
entregou as leis. Então, isso é uma inspiração de Deus. 
Mas está sendo useiro e vezeiro; está um deboche em 
todos os sentidos.

Ô Pedro Simon, V. Exª que representa hoje o 
que foi Rui Barbosa, atentai bem! O fundamental foi 
dividir o poder, acabar com o ”L’État, c’est moi, fazer a 
tripartição do poder.

Eles têm de ser eqüipotentes, harmônicos, iguais. 
O Poder Executivo é que tem o dinheiro. O BNDES 
está sub judice, e fazem manobras para darem mais 

dinheiro a ele, burlando a lei. Aqui diz que não se pode 
por medida criar crédito. Aqui diz, ô Magno Malta, está 
ali o Jayme Campos, tranqüilo, tranqüilo. Sabe por que 
ele está ali e eu estou aqui? Porque nós éramos prefei-
tinhos. No nascedouro dessa Constituição se recebia 
dinheiro. Aqui dizem os sábios, os iluminados... 

Ô Pedro Simon, dos 76 impostos, do bolão de 
dinheiro do PIB, do que é cantado, 53% eram para o 
Presidente da República; 21,5% para os prefeitinhos; 
22,5% para os Governadores dos Estado e do Distrito 
Federal e 3% para os fundos constitucionais. Enrola-
ram aí, criaram umas taxas, e o Presidente tem mais 
de 60% e os prefeitinhos, 14%. E acabou-se. A célula 
é o município. Estamos aqui... Eu desafio o prefeitinho 
que pule lá da prefeitura para o Senado. Porque era 
mais fácil, nós recebíamos mais recursos. Na minha 
cidade, Magno Malta – eu me lembro –, havia creche 
como quê. Bastava Adalgisa ver uma criança que ela 
dizia: “Vamos fundar uma creche”. Tinha LBA. Hoje V. 
Exª vê como os meninos sofrem. 

Tirou-se o dinheiro. Desobedeceu a isto, a divi-
são do bolo. As medidas provisórias, isso é para fazer 
lei. É um deboche!

Diz o art. 167:

São vedados:
 ..............................................................
§ 3º A abertura de crédito extraordinário 

somente será admitida para atender a despe-
sas imprevisíveis e urgentes, como as decor-
rentes de guerra, comoção interna ou calami-
dade pública (...)

Aqui não tem terremoto, não tem nada disso, e é 
todo dia chegando dinheiro. Então, o Presidente tem 
o dinheiro que quer e aqui se agacha. É o BNDES, é 
o Banco do Brasil e tudo.

Pedro Simon, atentai bem, esses homens são 
uns sábios! Luiz Inácio, pelo amor de Deus, nos ouça! 
Nós estamos aqui para lhe ensinar. Eu vi no Palácio 
do México um general que escreveu assim: eu prefiro 
um adversário que me leve à verdade do que um alia-
do – um aloprado, como o Lula chama – que me leve 
ao puxa-saco, à mentira.

Então olha, Pedro Simon, a gravidade. Os homens 
eram sábios. Eles botaram isto para um Presidente da 
República, Magno Malta: um mandato. Acrescentou-
se para dois. Atentai bem! Luiz Inácio já nomeou oito 
no Poder Judiciário, na Corte Suprema, no Supremo 
Tribunal Federal. E ainda tem idiota – os idiotas são 
piores do que os bichos, não o de Dostoievski, não um 
idiota simples, mas um idiota que ainda fala –, eu vi 
hoje nos jornais, pedindo terceiro mandato para Luiz 
Inácio. Aí ele vai nomear os onze. Tem gente de car-
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teirinha, com quase vinte anos filiada ao PT, entrando 
assim. Não foi a Constituição, não. Ela prevê um man-
dato presidencial. Ainda seriam normais dois anos, 
três, mas Luiz Inácio já vai com oito. Tem gente com 
vinte anos de carteira assinada. Ele tem o dinheiro, ele 
tem a Justiça, que caça, prende, maltrata. Aí, acabou 
a bipartição, o equilíbrio.

Ô Luiz Inácio, desperta para o saber! 
Magno Malta, o Mitterrand, da França, onde nas-

ceu a democracia, moribundo, com câncer, teve cora-
gem de escrever seu livro e deixar uma mensagem aos 
governantes: que os governantes fortaleçam os con-
trapoderes. É para o Luiz Inácio fortalecer este Poder, 
fortalecer o Judiciário. Do equilíbrio e da harmonia é 
que nasce a beleza da democracia.

Atentai bem, Pedro Simon, nunca dantes vai 
voltar ao absolutismo, àquele L’ Etat c’est moi. É pre-
sidente, é presidente, é o dono do Judiciário, nomeou 
todo mundo. Acabou.

Então, era essa a advertência. Este País tem 
imposto demais. São 76, eu os contei. O brasileiro e 
a brasileira, todos nós trabalhamos cinco seis meses 
do ano para o Governo, um para os bancos. Então, 
quem é isso. O Governo não responde e não devolve 
em segurança, em saúde, em educação e em pers-
pectiva de trabalho.

Então, é dever nosso salvaguardar aquilo que 
é a maior construção da civilização: a democracia. E 
possamos dizer como se dizia em Roma, o Senado e 
o povo de Roma, o Senado e o povo do Brasil: vamos 
enterrar este novo imposto, esta farsa que vem aí.

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR – 
ES) – Concedo a palavra ao eminente Senador Jayme 
Campos, que falará em permuta comigo. Em seguida 
eu irei à tribuna e, depois, a Senadora Lúcia Vânia.

Se não formos todos assaltados pelo espírito do 
Senador Eduardo Suplicy, V. Exª vai falar rapidinho.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Antes 
de tudo, agradeço ao Senador Magno Malta por ter-
me cedido a sua oportunidade de falar nesta tribuna. 
Sou muito grato.

Primeiramente, quero cumprimentar aqui o ilus-
tre Prefeito José Humberto, da Cidade de Guarantã 
do Norte, que nos visita hoje no Senado Federal. É 
um grande Prefeito, valoroso, operoso, competente e, 
acima de tudo, ético. Seja bem-vindo, companheiro, 
Prefeito José Humberto.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, afortuna-
damente somos uma Nação abençoada por Deus. O 
Brasil é um País de muitas raças, muitos sotaques e 
uma exuberante diversidade cultural.

Fomos descobertos no século XVI pelos portu-
gueses e redescobertos por outros povos várias vezes 
ao longo de nossa história. Ontem, comemoramos o 
centenário da imigração japonesa à nossa Pátria.

No dia 18 de junho de 1908, aportou em Santos 
o navio Kasato Maru, com as primeiras 165 famílias de 
camponeses vindas do Japão. Começava aí uma epo-
péia de imigração que culminou com a plena integração 
dessa comunidade oriental com o estilo de vida dos 
brasileiros. Nos dias atuais, não é mais possível ima-
ginar nosso País sem a contribuição nipônica à nossa 
cultura, à nossa economia e ao nosso pensamento. 

Em tempos de expansão da lavoura cafeeira, no 
início do século passado, chegaram ao Brasil, em dez 
anos, mais de quinze mil japoneses. Foi um período 
difícil de uma sofrida adaptação aos nossos costumes; 
mas a vontade de trabalhar e o apego à sua filosofia 
fizeram com que os colonos fincassem suas raízes 
nesse solo e ajudassem a produzir um país mais rico 
e próspero.

De simples lavradores, os japoneses se tornaram 
uma força de trabalho altamente especializada e com-
promissada com a evolução científica. Ou seja, na tran-
sição do campo para a cidade, os imigrantes japoneses 
e seus descendentes transformaram-se numa espécie 
de massa crítica do setor tecnológico nacional. 

Atualmente, 1,5 milhão de japoneses e seus as-
cendentes vivem no Brasil, consolidando a integração 
entre os dois povos irmãos.

Nos dias de hoje, não é mais possível identificar 
um oriental apenas pelos traços étnicos, porque a maio-
ria deles traz no coração o amor absoluto pelo Brasil. 
São brasileiros na essência e na alma. Assim como os 
brasileiros de longa ascendência, também carregam no 
espírito as influências de seus irmãos nipônicos, que 
se manifestam na culinária, nos esportes, na filosofia 
de vida, nas artes e nas crenças.

Somos um pouco japoneses...
Vale lembrar, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-

res, que o Brasil detém a maior comunidade nipônica 
fora do Japão, com forte concentração no Estado de 
São Paulo, que abriga 80% de seus remanescentes. 
Outro fato curioso é que, hoje, 90% da comunidade ja-
ponesa vive na área urbana, evidenciando a integração 
dos migrantes e seus descendentes com a sociedade 
brasileira. Outro aspecto que reforça essa assimilação 
é que 60% dos japoneses e seus descendentes pro-
fessam a fé cristã.

Em Mato Grosso, o fenômeno migratório ocorre 
na década de 50, notadamente na região do Rio Fer-
ro, atual Município de Feliz Natal, sendo que, quando 
nosso Estado ainda não havia sido dividido, existia forte 
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ocupação de nipônicos no território que hoje constitui 
o Estado de Mato Grosso do Sul.

Mas, Srs. Senadores, um povo que chegou há 100 
anos para plantar sonhos, colheu uma bela história de 
prosperidade e integração com nossa gente.

Portanto, celebrar o centenário da imigração ja-
ponesa ao Brasil representa festejar nossa própria 
identidade cultural, que, felizmente, não é monolítica, 
mas plural. E, certamente, muito do que somos hoje 
como raça devemos a esses irmãos do Oriente, que 
trouxeram para cá seu denodo, sua fé no trabalho e 
sua filosofia milenar.

O Brasil é um pedaço do Japão encravado no 
Novo Mundo. Uma porção sentimental das velhas e 
modernas tradições nipo-brasileiras. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esta minha 
fala, este breve pronunciamento era para ter acontecido 
no dia de ontem. Entretanto, tendo em vista o número 
bastante elevado de inscritos, preferi falar hoje para 
prestar aqui as minhas homenagens à colônia nipo-
brasileira, especialmente aos que vivem no Estado de 
Mato Grosso, até porque contribuíram sobremaneira 
com a tecnologia e com a cultura moderna, principal-
mente nos avanços que conseguimos nos últimos anos 
em relação à agricultura no nosso Estado.

Quero, nesta oportunidade, dizer que me sinto 
honrado sobremaneira de estar aqui nesta tarde, ho-
menageando todas as famílias japonesas que vivem 
por este imenso Brasil afora.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Jayme Cam-
pos, o Sr. Magno Malta, 4º Secretário, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. João Pedro.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – Parabéns pelo pronunciamento de V. Exª.

O próximo orador a ocupar a tribuna será o Se-
nador Magno Malta, pela Liderança do PR.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela Lide-
rança do PR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente; 
Srªs e Srs. Senadores; saúdo o público presente; às 
pessoas que estão nas galerias em visita a esta Casa 
– sejam bem-vindos –; saúdo as pessoas que estão em 
casa e que nos assistem pelos meios de comunicação 
desta Casa – TV Senado e Rádio Senado.

Sr. Presidente, há alguns dias estou ausente desta 
tribuna, o que não me faz muito bem, porque entendo 
ser esta uma trincheira extremamente importante, ab-
solutamente importante para falarmos com a Nação 
brasileira. Mas, em função das demandas da CPI da 
Pedofilia, que são grandes – entendo que elas cres-

cerão além do que calculamos –, têm-me impedido de 
estar nesta tribuna.

Sr. Presidente, é triste! A Nação vive um momen-
to agonizante. Estudiosos do comportamento humano 
já dão conta, Senador Pedro Simon, que se nada for 
feito...O Brasil tornou-se o paraíso da pedofilia e somos 
pódio no mundo. Dos 27 milhões de usuários do Orkut, 
no Brasil, os pedófilos brasileiros, com o advento da 
Internet, colocaram o pescoço de fora. O mal que é a 
Internet tornou-se um bem, absolutamente um bem 
– porque a ocasião na faz o ladrão, revela-o –, para 
que eles se revelassem na crença da impunidade e na 
crença de que, na Internet, jamais teriam seus sigilos 
quebrados e que eles pudessem ser revelados.

Senador Pedro Simon, Srªs e Srs. Senadores, Se-
nador Virgínio, meu companheiro de CPI, é com muita 
tristeza que relato os milhares de e-mails que recebo 
todos os dias – e esta CPI transformou-se em quase 
uma delegacia para o povo do Brasil – e a impossi-
bilidade, a impotência de agir e ver que seria preciso 
que os Conselhos Tutelares do Brasil, bem como as 
Câmaras de Vereadores, agissem – abro um parêntese 
para parabenizar as Câmaras de Vereadores de Piraci-
caba, de Cachoeiro do Itapemirim, no meu Estado, lá 
na cidade querida de Cachoeiro, a capital secreta do 
mundo – que, ao ouvirem o meu pronunciamento no 
sentido de que vamos solicitar, de que vamos instigar, 
de que vamos provocar as Câmaras de Vereadores do 
Brasil para que instalem uma CPI contra a Pedofilia 
para socorrer as pessoas nos respectivos rincões do 
Brasil, juntamente com os Conselhos Tutelares, com 
os Promotores Públicos e a Polícia – são milhões e 
milhões de casos – e, com o advento da CPI, as pes-
soas se encorajaram, pois elas não querem mais con-
viver com essa situação. Tal qual a palavra do Apósto-
lo Paulo, Senador Virgínio: “Não vós conformeis com 
este mundo, mas transformai-vos pela renovação do 
vosso entendimento.” Essa é a inconformidade que 
precisamos ter. 

Imaginei a vida inteira, Senador João Pedro, 
que o narcotráfico era o grande instrumento, o gran-
de mal a destruir a família nessa última dispensação. 
Estou absolutamente enganado. Embora seja um mal 
desgraçado, mas a pedofilia, Senador Pedro Simon, 
Senador Heráclito Fortes, é pior. Nunca imaginei, na 
minha vida, que pudesse ver a imagem de um homem 
abusando de uma criança de 30 dias. Nunca pensei, 
na minha vida, que pudesse entrar em contato com a 
imagem de um pediatra abusando de uma criança de 
27 dias de nascida. Nunca imaginei que pudesse ver 
três homens abusando de uma criança de dois anos 
de idade. Nunca pensei que fosse ver uma criança de 
quatro anos de idade sendo abusada pelo pai e pela 
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mãe. Nunca pensei ver crianças de sete e oito anos 
idade abusadas e viciadas no abuso, gostando de fa-
zer o que estavam fazendo. 

Nas oitivas, em São Paulo, um pai veio até a CPI 
para reconhecer o filho, em um filme, feito pelo Márcio, 
que está preso em São Paulo, numa rede de bate-
papo da UOL. Aliás, quero dizer para o Brasil que nós 
quebramos o sigilo da sala de bate-papo da UOL. E 
o sigilo já está na minha mão. Quero até cumprimen-
tar os diretores da UOL que, com a quebra do sigilo, 
colocaram-se à disposição da CPI para um Termo de 
Ajuste de Conduta (TAC). E, nessa sala de bate-papo 
da UOL, foi preso um homem, chamado Márcio, que, 
na sua rede, têm 600 pessoas. Eu estive com ele para 
dar-lhe o Programa de Proteção à Testemunha e, junto 
com o Ministério Público, dar-lhe a delação premiada, 
caso ele falasse, mas o medo impera, por conta da-
queles que estão do lado de fora, que também estão 
sem dormir, eu entendo, porque o sigilo está quebrado 
e tem que ficar sem dormir mesmo. 

E aquele tenente, que se suicidou, em São Pau-
lo, aquele desgraçado! Desgraçado! Que abusava de 
criança de dois anos de idade! 

(Interrupção do som.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Eu te-
nho um filme daquele desgraçado, abusando de uma 
criança de um ano e meio de idade. E a criança, cho-
rando, falava: “Tio, é “uim”, é “uim”; é “suso”, é “suso”; 
é “uim”, é “suso”, é “suso”. 

Olha, Senador João Pedro, o senhor é pai, eu 
sou pai. Eu disse ao Presidente Lula, quarta-feira, es-
sas pessoas vão morrer na rua. A população vai matar 
essa gente na rua, como já começou a acontecer pelo 
Brasil. Há um repúdio, há uma revolta no coração da 
sociedade. É a própria degradação humana. É o pró-
prio lixo. É o próprio chiqueiro.

O Orkut, que tem aliciado meninas de oito anos, 
meninos de nove, dez anos, que têm Orkut – criança 
não pode ter Orkut; eu acho que nem gente grande –, 
o modus operandi é muito sujo, a criança fala com uma 
outra menina do outro lado, mas é um monstro que está 
lá, que mexe com a libido, com a tara da menina, faz 
dela uma “monstra”, faz do menino um monstro, mexe 
com a tara, com a libido, e depois sugere conversas na 
webcam, e começa a perguntar: “Você já menstruou?” 
A menina do outro lado diz: “Já” ou “não”; uma menina 
de oito, dez anos, e aí diz: “Já menstruei”. E aí conta 
como se sentiu, que se sentiu mal, que a família cho-
rou, e tal, e vai contando; e, depois, diz: “Deixa eu ver 
sua marquinha de biquíni? Você já tem peito?” “Eu já 
tenho peito”. “Vamos ligar a webcam”. A dele nunca 
entra. A menina liga. Centenas dessas crianças estão 

na mão de psiquiatra hoje, enlouqueceram. Porque eles 
começaram a gravar as imagens, depois começam a 
fazer chantagem. Dizem: “Eu estou com sua imagem 
gravada aqui. Eu sei onde você mora, eu vou matar 
seu pai. Você vai entrar tal hora, e vai fazer o que eu 
mandar”. A criança liga a webcam, com medo, de-
sesperada, e começa a fazer. “Você faz isso, faz essa 
pose, faz isso com isso, se comporta dessa forma,se 
masturba, faz assim...;

(Interrupção do som.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – ...e 
outras crianças eles têm o êxito de tirar de dentro de 
casa. E tem criança de oito anos fazendo sexo com 
cinco homens, sorrindo, gostando. Quem vai conser-
tar uma lesão como essa? – eu pergunto ao senhor. 
Parece ficção, não é? Tem um modus operandi na 
sala de bate-papo: uma criança entra, eles identificam 
como criança, perguntam se tem telefone. A criança 
diz: “Meu telefone é de cartão”. Ele fala: “Então, o tio 
vai botar R$100 de crédito para você”. E põe mesmo. A 
criança passa o número, ele põe, dá o número, depois 
bota mais cem, fica amigo, começa a dar crédito para 
a criança, olha, com cartão de celular, de crédito. 

E, depois, mantém o relacionamento até o abu-
so da criança.

Tenho casos emblemáticos: Colina do Sol, Rio 
Grande do Sul. Lá, eu estive por dois dias e trouxe o 
laptop do americano, criptografado. Estamos abrindo 
esse laptop. Ouvi as crianças...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – O caso 
emblemático de Uberlândia e de Uberaba: o desgraçado 
que abusou de 27 meninos de nove anos de idade.

No meu Estado, tem uma menina de 12 anos, 
grávida de um homem de 70 anos. Ela está grávida 
de sete meses e tem 12 anos de idade!

Acabo de receber a carta de uma criança – escrita 
com a mão da criança –, contando-me do abuso do pai 
e pedindo socorro. O que eu posso fazer? Conclamar 
as Câmaras de Vereadores que abram CPI, conclamar 
as Assembléias Legislativas que abram CPI. Vamos 
fazer um grande anel no País.

Agora, coisas importantes estão acontecendo. 
Estamos tipificando esse crime para 30 anos de re-
clusão sem progressão de regime e com pulseira ele-
trônica até a morte. Vamos criar um banco de dados 
de pedófilos no Brasil, como nos Estados Unidos. O 
cidadão vai entrar e vai saber quem é. Nos Estados 
Unidos, é obrigado até a colocar uma placa na casa, 
dizendo: “Aqui mora um pedófilo”. Entra-se no site e 
detecta-se onde ele mora, onde trabalha, qual a pena. 
Nós estamos criando isso.
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O mais importante, Senador Geraldo, que per-
tence a essa CPI, nos dias 4 e 5, Senador Geraldo e 
Senador Pedro Simon, iremos para Roraima, onde o 
Procurador do Estado foi pego num motel com crian-
ças de três e quatro anos de idade. Uma criança de 
12 anos está grávida dele. Militares, e o que sabemos 
desse processo hoje é que “tem caroço debaixo desse 
angu”, que não é mole.

Já convocamos todos eles. Estão convocados 
para depor na CPI. E nós vamos ao Estado atender 
um pedido do Governador, que me ligou, no dia, de-
sesperado.

Votamos a tipificação de conduta. Está votado e 
veio para este plenário, estando aqui para entrar em 
regime de urgência e com prioridade no acordo que 
fizemos, Senadora Lúcia Vânia, que é lutadora da cau-
sa da criança, toda e qualquer proposta que envolva 
a criança. O que diz o projeto?

“Altera o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente, para aprimorar o combate à produção, 
venda e distribuição de pornografia infantil, 
bem como criminalizar a aquisição e a posse 
de tal material e outras condutas relacionadas 
à pedofilia na Internet”.

“Art. 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fo-
tografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, 
cena de sexo explícito ou pornográfica, envol-
vendo criança ou adolescente:

Pena – reclusão, de quatro a oito anos, 
e multa”.

E nunca fica num crime só, normalmente se adian-
ta porque quem fotografa tem a tara do exibicionismo, 
de se filmar abusando de uma criança e passar isso 
para frente pela rede de computadores.

Não tenho tempo – por que tem outros oradores 
– de ler tudo.

“Art. 241. Vender ou expor à venda foto-
grafia, vídeo ou outro registro que contenha 
cena de sexo explícito ou pornográfica envol-
vendo criança ou adolescente:

Pena – reclusão, de quatro a oito anos, 
e multa”.

“Art. 241-A. Oferecer, trocar, disponibili-
zar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar 
por qualquer meio, inclusive através de sistema 
de informática ou telemático, fotografia, vídeo 
ou outro registro que contenha cena de sexo 
explícito ou pornográfica envolvendo criança 
ou adolescente:

Pena – reclusão, de três a seis anos, e 
multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:
I – assegura os meios ou serviços para 

o armazenamento das fotografias, cenas ou 
imagens de que trata o caput deste artigo;

II – assegura, por qualquer meio, o aces-
so por rede de computadores às fotografias, 
cenas ou imagens que trata do caput deste 
artigo”.

“Art. 241-B. Adquirir, possuir, armazenar, 
por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra 
forma de registro que contenha cena de sexo 
explícito ou pornográfica envolvendo criança.
ou adolescente:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, 
e multa.

§ 1º A pena é diminuída de um a dois 
terços se de pequena quantidade o material 
que se refere o caput deste artigo.

§ 2º Não há crime se a posse ou o ar-
mazenamento tem a finalidade de comunicar 
às autoridades competentes a ocorrência das 
condutas descritas nos arts. 240, 241, 241-A 
e 241-C desta Lei, quando a comunicação for 
feita por:

I – agente público no exercício de suas 
funções;

II – membro de entidade, legalmente 
constituída, que inclua, entre suas finalidades 
institucionais, o recebimento, o processamen-
to e o encaminhamento de notícia dos crimes 
referidos neste parágrafo” [ou seja, as ONGs, 
a SaferNet, por exemplo].

O Dr. Thiago, que trabalha conosco na CPI, é o 
representante legal, funcionário, responsável de pro-
vedor, acessa os serviços postados por meio de rede 
de computadores até o recebimento do material, re-
lativo à notícia feita à autoridade policial ao Ministério 
Público.

Essa tipificação de conduta vai obrigar o dono de 
posto de gasolina, em rodovias do Brasil, que facilitar a 
vida de caminhoneiro com menores a, se ele não tomar 
conta do estabelecimento, ser criminalizado.

Nós criamos nessa tipificação de conduta um anel 
de proteção à criança, porque a única lei que existia 
neste País dizia que você podia armazenar que você 
não era criminoso de jeito nenhum, a não ser que você 
fosse pego teclando...

V. Exª é um Senador novo nesta Casa, mas a 
Operação Carrossel apreendeu 200 computadores. 
Vai ter que devolver agora à Justiça para os pedófilos, 
porque a lei diz que não é crime armazenar. Olha onde 
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chegamos, com a maior operação que já se fez contra 
a pedofilia neste País?

Quero encerrar dizendo que aprovamos outro 
projeto de minha autoria, proibindo as operadoras de 
cartão de crédito – não tenho tempo para ler aqui o 
projeto, mas ele já vem à votação –, para que dispo-
nibilize o crédito para pagar a pornografia na Internet. 
Ele tem uma série de detalhes.

Nós estamos trazendo um projeto que dispõe que 
todo aquele que comete crime de pedofilia perderá os 
direitos que tem o réu primário; ou seja, os privilégios 
de ser réu primário, e perderá aquele que tem curso 
superior os privilégios de quem tem curso superior. 
Aliás, a minha proposta é para que aquele que tem 
curso superior e comete crime de pedofilia tenha a 
sua pena agravada.

Então, nós estamos trabalhando duro para ofe-
recer uma legislação ao Brasil. E para investigarmos 
os casos emblemáticos na mãos da polícia, dos Mi-
nistérios Públicos e da Polícia Federal.

Eu tenho cruzado este País e me desliguei de to-
das as Comissões desta Casa. A cada dia, Senadora 
Marina Silva, de volta a esta Casa, eu tenho pedido a 
Deus, nas minhas orações, que não me deixe ser to-
mado por um sentimento de ódio e que eu não dirija 
essa CPI movido por um sentimento amargo, de dor, 
como eu tenho me sentido todos os dias.

Ontem eu saí às 3 horas da manhã deste Senado. 
Estava lendo, respondendo desesperos, angústias de 
famílias deste País inteiro.

Eu estou convidando para a próxima semana o 
Embaixador indiano, que há 5 anos a Índia chora e luta 
com os Estados Unidos, pedindo que o Google ajude, 
porque é o segundo consumidor de Orkut no mundo. 
Os pedófilos estão tomando conta da Índia. Eu que-
ro dizer a ele aqui na CPI que nós vamos dar-lhe um 
presente – o Brasil. A nossa CPI quebrou o sigilo do 
Orkut e encontramos os pedófilos indianos.

Vamos entregar nas mãos dele o que o Google 
negou. Na próxima semana nós fazemos uma quebra 
maior ainda de sigilo do Orkut.

Quero dizer que comuniquei às empresas de 
comunicação no Brasil a quebra de sigilo de 805 pe-
dófilos, e não recebi resposta. Então, desta tribuna, eu 
quero comunicar aos diretores dessas empresa que, 
na próxima quinta-feira, eu os convocarei a vir à CPI. 
Para que os senhores não venham convocados, man-
dem a quebra de sigilo. Se não mandarem, convocarei 
na quarta-feira, e virão debaixo de vara.

Esse crime é nefasto, desgraçado. E quem na-
vegou no Orkut, na sala de bate-papo do UOL, quem 
praticou crime no My Space no Facebook, no Bible, 
no Terra, no IG... Então essas empresas todas serão 

chamadas a assinar um termo de ajuste de conduta 
com o Brasil.

Encerro a minha fala, Sr. Presidente. Há outros 
Senadores para falar, inclusive a Senadora Lúcia Vânia. 
O tempo é curto, mas concedo um aparte ao Senador 
Jefferson Praia e encerro o meu pronunciamento.

O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – Senador 
Magno Malta, apenas gostaria de dizer que V. Exª 
engrandece esta Casa quando se empenha em uma 
causa como essa, que é de combater os pedófilos 
em nosso País. Parabéns e conte comigo nesta luta. 
Sei que V. Exª está se empenhando ao máximo. Mui-
to obrigado.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – E que-
ro avisar aos que têm me enviado e-mail para fazer 
ameaças que medo eu conheço de ouvir falar. Nunca 
fui apresentado.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – Grande pronunciamento o de V. Exª, que preside 
uma CPI importante.

A próxima oradora, na relação dos inscritos, é a 
Senadora Lúcia Vânia. V. Exª dispõe de dez minutos, 
mas poderá falar por dezoito, como o Senador Mag-
no Malta.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs Senadores, a propósito, venho falar 
sobre o mesmo tema de que falou o Senador Magno 
Malta neste momento.

Sempre tive restrições em participar de Comis-
sões Parlamentares de Inquérito, por entender que 
esse não é o papel do Congresso Nacional, apesar 
de ter consciência de que esse foi um instrumento de 
extrema importância na história recente do Brasil.

Mas para toda regra há uma exceção. Digo isso 
para reconhecer aqui, perante os nobres Colegas, o 
trabalho que está sendo desenvolvido pela Comissão 
Parlamentar de Inquérito da Pedofilia. Consenso entre 
os Partidos governistas e oposicionistas, a CPI está 
funcionando como instrumento de auxílio ao Ministério 
Público e a Polícia Federal com a identificação e puni-
ção dos envolvidos nessa prática, que é repugnante.

Como a CPI tem poderes para executar mandados 
de busca e apreensão e quebras de sigilo, seu objetivo 
é dar celeridade às investigações já em andamento. 
Sem estardalhaços, sem autopromoção e sem holo-
fotes, mas com responsabilidade política e social, os 
membros da CPI, em parceria com o Ministério Público 
e a Polícia Federal, estão realizando um extraordinário 
trabalho naquela Comissão. Os trabalhos estão sendo 
desenvolvidos com seriedade e muita dedicação.

    447ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 20 21853 

Devido à importância e gravidade do assunto, os 
meios de comunicação estão acompanhando, divulgan-
do e elogiando o trabalho que está sendo realizado.

Dentre outras Comissões, faço parte, aqui no 
Senado, da Comissão de Direitos Humanos. Recen-
temente, durante a reunião da CPI da Pedofilia, nós, 
da Comissão de Direitos Humanos, disponibilizamos 
à CPI os dados de mais de 4.000 páginas do site de 
relacionamento Orkut, que investigamos quando os 
usuários ainda não dispunham de ferramenta de pri-
vacidade.

Toda a CDH comemorou, e muito, a divulgação 
da informação pela CPI da Pedofilia, da quebra do si-
gilo do Orkut. Foram seis anos tentando, sem sucesso, 
quebrar o sigilo de vários endereços da Internet.

Cumprimento o Presidente do Congresso Nacio-
nal, Garibaldi Alves, que firmou o compromisso público 
de priorizar a votação de todos os projetos que visem 
reprimir a pedofilia.

Devo ressaltar, ainda, que a união de esforços 
está gerando resultados. O site de buscas Google do 
Brasil, responsável pelo Orkut, mudou sua postura e 
assumiu o compromisso de adotar medidas para fa-
cilitar a identificação de pedófilos que utilizam a rede. 
Uma das medidas é adotar novos filtros para impedir 
a divulgação de material com pornografia infantil pelo 
Orkut.

Dos casos de pornografia infantil denunciados no 
Brasil, cerca de 90% ocorrem no Orkut. Recentemente, 
os membros da CPI da Pedofilia receberam do Google 
os dados de 3.261 perfis privados do Orkut, suspeitos 
de conter material pornográfico infantil.

Senhoras e senhores, o Brasil é o país da Amé-
rica Latina com o maior número de usuários da rede 
mundial de computadores, a Internet. São 42 milhões, 
o que significa metade dos internautas latino-america-
nos. Além disso, 27 milhões de brasileiros têm página 
no site de relacionamento Orkut. Um terço dos usuá-
rios brasileiros tem entre 10 e 15 anos de idade, o que 
torna urgente a adoção de medidas para combater a 
divulgação de pornografia infantil, por meio do Orkut, 
e o aliciamento de crianças em salas de bate-papo vir-
tuais, onde é freqüente a presença de pedófilos.

Os sites de conteúdo pornográfico são os que têm 
o maior público na Internet, e aí estão incluídos aqueles 
onde se cometem crimes sexuais contra crianças.

A Internet facilita a prática do crime de pedofilia, 
já que é um espaço onde pessoas das mais diversas 
nacionalidades trocam informações, sem que haja uma 
legislação específica em vigor para regulamentar essas 
trocas. É uma espécie de “zona livre” de direitos.

Por isso, acabam prevalecendo as leis específi-
cas de cada país, o que gera conflito e impunidade. 

Um exemplo dessa complexidade é o fato de que cada 
país apresenta uma legislação diferente quanto à idade 
para o início do sexo.

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

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Pois não, 
Senador Magno Malta.

O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Parabéns 
pelo pronunciamento. V. Exª, que é da causa, conhece 
a causa. O problema do Google, que nos envergonha, 
é que os advogados do Google no Brasil, brasileiros, 
orientaram a empresa a não cumprir a lei no Brasil. Po-
demos não ter leis específicas para combate a crime 
cibernético, mas nosso Código Civil diz que qualquer 
empresa multinacional que põe os pés no País torna-
se empresa nacional, e é obrigada, minimamente, a 
cumprir as leis do País. Se o servidor deles está nos 
Estados Unidos, o criminoso está aqui. Se o servidor 
está lá, as crianças abusadas estão aqui. O servidor 
está lá, mas eles estão ganhando dinheiro aqui. Então, 
têm que cumprir a lei daqui. Quando eles contrataram 
o Dr. Márcio Thomaz Bastos – e ele me ligou porque 
havia sido contratado pelo Google –, eu disse: “Graças 
a Deus, vou cantar a Aleluia, de Handel”, porque con-
trataram um Ministro da Justiça que, tenho certeza, não 
jogará contra o País. O Ministério Público vem lutando 
o tempo todo a favor do Termo de Ajuste de Conduta, 
e já existem precedentes de bons comportamentos 
votados no Reino Unido e na Inglaterra com o próprio 
Google, que é o que queremos para o Brasil. E caso 
esse Termo de Ajuste de Conduta com eles e com ou-
tras operadoras seja negado, vamos ter que transformar 
isso em lei, e serão obrigados a cumprir a lei. Além das 
ferramentas a que V. Exª se refere, estamos pedindo 
outras – não sei se falei a esse respeito pessoalmente 
com V. Exª –, como uma em que o pai fará seu cadastro 
e, dessa forma, poderá entrar em toda a navegação do 
filho, até mesmo nos arquivos que o filho deletou há 
dois anos. Cria-se, assim, todo um mecanismo dentro 
da realidade brasileira. Não podemos pagar o mico 
de estarmos no pódio da vergonha; ou seja, do abuso 
de crianças no Brasil. Parabéns a V. Exª, à Senadora 
Patrícia e à minha amiga Laura Carneiro, que não é 
mais Deputada Federal; àqueles que fizeram a CPI, 
no começo desta Legislatura no Senado, de combate 
à exploração infantil, de combate à exploração sexual. 
V. Exª é uma pessoa que conhece o assunto. Em São 
Paulo, um taxista me disse: “Olha, quem leva criança 
para o abuso na madrugada, nesses lugares, são nor-
malmente taxistas. Eu queria sugerir que o taxista, ao 
carregar uma criança no carro, que seja só o filho, e 
com documento. Se não for filho, e ele não tiver como 
provar, e estiver carregando uma criança fora de hora 
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para qualquer endereço, ao ser abordado, perderá a 
placa e terá uma multa mínima de um a dois anos, sei 
lá o quê. Quer dizer, as pessoas estão se levantando 
contra. E essa é a verdade. No Norte, no Nordeste ou 
mesmo em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde há 
abuso de crianças, elas são levadas para isso, e muitas 
vezes entregues pelos próprios pais. Parabéns a V. Exª 
por vir à tribuna. Isso é encorajador. Espero que outros 
venham à tribuna para falar do assunto, porque o Brasil 
inteiro se levanta, se junta, e repudia esse crime mi-
serável, que V. Exª conhece tão bem. Minha felicidade 
é tê-la junto conosco para nos ajudar.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Agradeço, 
Senador Magno Malta.

Também vi com muita alegria a presença do ex-
Ministro Márcio Thomaz Bastos como advogado do 
Google. Isso, sem dúvida nenhuma, facilitou todo o 
trabalho de V. Exª à frente daquela CPI.

Mesmo tendo consciência do fato, causa-nos 
espanto saber que inúmeros sites pornográficos, com 
imagens de crianças e adolescentes, estejam dispo-
níveis na Internet. Abrigados em outros países, esses 
sites não possuem registro, e seus autores permane-
cem impunes.

O que mais preocupa são os sites chamados 
“ponto-com”, já que seu domínio está registrado no 
órgão oficial internacional da Internet, sem associa-
ção a nenhum país de origem, o que dificulta a ação 
da polícia.

No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente 
pune, com até quatro anos de reclusão, quem produz, 
dirige ou publica imagens pornográficas infanto-juvenis. 
Porém, a punição não vem sendo cumprida, uma vez 
que não existe legislação específica para os crimes 
praticados na Internet.

Srªs e Srs. Senadores, é imprescindível que o 
Brasil seja signatário da Convenção Internacional do 
Cibercrime, a Convenção de Budapeste, já assinada 
por 47 países da União Européia, além do Japão, Es-
tados Unidos, Coréia do Sul e África do Sul.

Para integrar a Convenção de Budapeste e par-
ticipar de tratados internacionais de combate aos info-
crimes, o Brasil precisa ter uma legislação pertinente 
com a dos demais países.

O nobre Senador Eduardo Azeredo tem um subs-
titutivo a três projetos que tramitam nesta Casa, já 
aprovado na Comissão de Educação, Cultura e Esporte 
e na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática, que, entre outras inovações, 
amplia as leis brasileiras, para que possam tipificar os 
infocrimes, entre eles, a pedofilia.

Atualmente, o substitutivo que amplia oito leis bra-
sileiras está na Comissão de Assuntos Econômicos. 

Sr. Presidente, acredito que o momento é opor-
tuno para dar seguimento à tramitação dos projetos, 
que ainda seguirão, após a manifestação da CAE, 
para análise da CCJ, antes de virem à apreciação 
deste Plenário.

Para concluir, cito o art. 227 da Constituição Fe-
deral, que determina: 

Art. 227. É dever da família, da sociedade 
e do Estado assegurar à criança e ao adoles-
cente, com absoluta prioridade, o direito à vida, 
à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, ex-
ploração, violência, crueldade e opressão.

Aqui, neste Plenário, não somos apenas Sena-
dores e Senadoras. Somos pais e mães, filhos e filhas, 
enfim, cidadãos, e sobre nós recai, de qualquer ângulo 
que se leia esse texto constitucional, o dever de zelar 
por nossas crianças.

Concedo o aparte à Senadora Marina Silva.
A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – Senadora 

Lúcia Vânia, também quero cumprimentá-la pelo seu 
pronunciamento. Sei o quanto, para as senhoras que 
iniciaram esse trabalho, deve ter sido doloroso acom-
panhar todo esse processo. Acho que estamos diante 
de uma situação que está requerendo das instituições 
públicas, das pessoas de um modo geral uma grande 
reflexão e um grande envolvimento. O envolvimento diz 
respeito a que medidas estamos tomando, para que as 
leis sejam cumpridas, para que as penas sejam severas, 
para que ninguém tenha a expectativa da impunidade. 
E, ao mesmo tempo, feito isso, sabemos que existe 
uma grande quantidade de pessoas, as crianças e os 
seus familiares, que já estão desestruturados, sofrendo 
as conseqüências desses atos que não temos sequer 
como qualificar. É fundamental que possamos pensar 
paralelamente a toda essa estrutura de combate e de 
prevenção, porque temos de criar meios para preve-
nir; ao mesmo tempo, temos de buscar os meios, para 
pelo menos tratar o dano causado, porque essas crian-
ças, esses jovens e adolescentes ficam com seqüelas 
emocionais, psicológicas e precisam de atendimento e 
acolhimento. Hoje, sabemos, existem espaços em que 
esses tratamentos podem ser feitos, e, cada vez mais, 
as pessoas que vêm sofrendo as conseqüências desse 
grave problema necessitam desse acolhimento. Talvez 
tenhamos de fazer um olhar para o que o Estado ofere-
ce como meio de tratamento, sobretudo para aqueles 
que não dispõem dos meios para fazê-lo de uma forma 
privada. E, mesmo para esses, é fundamental que o 
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Poder Público tenha o psicólogo, psicopedagogo, en-
fim, as pessoas certas, para lidar com os pais, com os 
cuidadores e com as pessoas que foram diretamente 
molestadas, que foram vítimas. Então, parabenizo V. 
Exª e me coloco também à disposição daqueles que 
já estão trabalhando, para que possamos, digamos 
assim, estar juntos nesse esforço...

(Interrupção do som.)

A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – ... tanto no 
que diz respeito à lei, quanto no que diz respeito ao 
seu cumprimento e aos meios para que isso aconte-
ça. Lembro que, aqui no Senado, por iniciativa minha, 
aumentou-se a pena para os crimes de abuso de crian-
ças com imagens na Internet, essas que os senhores 
sabem muito bem. De sorte que a segunda reflexão 
que gostaria de fazer – e esta é de fato uma reflexão 
que temos de fazer – é a de que estamos vivendo um 
mundo adoecido. É um mundo adoecido. Se continu-
armos dando um tratamento como se fosse apenas 
um problema de caráter, não estaremos enfrentando 
a questão nas suas várias dimensões. Há um adoeci-
mento grave, uma desestruturação da tessitura social, 
que leva a esse tipo de coisa. Quando uma sociedade 
não é capaz de respeitar os seus idosos, isso é muito 
triste. Quando uma sociedade não é capaz de respei-
tar as suas crianças, isso é querer pôr um fim à vida, 
porque, se não se é capaz de respeitar a fase em que 
a vida inicia e a que ela amadurece, estão-se inviabi-
lizando, de alguma forma, as possibilidades de a vida 
humana desenvolver-se num ambiente razoavelmente 
saudável. Temos uma sociedade que abusa de suas 
crianças, e, a todo momento, vemos pessoas idosas 
sendo espancadas, maltratadas. Então, há um grave 
problema de caráter – não estou entrando nesse tema 
–, mas também de adoecimento. Precisamos fazer uma 
reflexão sobre que processos sociais estão em curso; 
que processos culturais estão em curso, que estão le-
vando a que algumas partes do tecido social pareçam 
estar apodrecendo. De sorte que parabenizo V. Exª, 
com a sensibilidade que tem, com a experiência que 
tem, para que juntas possamos trabalhar uma agenda 
como essa, juntamente com os Senadores e com os 
diferentes setores da sociedade brasileira.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Agradeço 
à Senadora Marina.

Quero dizer, Senadora, que a sua presença é mo-
tivo de muita alegria para todas nós. A sua presença 
significa sensibilidade – sensibilidade por tudo aquilo 
que temos introjetado neste Plenário em relação aos 
problemas sociais.

Era comum o Senado se preocupar muito com 
as questões econômicas e passar de leve sobre os 

problemas sociais, mas acredito que a presença femi-
nina e de Senadores que têm muita sensibilidade com 
as questões sociais mudou um pouco esse perfil. E V. 
Exª, com a experiência, com a sensibilidade e com a 
vivência que tem em uma região que precisa muito 
do apoio de políticas públicas, apoio do Governo, de 
maneira geral, é uma pessoa que vem acrescentar 
e muito ao nosso trabalho. Tenho certeza de que a 
presença de V. Exª irá enriquecer este trabalho e irá 
também ajudar a buscar novos caminhos, que ainda 
não encontramos.

Batemos, durante quase oito anos, em relação 
a esse tema, mas muito pouco avançamos. É preciso 
que tenhamos criatividade e sensibilidade para buscar 
novos caminhos e encontrar uma forma de mobilizar 
e sensibilizar a sociedade para esse grave problema, 
como disse V. Exª, que afeta não só as nossas crian-
ças e adolescentes, como também os nossos idosos. 
Deixo-lhe aqui o meu abraço.

Sr. Presidente, agradeço-lhe pela tolerância do 
tempo. Quero dizer também que V. Exª, que é um parla-
mentar recém-chegado nesta Casa e que traz consigo 
uma bagagem também comprometida com o social, é 
participante das nossas comissões e, tenho certeza, 
poderá contribuir e muito para o enriquecimento des-
se novo trabalho.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

Durante o discurso da Sra. Lúcia Vânia, o 
Sr. João Pedro, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Jefferson Praia.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– Muito obrigado, Senadora.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB – 
AC) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– Pois não, Senador.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB – 
AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Enquanto 
o próximo orador não chega à tribuna, Sr. Presidente, 
queria fazer um registro rápido da presença, hoje, no 
Senado, da Srª Patrícia Brandão, Supervisora de Re-
lacionamento do Incor-DF, que está acompanhada do 
Sr. Jenivaldo Silva, assessor comercial da instituição, 
e do Sr. Maurício Carvalho. Ela veio trazer a mim e a 
outros Senadores – acredito que a todos – uma carta 
do Diretor Executivo do Incor-DF, dando conta de que 
o hospital, passada uma fase difícil, recuperou-se, 
estabilizou-se, está prestando um relevante serviço, 
inclusive à população carente do Distrito Federal, às 
pessoas que vêm do Norte e do Nordeste. Esse é um 
registro que tenho prazer de fazer, Sr. Presidente, por-
que V. Exª e todos nós na Casa acompanhamos o drama 
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que viveu o Incor do DF, pelo qual o Senado Federal 
tem uma responsabilidade muito grande – aportou re-
cursos substanciais para a instalação do hospital aqui 
no Distrito Federal, para sua existência, para servir à 
própria Casa e à população em geral. 

Fico muito satisfeito em fazer este registro de que 
o hospital conseguiu superar suas dificuldades. Quase 
fechou as portas aqui no Distrito Federal, mas recupe-
rou-se, estabilizou-se, vem prestando um bom serviço 
e está fazendo agora essa aproximação com todos nós. 
É um prazer muito grande fazer esse registro.

Quero também, da mesma forma, parabenizar 
Romolo Mazzoccante e Nilo Bairros que, ontem, as-
sumiram a Presidência e a Vice-Presidência da Asso-
ciação dos Profissionais de Comunicação do Senado, 
uma categoria briosa, Senador Jefferson. Esse é um 
momento em que devemos parar para atualizar a nos-
sa convicção, a nossa certeza de que estamos sendo 
apoiados, acompanhados e servidos por profissionais 
de grande capacidade, que são os profissionais que 
fazem a comunicação. 

O Senado tem um serviço de comunicação muito 
eficiente, graças, fundamentalmente, a essa categoria 
de profissionais, cuja associação hoje é presidida pelo 
Romolo – conheço-o porque ele nos cobre sempre em 
Montevidéu, quando vamos para as reuniões do Parla-
mento do Mercosul – um profissional muito competente. 
Queria aqui transmitir os nossos parabéns e votos de 
muito sucesso na Presidência da associação. 

Agradeço a gentileza, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 

– Concedo a palavra ao nobre Senador João Pedro. 
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, venho a esta tribuna 
chamar a atenção dos meus Pares, dos membros deste 
Senado para um debate que vem ganhando um espaço 
na sociedade, na mídia e nesta Casa acerca da distri-
buição dos royalties dos trabalhos importantes que a 
Petrobras vem realizando e com perspectivas que nos 
deixam, a todos nós brasileiros, orgulhosos. Primeiro, 
pela competência da Petrobras, a tecnologia de ponta 
que utiliza e que faz dessa empresa uma referência, 
Presidente Jefferson Praia, em nível internacional. 

Desde 2007 que estamos acompanhando os 
noticiários acerca dos novos campos de petróleo en-
contrados pela Petrobras e ainda em fase de estudos, 
no sentido de precisar o tamanho da reserva. Estamos 
falando aí desse campo da costa brasileira, ali do Rio 
de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, que é o cam-
po de Tupi, como a maior referência, o que projeta o 
Brasil. Vejam, Srs. Senadores, Srªs Senadoras: consta 
na relação que o Brasil é o país que tem a 25ª reserva 

petrolífera do mundo. Constatados esses números, o 
Brasil pula, salta para a quinta maior reserva de petró-
leo do mundo. Olhe só! Ou seja, o Brasil, que tem hoje 
12 bilhões de barris como sua reserva, os números 
estão indicando que o País pula para 70, 80 bilhões 
de barris. Para esses números que estou chamando 
a atenção desta Casa, porque muda o perfil do País: 
um país importador há bem pouco tempo passa a ser 
um país exportador. Inclusive o Ministro de Minas e 
Energia, Senador Edison Lobão, acaba de receber um 
convite – e aí é o Brasil – para participar da próxima 
reunião da Opep. Olhem só! 

Em função desses números e em função da im-
portância do petróleo e do gás para o País, apresen-
tei um projeto de lei, alterando e propondo uma nova 
estratégia da distribuição dessa riqueza, desse bem 
do povo brasileiro. A nossa Constituição de 1988, sa-
biamente, já apontou um rumo: o petróleo é um bem 
da União. Mas o que acontece na prática, Sr. Presi-
dente, com a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997? 
Evidentemente, a lei de 1997 retratou um contexto e 
atende aos Estados e Municípios, fundamentalmente 
os Municípios que estão confrontando com a bacia, 
com a exploração.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, 
precisamos olhar a mudança, sendo uma mudança 
para um novo paradigma, com essa abundância, com 
essa riqueza. É por isso que apresentei um projeto de 
lei no sentido de modificar a estratégia, as regras da 
distribuição dos royalties.

Na realidade, a mudança que proponho é no 
sentido de fazer com que a sociedade brasileira, os 
Municípios do Brasil tenham acesso a essa riqueza, 
a esse bem que é finito.

Precisamos distribuir, Srªs Senadoras e Srs. Se-
nadores, essa riqueza dentro de um novo padrão de 
compromisso – compromisso ético, compromisso com 
a questão ambiental, compromisso com a questão da 
educação, compromisso com o bem-estar do povo 
brasileiro.

O nosso projeto começa a tramitar, e estou acom-
panhando pela imprensa, pela mídia, debates que co-
meçam a suscitar... – evidentemente, alguns contra, 
outros a favor.

Quero chamar a atenção que aqui não tem nada 
contra o Rio de Janeiro. Pelo contrário, tem a favor do 
povo brasileiro. Veja V. Exª que essa regra hoje impõe 
ao Estado do Rio de Janeiro que 86% dos royalties 
fiquem no Estado do Rio de Janeiro; 62% dos royalties 
ficam distribuídos em nove Municípios.

Então, a lei diz respeito a um contexto do final dos 
anos 90. Nós tínhamos uma realidade, tínhamos uma 
reserva. Hoje, o Brasil sai do 25º lugar – confirmando 
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a perspectiva –, e nós vamos para o quinto país com 
maior reserva de petróleo.

Então, nesse sentido propus esse projeto de lei, 
que vai ser submetido, evidentemente, ao debate, à 
discussão, à emenda. 

Quero dizer que nós precisamos fazer esse deba-
te, travar essa discussão no sentido de distribuir essa 
riqueza, principalmente com o interior deste Brasil. 
Essa riqueza que foi encontrada a sete mil metros de 
profundidade na costa continental brasileira penso que 
é motivo de muita alegria para todos nós brasileiros. 
Quero aplaudir aqui a Petrobras, os seus pesquisado-
res, os seus estudiosos, mas quero chamar a atenção 
para alterarmos a lei dos royalties.

A proposta que fiz, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, tem a seguinte distribuição:

– 5% aos Municípios que sejam afetados 
pela operação de embarque e desembarque 
do petróleo e do gás natural;

– 15% às Forças Armadas, para atender 
aos encargos de defesa do território nacional 
– estamos falando de um cenário onde a ex-
ploração do petróleo será em alto-mar;

– 15% para o Ministério da Educação, 
destinados à Educação Básica e Educação 
Profissional e Tecnológica. Essa riqueza tem 
que ser distribuída com o Ensino Básico do 
nosso País, com a sala de aula, com a tecno-
logia, com a pesquisa, com as crianças deste 
País e com todos os Municípios; 

– 20% para o Ministério da Previdência 
Social; 

– 20% para o cumprimento do disposto 
na Lei nº 10.835, de 2004. Eu estou falando 
aqui da Renda Mínima, de um projeto já apro-
vado por esta Casa. Deixou de ser projeto 
para ser lei; 

– 25% para a integralização do Fundo Es-
pecial a que se refere o art. 49 da Lei nº 9.478, 
que é a lei do petróleo. Eu trato aqui do Fundo 
Especial para os Estados e Municípios.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu quero chamar 
a atenção para esse projeto de lei. Quero chamar a 
atenção para a importância estratégica de tratarmos 
esse bem do povo brasileiro, esse bem da sociedade 
brasileira, e que possamos fazer com que essa riqueza 
seja distribuída com todos os Municípios do nosso País, 
com esses 190 milhões de brasileiros. Não podemos 
mais aceitar uma lei que privilegie apenas poucos Mu-
nicípios, como é o caso do Rio de Janeiro, onde nove 
Municípios detêm 62% dos royalties. E o Estado do 
Rio de Janeiro detém 80% dos royalties do Brasil.

É cumprindo a lei, é olhando a Constituição, e 
o Senador Mão Santa estava com ela ontem fazendo 
uma defesa... A nossa Constituição diz, no seu Capí-
tulo II, que o petróleo, que o gás é um patrimônio da 
União. Pois bem, com essa riqueza, com 70 bilhões, 80 
bilhões de barris de petróleo, é preciso que tenhamos 
a coragem de mexer na lei dos royalties e distribuir 
essa riqueza com todos os brasileiros.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro 
Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Sr. Senadores, eu tenho debatido nesta 
tribuna, com insistência, o relacionamento e a posição 
deste Congresso Nacional e da Justiça brasileira e a 
realidade que estamos vivendo.

Tenho dito que o Congresso tem falhado em algu-
mas missões de tremenda responsabilidade. Estamos 
aqui parados. O Senador Mão Santa informava em seu 
pronunciamento de ontem que, desde o dia 5 de maio, 
só se vota medida provisória ou autoridade. Nenhum 
projeto importante consegue ser votado, porque as 
medidas provisórias trancam a pauta.

Eu gostaria de saber qual é o outro Parlamen-
to no mundo onde acontece isso. Aqui acontece. É 
uma humilhação do Governo Federal ao Congresso 
brasileiro. 

A Constituição é clara: crédito extraordinário não 
pode ser alvo de medida provisória. E ainda anteon-
tem, a pauta trancada, se pôs em votação. E caiu a 
sessão porque não houve quórum para aprovar a 
medida provisória.

O Supremo Tribunal fez o que não temos cora-
gem de fazer. O Supremo Tribunal decidiu que medida 
provisória tratando de crédito extraordinário, especial, 
orçamentário, não tem valor. Mas, mesmo assim, o 
Governo manda para cá; e, mesmo assim, esta Casa 
não tem a coragem de tomar a decisão de devolver a 
medida provisória ao Governo Federal. O Congresso 
Nacional não decide, não toma nenhuma providência 
com relação à situação de que Parlamentar que troca 
de partido perde o mandato.

A Constituição Federal estabeleceu, desde 1988, 
quando foi promulgada, que lei complementar regula-
mentaria a questão da fidelidade partidária, mas o Con-
gresso até hoje não fez isso. Veio, então, o Supremo e 
decidiu que o mandato pertence ao partido e não ao 
Deputado ou ao Senador: se troca de partido, perde o 
mandato. Podia fazer isso? Fez. Quem deveria fazer? 
O Congresso Nacional. Quem legisla? O Congresso 
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Nacional, mas, se o Congresso não legisla, se passa o 
tempo, passa o tempo, passa o tempo e o Congresso 
não legisla, vem o Judiciário e o faz, por omissão de 
quem deve fazer esse papel.

A Constituição Federal determina que não pode 
ser candidato o condenado em sentença irrecorrível, e 
a Constituição também diz que lei complementar regu-
lamentará as inelegibilidades de pessoas que, por sua 
ficha suja, por sua biografia não séria, não merecem 
ser candidatos. Entretanto, o Congresso Nacional até 
hoje não legislou sobre essa matéria. Há uma lei de 
inelegibilidade, mas não toca nessa matéria, que é a 
matéria que está sendo discutida agora.

Entretanto, a Justiça Eleitoral está debatendo 
amplamente essa matéria. O Presidente do Superior 
Tribunal de Justiça acha que esses não podem ser can-
didatos. Essa decisão – por quatro votos a três – não 
foi aprovada no Superior Tribunal Eleitoral, mas foram 
quatro votos contra três, e os quatro que não aceita-
ram disseram em seus votos, categoricamente, que é 
lamentável que o Congresso não faça a sua parte, que 
é regulamentar a matéria.

Ontem, uma importante reunião se realizou em 
Brasília. A Associação dos Magistrados do Brasil, o 
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral e entidades 
como a OAB e a CNBB realizaram um entendimento 
para, em conjunto, lançarem a campanha pela morali-
zação das eleições, pelo esclarecimento desta matéria 
relativa aos candidatos de ficha suja, digamos assim.

Estamos debatendo vários projetos no Congres-
so Nacional. A Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, ontem, discutiu essa matéria, cujo relator 
é o Senador Demóstenes. Sob a presidência do Se-
nador Marco Maciel, nós decidimos suspender aquela 
discussão e encarregar um pequeno grupo de debater 
as diversas hipóteses, as diversas propostas apresen-
tadas, para tentar chegar a uma proposta única do 
Poder Legislativo.

Eu tenho várias. Uma delas foi apresentada pelo 
Democratas, o antigo PFL, e estabelece que as con-
venções têm o direito de decidir sobre a seleção de 
seus candidatos. Aliás, isso é quase o óbvio. 

Meu projeto diz o seguinte: cabe à convenção a 
escolha de candidato. Um percentual dos convencio-
nais pode levantar dúvida com relação a determinado 
candidato no que diz respeito à sua honradez, e ele 
vai se defender. Depois, a convenção decide se ele é 
ou não é candidato. Isso é altamente importante. 

Eu, como dirigente partidário, várias vezes co-
loquei pessoas candidatas da maior importância, do 
maior prestígio, mas, depois, viu-se que havia fatos 
gravíssimos com relação a sua conduta, fatos que só 
vieram à tona depois.

Eu era Líder do Governo Itamar, e escolheram 
para Ministro da Agricultura um cidadão de Goiás, 
presidente da Federação da Agricultura de Brasília. Aí 
sai manchete denunciando que ele tinha assassinado 
duas pessoas em Goiás e que tinha sido pronunciado, 
mas, na hora de fazer o júri, ele fugiu, fugiu e estava 
em lugar incerto e não sabido. No entanto, era presi-
dente da Federação da Agricultura de Brasília! Claro 
que ele caiu no dia seguinte do Ministério. Até hoje não 
saiu a decisão do júri sobre ele. 

Então, a primeira medida é esta: permitir que, na 
convenção do partido, o partido faça a seleção. A outra 
medida é determinar duas circunstâncias. 

Hoje, reconhecemos que o Brasil é o país da im-
punidade. Ninguém vai para a cadeia – estou falando 
em políticos, homens de responsabilidade que tenham 
condições de pagar um bom advogado. O processo 
penal é de tal forma conturbado, que ninguém é con-
denado. Então, o Brasil é o país da impunidade. Além 
disso, muitas vezes a Justiça termina não julgando. 
Vai, vai, vai e os processos ficam na gaveta e não vão 
a julgamento. 

Então, teríamos que fazer duas coisas. Uma seria 
fazer com que, realmente, aquele que tem ficha mar-
cada não possa ser candidato, mas que se imponha 
que ele seja julgado antes da convenção. Não pode 
a Justiça estabelecer que ele não pode ser candidato 
porque está marcado por uma acusação, mas não o 
julgar. Deve-se impor a obrigação de ele ser julgado.

Se nós aceitarmos que seja candidato, não seja 
processado nem condenado nunca, então o Brasil é 
o país da impunidade. Se invertermos essa situação, 
impondo a obrigação de que esse candidato seja jul-
gado, absolvido ou condenado, mudaremos o con-
ceito da sociedade brasileira. É isso que está sendo 
discutido. 

Mas agora vejo que há um grupo de Parlamenta-
res, nesta hora em que se dá esse choque entre Jus-
tiça e Congresso Nacional, apresentando uma tese, 
meu bravo Senador Mão Santa: querem mudar a fór-
mula de escolha dos Ministros do Supremo Tribunal 
e dos Ministros dos tribunais superiores. Os cargos 
não seriam mais vitalícios, mas por um prazo deter-
minado. Além disso, não caberia mais ao Presidente a 
indicação – há um projeto que diz que os Senadores 
poderão indicar não sei quantos cargos, e a Câmara 
não sei o quê.

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – O atual 
sistema vem funcionando ao longo da história e, gra-
ças a Deus, funcionando bem. Eu não creio, não creio 
mesmo, que seria uma boa resposta da Câmara dos 
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Deputados e do Senado Federal. Segundo foi publi-
cado por um jornal, os incomodados querem reagir 
e mexer na vitaliciedade dos Ministros do Supremo 
e dos tribunais superiores. Essa seria uma decisão 
muito infeliz.

Recusei-me a assinar ontem, aqui no Congresso 
Nacional, mais uma medida desta natureza: que não 
se indique mais, que não sejam mais vitalícios esses 
cargos e que a escolha seja feita nos moldes da es-
colha para o Tribunal de Contas da União, onde estão 
ex-Senadores e ex-Deputados Federais.

Lá no Rio Grande do Sul, eu, como Governador, 
me neguei a indicar, passei os meus anos como Go-
vernador e não indiquei nenhum membro ao Tribunal 
de Contas do Rio Grande do Sul; não indiquei nenhum 
nome. A Assembléia me dizia que só indicava se eu 
indicasse um Deputado, e eu disse que Deputado eu 
não indicava. O Tribunal ficou sem dois membros. Quem 
veio depois de mim indicou, mas eu não indiquei, em-
bora tenha sido Deputado por muito tempo.

Agora vi uma situação estranha, uma estranha 
situação: Presidente do Tribunal de Contas está sen-
do processado numa CPI. Não, o próprio Tribunal de 
Contas, os membros do Tribunal de Contas estão pro-
cessando o Presidente do Tribunal de Contas por uma 
série de fatos atribuídos a ele quando Deputado.

Acho essa situação delicada e juridicamente é 
discutível. Mais uma vez ouço essa matéria. Mas vi-
talício! Se o cara ficou velho, se ficou meio assim e 
se estabilizou, perdeu a vontade de crescer, de ter 
liberdade de pensamento com as várias razões é dis-
cutível, eu concordo. Mas, neste momento, quando 
estamos discutindo e quando a Justiça e o Supremo 
estão tomando as posições mais corajosas, que o 
Congresso não teve, como fidelidade partidária, ficha 
suja, medidas provisórias, a resposta da Congresso 
é no sentido de atingir a vitaliciedade dos ministros e 
querer discutir a escolha, querendo avocar, como se 
fosse... “Nós temos o direito de escolher os Ministros”. 
Eu agradeço, prefiro não ter!

Os Estados Unidos tem uma coisa muito interes-
sante: ninguém deixa de reconhecer a extraordinária 
competência, seriedade e credibilidade da Suprema 
Corte americana. O Brasil já teve muitas Constituições 
e os Estados Unidos só teve uma, a primeira; alguns 
artigos podem até ser mudados, mas quem faz as vezes 
de mudar as coisas que têm que ser mudadas é Supre-
ma Corte. É a emenda tal, é a emenda tal: a Suprema 
Corte legisla. E é tremendamente respeitada.

E sabem quem indica o Presidente da Suprema 
Corte? O Presidente da República. O Presidente da 
Suprema Corte não é eleito pela Suprema Corte. É o 
Presidente da República quem o indica. E ele fica lá 

não sei quantos anos. É reconduzido. Mas o conceito 
de seriedade e de dependência lá existente é de tal 
natureza que não se discute. Absolutamente, não se 
discute a seriedade, a credibilidade e a respeitabilida-
de da Suprema Corte americana.

Mexer agora, neste momento, eu acho muito 
grave. 

Olhem o Presidente do Tribunal Superior Eleito-
ral: ele está tendo uma atitude de coragem, está tendo 
uma atitude firme, que merece respeito. Foi indicado 
pelo Lula. Parece-me até que foi candidato a Deputa-
do pelo PT. Mas, desde que assumiu a Presidência... 
Aliás, desde que ele assumiu como Ministro do Supre-
mo, desde a sua manifestação, o seu debate, a sua 
apresentação na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania no Senado Federal, deu para ver que ele 
se desvestiu daquela condição anterior para ir para o 
Supremo como alguém que representa a responsabi-
lidade final da Justiça brasileira.

O Presidente do Supremo Tribunal Federal é um 
homem de coragem. É um homem que está lá dizendo 
o que tem que ser dito. O que ele fala com relação às 
medidas provisórias é o que é absolutamente correto 
e exato. Ele está fazendo o seu papel, cabe a nós fa-
zermos o nosso papel.

Por isso, eu farei um apelo: vamos parar com este 
movimento de querer mexer no Supremo Tribunal e nos 
Tribunais Superiores, mexendo no tempo de duração 
do mandato dos Ministros, que é vitalício, e mexendo 
na formulação de indicação que hoje existe.

Hoje, compete ao Presidente indicar, é verdade, 
mas compete a esta Casa decidir, e, de certa forma, os 
nomes indicados pelo Presidente, eu, que nunca morri 
de amores pelo Fernando Henrique e nem pelo Lula, 
reconheço que os nomes... E votei a favor de todos os 
nomes indicados, porque foram nomes de seriedade, 
de credibilidade, de respeitabilidade, e fui daqueles 
que, antes de votar, busquei saber quem era a pessoa, 
busquei me informar quem era, de onde vinha, qual 
era a sua biografia, a sua história. E, na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, sinto que esta é a 
maneira que temos julgado, esta é a maneira que nós 
temos votado: a pessoa de acordo com a sua história, 
de acordo com a sua biografia. 

Querem mudar a fórmula? Vamos discutir. Agora, 
dizer que nós, Senadores, temos que mudar a indica-
ção para o Tribunal de Contas?! Nós, Senadores, in-
dicamos dois e a Câmara dos Deputados indica dois, 
para acontecer o que aconteceu agora, na última vez, 
quando aqui indicamos – e eu votei contra um ex-
colega nosso, processado no Supremo, processado 
no Supremo –, a Câmara se recusou a votar e ficou 
na gaveta da Câmara, e depois tivemos que mudar, 
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colocando o Secretário da Mesa na vaga destinada 
ao Senado. Não é essa a maneira, não. Não é essa 
a maneira, embora vários Parlamentares possam ir 
para o Supremo, como foram e tenham tido atuações 
espetaculares como tiveram aqui.

Aliomar Baleeiro, um homem radical, brilhante 
da UDN, da banda de música dos Deputados mais 
espetaculares deste Congresso, foi lá para o Supre-
mo. Foi um homem brilhante, extraordinário lá no Su-
premo. Para não citar o outro que foi Presidente do 
Supremo e que, protestando contra uma decisão dos 
generais contra o Supremo, tirou a toga e a jogou fora, 
renunciando ao mandato de Presidente e de Ministro 
do Supremo Tribunal na metade. Era também um Par-
lamentar. Todos foram indicados pelo Presidente da 
República e aprovados por esta Casa, como garante 
a Constituição.

Compete ao Senado indicar, tanto quanto com-
pete à Câmara indicar. Onde nós estamos? Para onde 
nós vamos? Um Congresso que não tem coragem de 
devolver uma medida provisória absolutamente incons-
titucional e ilegal, ridícula!

O Presidente da República criou a TV Brasil, a 
televisão oficial por medida provisória, uma decisão 
espetacular. Eu estou há 15 anos brigando nesta Casa 
para criar uma televisão educativa, nossa, que orien-
tasse, que desse formação a um país do tamanho 
deste, em que a televisão pode exercer um benefício 
enorme! Mas criar por medida provisória?! E agora 
vemos o Lula toda hora, de cinco em cinco minutos, 
em propaganda e não sei mais o quê. Audiência zero 
e credibilidade também zero, por medida provisória, e 
o Congresso não faz nada. 

Agora, querem criar novamente o imposto sobre 
cheque. A Câmara já aprovou, embora faltem algumas 
emendas. Como a Câmara já o aprovou, os Senado-
res foram falar com os Deputados: “Não votem até as 
eleições”. E os Deputados não vão votar, porque eles 
acham que, depois das eleições, será mais fácil passar 
aqui. Não vai passar, mas vem. O projeto que cria o 
novo imposto sobre cheque não vem para esta Casa 
antes da eleição. 

E essas coisas acontecem com a maior natura-
lidade, com a maior naturalidade do mundo. O Presi-
dente da República diz: “Aquele imposto de cheque 
não é meu. Eu não tenho nada a ver com isso!”; e o 
Ministro do Planejamento declara: “Eu sou contra! É 
absurdamente ridículo criar um imposto como este 
quando se está tratando da reforma tributária”. E está 
aí andando.

Pelo menos não vamos mexer no que está bem. 
O Judiciário melhorou. A criação do Conselho da Ma-
gistratura, do Conselho dos Procuradores, foi uma 

decisão muito importante. Melhorou. Faltam muitas 
coisas? Faltam muitas coisas. 

Vou dizer o que eu penso e o que eu sinto. Eu 
digo o que eu penso e o que eu sinto. Já disse a eles. 
Eu me sinto assim quando vejo que, aqui em Brasília, 
todos os prédios novos, dos últimos 15 anos, espeta-
culares, são do Judiciário.

É a Procuradoria-Geral da República, é o anexo 
do Supremo, é o Superior Tribunal de Justiça, é o Tri-
bunal Superior do Trabalho. São os grandes prédios. 
Será que é hora disso?

Nós entramos, e o Senador Garibaldi teve a ca-
pacidade. Queriam construir mais um anexo para nós, 
mais um anexo para o Senado. Eu digo: “Não é hora 
de fazer isso”. Não é hora de o Senado fazer mais um 
anexo a esta altura. Mais um anexo porque há Sena-
dores em condições muito inferiores a outros. Isso é 
verdade. Alguns Senadores têm um andar inteiro num 
edifício de 22. Outros têm uma sala menor. Mas isso 
não muda. Não é isso que vai mudar o Congresso 
brasileiro.

Que o Judiciário podia parar com isso, podia. 
Prédios novos, excepcionais? Não é hora disso. Mas 
daí o Senado e a Câmara dos Deputados indicarem 
os futuros ministros por prazo de quinze anos para ir 
renovando? Não vamos brincar com coisa tão séria, 
Sr. Presidente. Eu acho que está aí. A Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania e meus bravos Se-
nadores podem chegar a um denominador comum, a 
uma média de pensamento.

Repito – está aí o nosso querido Senador de Mi-
nas Gerais que tem uma preocupação: lá pelas tantas, 
alguém vem, lança uma tese, faz uma denúncia contra 
o Senador fulano de tal, mas é mentira e calúnia. Ele 
é processado e não pode ser candidato?

Por isso, minha tese: o julgamento tem que ser 
feito antes da eleição. Não pode ficar na gaveta nem 
do delegado, nem do juiz, nem da revista, nem do pro-
motor, nem do tribunal.

Vamos julgar. Dos 500 processos, 60 vão ser con-
denados. Esses caem foram, não são candidatos. Os 
outros 400 têm seus nomes limpos porque são absol-
vidos. Então, repito, as duas partes vão ceder. 

Hoje, se qualquer cidadão, um Pedro Simon da 
vida, é processado, pega um bom advogado. Qual é 
o papel do advogado? Correr para não deixar julgar o 
caso. Há um caso célebre lá em São Paulo, de homens 
brilhantes. Há quarenta anos têm 400 processos. Foram 
condenados 500 vezes, mas nenhuma em sentença 
definitiva. O advogado vai recorrendo, recorrendo, re-
correndo. Passa o prazo, caduca e não acontece nada. 
Isso tem de terminar. Tem de ser julgado em sentença 
definitiva. Por outro lado, não pode ficar na gaveta de 
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ninguém. Se isso acontecer, o Brasil vai deixar de ser 
o País da impunidade. Vai acontecer aqui o que acon-
tece em outros países. 

Lá no Japão – já disse mil vezes e repito mais uma 
–, três ex-Primeiros-Ministros, nos últimos dez anos, 
cometeram suicídio. Dois estão na cadeia. Comete-
ram suicídio de vergonha pelo processo de corrupção 
a que teriam respondido. O dono da Fiat, na Itália, foi 
parar na cadeia. Três ex-Primeiros-Ministros da Itália, 
na operação Mãos Limpas, foram parar na cadeia por 
corrupção. É só no Brasil que há corrupção? Não. Há 
no mundo inteiro. Mas só no Brasil há impunidade, não 
acontece nada. Vamos mudar? Vamos. 

Terminamos com a impunidade? Sim. Mas não 
a bel-prazer das pessoas. Vamos julgar: vamos con-
denar ou vamos absolver. Isso é o que nós temos que 
fazer. 

No entanto, querer dar o troco para o Supremo 
e para os tribunais superiores, querendo ameaçá-los 
com o fim da vitaliciedade – uma cláusula pétrea que 
existe na Constituição brasileira desde todos os tempos 
– e querer tirar do Presidente da República o direito de 
indicar os candidatos para dar para nós, Deputados e 
Senadores, fica muito mal, Sr. Presidente, fica muito 
mal. E eu espero que isso não vá adiante. 

Muito obrigado a V. Exª pela tolerância e gene-
rosidade. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que 
passo a ler.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 249, DE 2008 – COMPLEMENTAR

Altera a Lei Complementar nº 64, de 18 
de maio de 1990, para determinar a inele-
gibilidade dos que foram condenados pela 
prática dos crimes que especifica, por im-
probidade administrativa e para determinar 
a preferência no julgamento dos processos 
respectivos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 1º e 15 da Lei Complementar nº 

64, de 18 de maio de 1990, passam a vigorar com as 
seguintes alterações:

“Art. 1º  ..................................................
I –  .........................................................
e) os que forem condenados, em primeira 

ou única instância ou tiverem contra si denún-
cia recebida por órgão judicial colegiado, pela 
prática de crimes definidos como hediondos, 
de racismo, tortura, tráfico ilícito de entorpe-

centes e drogas afins, terrorismo, contra a 
administração pública, a economia popular, a 
fé pública, os costumes, o patrimônio público, 
o meio ambiente, a saúde pública, o sistema 
financeiro, dolosos contra a vida, de abuso de 
autoridade, eleitorais, de lavagem de dinheiro 
ou ocultação de bens, direitos e valores, de 
exploração sexual de crianças e adolescen-
tes, ou de redução a condição análoga à de 
escravo, desde a condenação até o integral 
cumprimento da pena;

 ..............................................................
j) os condenados em qualquer instância 

por ato de improbidade administrativa, desde 
a condenação até a integral execução das 
cominações impostas, a despeito do prazo de 
suspensão dos direitos políticos fixado pela 
sentença;

§ 4º As apelações e recursos interpostos 
pelas pessoas a que se referem as alíneas e e 
j do inciso I deste artigo terão prioridade nos 
Tribunais, que deverão julgá-los até a data es-
tabelecida pela Lei nº 9.504, de 30 de setembro 
de 1997, para a escolha dos candidatos pelos 
partidos políticos”. (NR)

“Art. 15. Publicada a decisão que decla-
rar a inelegibilidade do candidato, ser-lhe-á 
negado o registro, ou cancelado, se já tiver 
sido feito, ou declarado nulo o diploma, se já 
expedido”. (NR)

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

Justificação

O presente projeto de lei complementar realiza os 
propósitos que vimos perseguindo faz anos, juntamente 
com amplos segmentos da sociedade brasileira que 
lutam pela moralidade da Administração Pública.

Seu propósito é excluir do processo eleitoral 
aquelas pessoas que, conforme o Judiciário brasilei-
ro, não têm os bons antecedentes necessários para o 
exercício de qualquer cargo público eletivo.

Quando a Constituição exige que a lei comple-
mentar contemple o exame da “vida pregressa” do 
candidato como condição de elegibilidade (§ 9º do art. 
14, CF), confere o necessário fundamento de validade 
constitucional para o projeto que ora apresentamos, 
que simplesmente visa à realização do mesmo obje-
tivo constitucional.

Quanto à sua forma, o Projeto contempla uma 
parte que me parece significativa das exigências que 
constam da minuta elaborada pela sociedade civil no 
âmbito do Movimento de Combate à Corrupção Elei-
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toral, de que participam instituições como a CNBB, a 
OAB, a CONTAG, além de inúmeras outras, importan-
tes e representativas de segmentos da opinião públi-
ca. Sabemos que a proposição a ser apresentada por 
esse movimento, provavelmente, abordará o assunto 
de um modo mais amplo.

Em grande medida, trata-se do mesmo movimen-
to da sociedade brasileira que apresentou e trouxe ao 
Congresso Nacional a aprovar a Lei nº 9.840, de 1999, 
que acresceu o art. 41-A à Lei Eleitoral (Lei nº 9.504, 
de 1995), para tipificar o ilícito da captação de sufrá-
gio, ou compra de voto, e excluir da eleição os que o 
praticarem, mediante decisão em única instância da 
Justiça Eleitoral. Cabe assinalar que o Supremo Tribu-
nal Federal, acionado, confirmou a constitucionalidade 
dessa medida, nos termos do entendimento já expres-
so pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Incumbe assinalar, ao final, que o Tribunal Supe-
rior Eleitoral, ao responder consulta quanto à elegibi-
lidade de pessoas com maus antecedentes, decidiu, 
recentemente, por maioria (quatro votos a três) que a 
vigente ordem constitucional ainda não permitiria tal 
entendimento.

O Projeto que ora apresentamos, se convertido 
em Lei, contribuirá para o avanço da jurisprudência da 
Justiça Eleitoral a esse respeito, reforçando o papel 
dessa instituição, que tanto tem contribuído à demo-
cracia brasileira.

Nesse julgamento, destacou-se a afirmação do 
Presidente do Tribunal, Ministro Carlos Ayres Brito, ao 
questionar a situação presente, em que se admite a 
candidatura de pessoas notoriamente envolvidas com 
o mundo dos delitos. Sua Excelência destaca, nessa 
questão, o conflito entre os princípios constitucionais, 
para afirmar: Aqui, o exercício de direitos não é para 
servir imediatamente a seus titulares, mas para servir 
imediatamente a valores de índole coletiva: os valores 
que se consubstanciam, justamente, nos protoprincípios 
da soberania popular e da democracia representativa.

O Projeto de Lei Complementar que ora apresen-
tamos não se limita a excluir do processo eleitoral os 
condenados pela prática dos crimes que especifica – e 
também por improbidade administrativa –, ele também 
determina que os Tribunais conferirão prioridade ao jul-
gamento dos recursos respectivos, de modo a proteger 
os interesses daqueles efetivamente interessados na 
manifestação definitiva do Poder Judiciário.

Em face dessas razões de fato e de direito, solicito 
aos eminentes Pares o apoio e a participação impres-
cindíveis ao aperfeiçoamento e à aprovação do projeto 
que ora submetemos ao exame do Senado Federal.

Sala das Sessões, 19 de junho de 2008. – Se-
nador Pedro Simon.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR Nº 64,  
DE 18 DE MAIO DE 1990

Estabelece, de acordo com o art. 14, § 
9º da Constituição Federal, casos de inele-
gibilidade, prazos de cessação, e determina 
outras providências.

Art. 1º São inelegíveis:
I – para qualquer cargo:
a) os inalistáveis e os analfabetos;
b) os membros do Congresso Nacional, das As-

sembléias Legislativas, da Câmara Legislativa e das 
Câmaras Municipais que hajam perdido os respecti-
vos mandatos por infrigência do disposto no art. 55, I 
e II, da Constituição Federal, dos dispositivos equiva-
lentes sobre perda de mandato das Constituições Es-
taduais e Leis Orgânicas dos Municípios e do Distrito 
Federal, para as eleições que se realizarem durante o 
período remanescente do mandato para o qual foram 
eleitos e nos 3 (três) anos subseqüentes ao término 
da legislatura; 

b) os membros do Congresso Nacional, das As-
sembléias Legislativas, da Câmara Legislativa e das 
Câmaras Municipais, que hajam perdido os respectivos 
mandatos por infringência do disposto nos incisos I e 
II do art. 55 da Constituição Federal, dos dispositivos 
equivalentes sobre perda de mandato das Constitui-
ções Estaduais e Leis Orgânicas dos Municípios e do 
Distrito Federal, para as eleições que se realizarem 
durante o período remanescente do mandato para o 
qual foram eleitos e nos oito anos subseqüentes ao 
término da legislatura. (Redação dada pela LCP nº 
81, de 13-4-94)

c) o Governador e o Vice-Governador de Estado 
e do Distrito Federal, o Prefeito e o Vice-Prefeito que 
perderem seus cargos eletivos por infringência a dis-
positivo da Constituição Estadual da Lei Orgânica do 
Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município, para 
as eleições que se realizarem durante o período rema-
nescente e nos 3 (três) anos subseqüentes ao término 
do mandato para o qual tenham sido eleitos;

d) os que tenham contra sua pessoa represen-
tação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, transi-
tada em julgado, em processo de apuração de abuso 
do poder econômico ou político, para a eleição na qual 
concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para 
as que se realizarem 3 (três) anos seguintes;

e) os que forem condenados criminalmente, com 
sentença transitada em julgado, pela prática de crime 
contra a economia popular, a fé pública, a administra-
ção pública, o patrimônio público, o mercado financeiro, 
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pelo tráfico de entorpecentes e por crimes eleitorais, 
pelo prazo de 3 (três) anos, após o cumprimento da 
pena;

f) os que forem declarados indignos do oficiala-
to, ou com ele incompatíveis, pelo prazo de 4 (quatro) 
anos;

g) os que tiverem suas contas relativas ao exer-
cício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irre-
gularidade insanável e por decisão irrecorrível do órgão 
competente, salvo se a questão houver sido ou estiver 
sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário, 
para as eleições que se realizarem nos 5 (cinco) anos 
seguintes, contados a partir da data da decisão;

h) os detentores de cargo na administração pú-
blica direta, indireta ou fundacional, que beneficiarem 
a si ou a terceiros, pelo abuso do poder econômico ou 
político apurado em processo, com sentença transitada 
em julgado, para as eleições que se realizarem nos 3 
(três) anos seguintes ao término do seu mandato ou 
do período de sua permanência no cargo;

i) os que, em estabelecimentos de crédito, finan-
ciamento ou seguro, que tenham sido ou estejam sendo 
objeto de processo de liquidação judicial ou extrajudi-
cial, hajam exercido, nos 12 (doze) meses anteriores 
à respectiva decretação, cargo ou função de direção, 
administração ou representação, enquanto não forem 
exonerados de qualquer responsabilidade;

II – para Presidente e Vice-Presidente da Re-
pública:

a) até 6 (seis) meses depois de afastados defi-
nitivamente de seus cargos e funções:

1. os Ministros de Estado:
2. os chefes dos órgãos de assessoramento dire-

to, civil e militar, da Presidência da República;
3. o chefe do órgão de assessoramento de infor-

mações da Presidência da República;
4. o chefe do Estado-Maior das Forças Arma-

das;
5. o Advogado-Geral da União e o Consultor-

Geral da República;
6. os chefes do Estado-Maior da Marinha, do 

Exército e da Aeronáutica;
7. os Comandantes do Exército, Marinha e Ae-

ronáutica;
8. os Magistrados;
9. os Presidentes, Diretores e Superintenden-

tes de autarquias, empresas públicas, sociedades de 
economia mista e fundações públicas e as mantidas 
pelo Poder Público;

10. os Governadores de Estado, do Distrito Fe-
deral e de Territórios;

11. os Interventores Federais;
12. os Secretários de Estado;

13. os Prefeitos Municipais;
14. os membros do Tribunal de Contas da União, 

dos Estados e do Distrito Federal;
15. o Diretor-Geral do Departamento de Policia 

Federal;
16. os Secretários-Gerais, os Secretários-Execu-

tivos, os Secretários Nacionais, os Secretários Fede-
rais dos Ministérios e as pessoas que ocupem cargos 
equivalentes;

b) os que tenham exercido, nos 6 (seis) meses 
anteriores à eleição, nos Estados, no Distrito Federal, 
Territórios e em qualquer dos poderes da União, cargo 
ou função, de nomeação pelo Presidente da República, 
sujeito à aprovação prévia do Senado Federal;

c) (Vetado),
d) os que, até 6 (seis) meses antes da eleição, 

tiverem competência ou interesse, direta, indireta ou 
eventual, no lançamento, arrecadação ou fiscalização 
de impostos, taxas e contribuições de caráter obriga-
tório, inclusive parafiscais, ou para aplicar multas re-
lacionadas com essas atividades;

e) os que, até 6 (seis) meses antes da eleição, 
tenham exercido cargo ou função de direção, adminis-
tração ou representação nas empresas de que tratam 
os arts. 3º e 5º da Lei nº 4.137, de 10 de setembro de 
1962, quando, pelo âmbito e natureza de suas ati-
vidades, possam tais empresas influir na economia 
nacional;

f) os que, detendo o controle de empresas ou 
grupo de empresas que atuem no Brasil, nas condi-
ções monopolísticas previstas no parágrafo único do 
art. 5º da lei citada na alínea anterior, não apresen-
tarem à Justiça Eleitoral, até 6 (seis) meses antes do 
pleito, a prova de que fizeram cessar o abuso apurado, 
do poder econômico, ou de que transferiram, por for-
ça regular, o controle de referidas empresas ou grupo 
de empresas;

g) os que tenham, dentro dos 4 (quatro) meses 
anteriores ao pleito, ocupado cargo ou função de di-
reção, administração ou representação em entidades 
representativas de classe, mantidas, total ou parcial-
mente, por contribuições impostas pelo Poder Públi-
co ou com recursos arrecadados e repassados pela 
Previdência Social;

h) os que, até 6 (seis) meses depois de afastados 
das funções, tenham exercido cargo de Presidente, Di-
retor ou Superintendente de sociedades com objetivos 
exclusivos de operações financeiras e façam publica-
mente apelo à poupança e ao crédito, inclusive através 
de cooperativas e da empresa ou estabelecimentos que 
gozem, sob qualquer forma, de vantagens asseguradas 
pelo Poder Público, salvo se decorrentes de contratos 
que obedeçam a cláusulas uniformes;
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i) os que, dentro de 6 (seis) meses anteriores ao 
pleito, hajam exercido cargo ou função de direção, ad-
ministração ou representação em pessoa jurídica ou 
em empresa que mantenha contrato de execução de 
obras, de prestação de serviços ou de fornecimento 
de bens com órgão do Poder Público ou sob seu con-
trole, salvo no caso de contrato que obedeça a cláu-
sulas uniformes;

j) os que, membros do Ministério Público, não se 
tenham afastado das suas funções até 6 (seis) meses 
anteriores ao pleito;

l) os que, servidores públicos, estatutários ou não 
dos órgãos ou entidades da Administração direta ou 
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações 
mantidas pelo Poder Público, não se afastarem até 3 
(três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito à 
percepção dos seus vencimentos integrais;

III – para Governador e Vice-Governador de Es-
tado e do Distrito Federal; 

a) os inelegíveis para os cargos de Presidente e 
Vice-Presidente da República especificados na alínea a 
do inciso II deste artigo e, no tocante às demais alíne-
as, quando se tratar de repartição pública, associação 
ou empresas que operem no território do Estado ou do 
Distrito Federal, observados os mesmos prazos;

b) até 6 (seis) meses depois de afastados defi-
nitivamente de seus cargos ou funções:

1. os chefes dos Gabinetes Civil e Militar do Go-
vernador do Estado ou do Distrito Federal;

2. os comandantes do Distrito Naval, Região Mi-
litar e Zona Aérea;

3. os diretores de órgãos estaduais ou socieda-
des de assistência aos Municípios;

4. os secretários da administração municipal ou 
membros de órgãos congêneres;

IV – para Prefeito e Vice-Prefeito:
a) no que lhes for aplicável, por identidade de 

situações, os inelegíveis para os cargos de Presi-
dente e Vice-Presidente da República, Governador 
e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, 
observado o prazo de 4, (quatro) meses para a desin-
compatibilização;

b) os membros do Ministério Público e Defenso-
ria Pública em exercício na Comarca, nos 4 (quatro) 
meses anteriores ao pleito, sem prejuízo dos venci-
mentos integrais;

c) as autoridades policiais, civis ou militares, com 
exercício no Município, nos 4 (quatro) meses anterio-
res ao pleito;

V – para o Senado Federal:
a) os inelegíveis para os cargos de Presidente 

e Vice-Presidente da República especificados na alí-

nea a do inciso II deste artigo e, no tocante às demais 
alíneas, quando se tratar de repartição pública, asso-
ciação ou empresa que opere no território do Estado, 
observados os mesmos prazos;

b) em cada Estado e no Distrito Federal, os inele-
gíveis para os cargos de Governador e Vice-Governa-
dor, nas mesmas condições estabelecidas, observados 
os mesmos prazos;

VI – para a Câmara dos Deputados, Assembléia 
Legislativa e Câmara Legislativa, no que lhes for apli-
cável, por identidade de situações, os inelegíveis para 
o Senado Federal, nas mesmas condições estabele-
cidas, observados os mesmos prazos;

VII – para a Câmara Municipal:
a) no que lhes for aplicável, por identidade de si-

tuações, os inelegíveis para o Senado Federal e para 
a Câmara dos Deputados, observado o prazo de 6 
(seis) meses para a desincompatibilização;

b) em cada município, os inelegíveis para os car-
gos de Prefeito e Vice-Prefeito, observado o prazo de 
6 (seis) meses para a desincompatibilização .

§ 1º Para concorrência a outros cargos, o Pre-
sidente da República, os Governadores de Estado 
e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar 
aos respectivos mandatos até 6 (seis) meses antes 
do pleito.

§ 2º O Vice-Presidente, o Vice-Governador e o 
Vice-Prefeito poderão candidatar-se a outros cargos, 
preservando os seus mandatos respectivos, desde 
que, nos últimos 6 (seis) meses anteriores ao pleito, 
não tenham sucedido ou substituído o titular.

§ 3º São inelegíveis, no território de jurisdição 
do titular, o cônjuge e os parentes, consangüíneos 
ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Pre-
sidente da República, de Governador de Estado ou 
Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem 
os haja substituído dentro dos 6 (seis) meses anterio-
res ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e 
candidato à reeleição.
....................................................................................

Art. 15. Transitada em julgado a decisão que de-
clarar a inelegibilidade do candidato, ser-lhe-á negado 
registro, ou cancelado, se já tiver sido feito, ou decla-
rado nulo o diploma, se já expedido.
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO  
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo 
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor 
igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

I – plebiscito;
II – referendo;
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III – iniciativa popular.
§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:
I – obrigatórios para os maiores de dezoito anos;
II – facultativos para:
a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores de de-

zoito anos.
§ 2º Não podem alistar-se como eleitores os es-

trangeiros e, durante o período do serviço militar obri-
gatório, os conscritos.

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma 
da lei:

I – a nacionalidade brasileira;
II – o pleno exercício dos direitos políticos;
III – o alistamento eleitoral;
IV – o domicílio eleitoral na circunscrição;
V – a filiação partidária;
VI – a idade mínima de:
a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-

Presidente da República e Senador;
b) trinta anos para Governador e Vice-Governador 

de Estado e do Distrito Federal;
c) vinte e um anos para Deputado Federal, De-

putado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e 
juiz de paz;

d) dezoito anos para Vereador.
§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfa-

betos.
§ 5º O Presidente da República, os Governa-

dores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e 
quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos 
mandatos poderão ser reeleitos para um único período 
subseqüente. (Redação dada pela Emenda Constitu-
cional nº 16, de 1997) 

§ 6º Para concorrerem a outros cargos, o Presi-
dente da República, os Governadores de Estado e do 
Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos res-
pectivos mandatos até seis meses antes do pleito.

§ 7º São inelegíveis, no território de jurisdição 
do titular, o cônjuge e os parentes consangüíneos 
ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Pre-
sidente da República, de Governador de Estado ou 
Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem 
os haja substituído dentro dos seis meses anteriores 
ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e can-
didato à reeleição.

§ 8º O militar alistável é elegível, atendidas as 
seguintes condições:

I – se contar menos de dez anos de serviço, de-
verá afastar-se da atividade;

II – se contar mais de dez anos de serviço, será 
agregado pela autoridade superior e, se eleito, pas-

sará automaticamente, no ato da diplomação, para a 
inatividade.

§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos 
de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim 
de proteger a probidade administrativa, a moralidade 
para exercício de mandato considerada vida pregres-
sa do candidato, e a normalidade e legitimidade das 
eleições contra a influência do poder econômico ou o 
abuso do exercício de função, cargo ou emprego na 
administração direta ou indireta. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional de Revisão nº 4, de 1994)

§ 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado 
ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias con-
tados da diplomação, instruída a ação com provas de 
abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.

§ 11. A ação de impugnação de mandato tramitará 
em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma 
da lei, se temerária ou de manifesta má-fé.
....................................................................................

LEI Nº 9.840, DE 28 DE SETEMBRO DE 1999 

Art. 1º A Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:

“Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus 
incisos, constitui captação de sufrágio, vedada por esta 
Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, 
ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vanta-
gem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego 
ou função pública, desde o registro da candidatura até 
o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a 
cinqüenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diplo-
ma, observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.”
....................................................................................

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Estabelece normas para as eleições.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– O projeto que acaba de ser lido será publicado e vai 
à Comissão competente.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– A Presidência comunica ao Plenário que a Comissão 
Parlamentar de Inquérito, criada pelo Requerimento nº 
200, de 2008, “CPI da Pedofilia”, apresentou o Projeto 
de Lei do Senado nº 250, de 2008, que altera o Es-
tatuto da Criança e do Adolescente, para aprimorar o 
combate à produção, venda e distribuição de porno-
grafia infantil, bem como criminalizar a aquisição e a 
posse de tal material e outras condutas relacionadas 
à pedofilia na internet.
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A proposição ficará perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, f, do Regimento Interno.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 250, DE 2008

Altera o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, para aprimorar o combate à pro-
dução, venda e distribuição de pornografia 
infantil, bem como criminalizar a aquisição 
e a posse de tal material e outras condutas 
relacionadas à pedofilia na internet.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de 13 

de julho de 1990, passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fo-
tografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, 
cena de sexo explícito ou pornográfica, envol-
vendo criança ou adolescente:

Pena – reclusão, de quatro a oito anos, e multa.
§ 1º Incorre nas mesmas penas quem 

agencia, facilita, recruta, coage, ou de qualquer 
modo intermedeia a participação de criança 
ou adolescente nas cenas referidas no ca-
puz deste artigo, ou ainda quem com aqueles 
contracena.

§ 2º Aumenta-se a pena de um terço, se 
o agente comete o crime:

I – no exercício de cargo ou função pú-
blica ou a pretexto de exercê-la;

II – prevalecendo-se de relações domés-
ticas, de coabitação ou de hospitalidade; ou

III – prevalecendo-se de relações de pa-
rentesco consangüíneo ou afim até o terceiro 
grau, ou por adoção, de tutor, curador, pre-
ceptor, empregador da vítima ou de quem, a 
qualquer outro título, tenha autoridade sobre 
ela, ou com seu consentimento. (NR)”

“Art. 241. Vender ou expor à venda foto-
grafia, vídeo ou outro registro que contenha 
cena de sexo explícito ou pornográfica envol-
vendo criança ou adolescente.

Pena – Reclusão, de quatro a oito anos, 
e multa. (NR)”

Art. 2º A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 
passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 241-A, 
241-B, 241-C, 241-D e 241-E:

Art. 241-A. Oferecer, trocar, disponibilizar, 
transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por 
qualquer meio, inclusive através de sistema 

de informática ou telemático, fotografia, vídeo 
ou outro registro que contenha cena de sexo 
explícito ou pornográfica envolvendo criança 
ou adolescente:

Pena – reclusão, de três a seis anos, e 
multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:
I – assegura os meios ou serviços para 

o armazenamento das fotografias, cenas ou 
imagens de que trata o caput deste artigo;

II – assegura, por qualquer meio, o aces-
so por rede de computadores às fotografias, 
cenas ou imagens de que trata o caput des-
te artigo.

§ 2º As condutas tipificadas nos incisos I 
e II do parágrafo anterior são puníveis quando 
o responsável legal pela prestação do serviço, 
regularmente comunicado, deixa de desabili-
tar o acesso ao conteúdo ilícito de que trata o 
caput deste artigo.

Art. 241-B. Adquirir, possuir ou armaze-
nar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou 
outra forma de registro que contenha cena 
de sexo explícito ou pornográfica envolvendo 
criança ou adolescente:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, 
e multa.

§ 1º A pena é diminuída de um a dois 
terços se de pequena quantidade o material 
a que se refere o caput deste artigo.

§ 2º Não há crime se a posse ou o ar-
mazenamento tem a finalidade de comunicar 
às autoridades competentes a ocorrência das 
condutas descritas nos arts. 240, 241, 241-A 
e 241-C desta Lei, quando a comunicação for 
feita por:

I – agente público no exercício de suas 
funções;

II – membro de entidade, legalmente 
constituída, que inclua, entre suas finalidades 
institucionais, o recebimento, o processamen-
to e o encaminhamento de notícia dos crimes 
referidos neste parágrafo;

III – representante legal e funcionários 
responsáveis de provedor de acesso ou ser-
viço prestado por meio de rede de computa-
dores, até o recebimento do material relativo à 
notícia feita à autoridade policial, ao Ministério 
Público ou ao Poder Judiciário.

§ 3º As pessoas referidas no § 2º deste 
artigo deverão manter sob sigilo o material 
ilícito referido.
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Art. 241-C. Simular a participação de 
criança ou adolescente em cena de sexo ex-
plícito ou pornográfica, por meio de adultera-
ção, montagem ou modificação de fotografia, 
vídeo ou qualquer outra forma de represen-
tação visual.

Pena – reclusão, de um a três anos, e 
multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas pe-
nas quem vende, expõe à venda, disponibiliza, 
distribui, publica ou divulga por qualquer meio, 
adquire, possui ou armazena o material produ-
zido na forma do caput deste artigo.

Art. 241-D. Aliciar, assediar, instigar ou 
constranger, por qualquer meio de comunica-
ção, criança, com o fim de com ela praticar 
ato libidinoso.

Pena – reclusão, de um a três anos, e 
multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas in-
corre quem:

I – facilita ou induz o acesso à criança 
de material contendo cena de sexo explícito 
ou pornográfico com o fim de com ela praticar 
ato libidinoso;

II – pratica as condutas descritas no ca-
put com o fim de induzir criança a se exibir de 
forma pornográfica ou sexualmente explícita.

Art. 241-E. Para efeito dos crimes previs-
tos nesta Lei, a expressão “cena de sexo ex-
plícito ou pornográfica” compreende qualquer 
situação que envolva criança ou adolescente 
em atividades sexuais explícitas, reais ou si-
muladas, ou exibição dos órgãos genitais de 
uma criança ou adolescente para fins primor-
dialmente sexuais.

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

Justificação

No início da década de 90, manifestou claramente 
o legislador o interesse em dispensar abrangente pro-
teção à criança e ao adolescente, cristalizando suas 
iniciativas na Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e 
do Adolescente – ECA), que teve a preocupação, ain-
da, de definir preceitos de ordem penal. Isso se tornou 
improrrogável, à época, considerando o Princípio da 
Proteção Integral insculpido no artigo 227 da Consti-
tuição da República de 1988.

Todavia, com a evolução da tecnologia, produzi-
ram-se formas inteiramente novas de lesão aos bens 
jurídicos protegidos pelo ECA, cujos elaboradores, 
evidentemente, não poderiam ter previsto.

Diariamente, temos notícias por meio da impren-
sa de casos de pedofilia, prostituição infantil, violência 
contra crianças e adolescentes, com emprego da rede 
mundial de computadores.

Em linhas gerais, a internet vem sendo explora-
da pelos pedófilos em várias direções. A primeira é a 
compra, venda, troca e difusão de material contendo 
cenas pornográficas ou de sexo explícito envolvendo 
crianças e adolescentes; a segunda é a informação e 
venda de viagens para relacionar-se com crianças e 
adolescentes (turismo sexual infantil); a terceira é a 
produção de imagens de cunho pornográfico e sexual 
de crianças e adolescentes; a quarta é a difusão de 
anúncios e mensagens que aliciam crianças e adoles-
centes; a quinta é a apologia e incitação ao abuso e 
exploração sexual de crianças e adolescentes.

A resposta a esse grave problema passa pela ne-
cessidade de implementação de políticas públicas inter-
setoriais focadas na prevenção e combate à pornografia 
infantil e ao abuso on-line; aparelhamento e treinamento 
das polícias; cooperação internacional entre canais de 
denúncia e órgão de investigação/repressão; investimen-
to em campanhas educativas e de conscientização do 
usuário; adequação da legislação vigente.

Devido à natureza transnacional da rede mundial 
de computadores, devemos sempre avaliar a eficácia 
das medidas propostas e ponderar as eventuais coli-
sões com outros direitos humanos fundamentais, nota-
damente os direitos à privacidade/intimidade, liberdade 
de acesso à informação, opinião, expressão etc.

O presente projeto de lei sintetiza o equilíbrio 
alcançado nas discussões realizadas pelo grupo de 
trabalho da CPI da Pedofilia no Senado Federal, e 
preenche as lacunas legislativas existentes com base 
na experiência acumulada pelos representantes de di-
versas instituições, quais sejam: Ministérios Públicos 
Estaduais e Federal, Departamento de Polícia Fede-
ral, Associação de Proteção aos Direitos Humanos na 
internet (SaferNet Brasil), acadêmicos e especialistas 
na matéria, ouvidos em diversas audiências públicas 
realizadas. O projeto também busca harmonizar a le-
gislação brasileira com as diretivas e convenções do 
Conselho da Europa e os tratados e protocolos inter-
nacionais sobre a matéria, ratificados pelo Brasil.

Nessas circunstâncias, busca o presente projeto 
atualizar as normas penais incriminadoras contidas no 
ECA, amoldando-as à realidade dos tempos modernos, 
preservando todavia o espírito que a informou.

Na construção de tipos penais relacionados à 
pornografia infantil, houve preocupação em dar-lhes 
um tratamento mais sistemático. Para tanto, os núcleos 
verbais foram divididos em condutas de produção, de 
distribuição, de posse e fomento da demanda.
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As condutas descritas nos atuais arts. 240 e 241 
do ECA foram fundidas. Optou-se por substituir a ex-
pressão “representação teatral, televisiva, cinematográ-
fica, atividade fotográfica, ou de qualquer meio visual” 
por “registrar, por qualquer meio, cena de sexo explí-
cito ou pornográfica”, visto que esta abrange aquela e 
contempla outras, ampliando a proteção.

Foi ainda retirada a palavra “vexatória”, constante 
no art. 240 em sua redação original, considerando que 
tal ato criminoso já se encontra tipificado pelo art. 232 
do ECA, evitando-se assim um bis in idem.

Houve a preocupação de definir como crimino-
sas condutas até então atípicas, tais como a posse de 
material de conteúdo pornográfico infanto-juvenil ou de 
sexo explícito com crianças e adolescentes, bem como 
o aliciamento de crianças através da rede mundial de 
computadores.

Destaque-se, ademais, a criminalização de outras 
formas de satisfação pedófila, qual seja a do art. 241-D, 
através de montagens de vídeo e fotografia visando 
simular a participação de crianças e adolescentes em 
cenas de pornografia e sexo explícito.

Complementarmente, no que diz respeito à atu-
ação dos provedores, o Projeto prevê uma condição 
objetiva de punibilidade, de tal maneira a precisar o 
momento da consumação do crime, isto é, quando os 
responsáveis pelo provedor deixam de desabilitar o 
acesso ao material pedófilo. A expectativa é que os 
mencionados tipos penais ganhem efetividade e que 
os órgãos públicos tenham uma ferramenta para exigir 
providências por parte dos provedores.

Deste modo, propomos as modificações acima 
expostas e justificadas, buscando aperfeiçoar e atualizar 
a legislação, sempre visando garantir os direitos das 
crianças e adolescentes (prioridade absoluta constitu-
cional) e colocá-las a salvo de toda forma de negligên-
cia, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão, especialmente ligadas à pedofilia.

Sala das Comissões,

LEGISLAÇÃO CITADA

 
LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 

Vide texto compilado

Dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente e dá outras providên-
cias.

....................................................................................
Art. 240. Produzir ou dirigir representação te-

atral, televisiva, cinematográfica, atividade fotográ-
fica ou de qualquer outro meio visual, utilizando-se de 
criança ou adolescente em cena pornográfica, de sexo 
explícito ou vexatória:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e 
multa.

§ 1º Incorre na mesma pena quem, nas condi-
ções referidas neste artigo, contracena com criança 
ou adolescente.

§ 2º A pena é de reclusão de 3 (três) a 8 (oito) 
anos:

I – se o agente comete o crime no exercício de 
cargo ou função;

II – se o agente comete o crime com o fim de obter 
para si ou para outrem vantagem patrimonial.

Art. 241. Apresentar, produzir, vender, fornecer, 
divulgar ou publicar, por qualquer meio de comuni-
cação, inclusive rede mundial de computadores ou 
internet, fotografias ou imagens com pornografia ou 
cenas de sexo explícito envolvendo criança ou ado-
lescente:

Pena – reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e 
multa.

§ 1º Incorre na mesma pena quem:
I – agencia, autoriza, facilita ou, de qualquer modo, 

intermedeia a participação de criança ou adolescente 
em produção referida neste artigo;

II – assegura os meios ou serviços para o arma-
zenamento das fotografias, cenas ou imagens produ-
zidas na forma do caput deste artigo;

III – assegura, por qualquer meio, o acesso, na 
rede mundial de computadores ou internet, das foto-
grafias, cenas ou imagens produzidas na forma do 
caput deste artigo.

§ 2º A pena é de reclusão de 3 (três) a 8 (oito) 
anos:

I – se o agente comete o crime prevalecendo-se 
do exercício de cargo ou função;

II – se o agente comete o crime com o fim de obter 
para si ou para outrem vantagem patrimonial.
....................................................................................
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19ª REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR 
DE INQUÉRITO, CRIADA PELO REQUERIMENTO 

Nº 200 DE 2008, COM O OBJETIVO DE 
INVESTIGAR E APURAR A UTILIZAÇÃO DA 

INTERNET PARA A PRÁTICA DE CRIMES DE 
“PEDOFILIA”, BEM COMO A RELAÇÃO DESSES 

CRIMES COM O CRIME ORGANIZADO,  
REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2008, ÀS 

15 HORAS E 21 MINUTOS

SR. PRESIDENTE. SENADOR MAGNO MAL-
TA (PR – ES): Havendo quórum regimental, declaro, 
em nome de Deus, abertos os trabalhos da CPI da 
Pedofilia, que visa investigar a pedofilia no Brasil, as 
suas ramificações com o crime organizado, ações in-
dividualizadas.

A princípio, eu gostaria de me desculpar, porque 
esta reunião se daria na semana passada, e nós, na 
verdade, convidamos pessoas dos Ministérios Públi-
cos Estaduais, que estavam se deslocando para cá e 
acabaram voltando, Ministério Público Federal, Polícia 
Federal, delegados, peritos, Polícia Civil, Ministério da 
Justiça, Supremo Tribunal Federal, juizes e procurado-
res, SaferNet, que representa as ONGs dentro dessa 
discussão, e toda a sociedade em geral.

À sociedade nós queremos agradecer o apoio que 
temos recebido pelo Brasil inteiro, e, de certa forma, 
esse apoio nos alegra e, por outro lado, nos entriste-
ce, porque vemos crescer o clamor da sociedade e os 
nossos medos vão crescendo com isso.

Com o clamor da sociedade, esse entendimento 
da sociedade como um todo de que o crime de pedofilia, 
para nós, representa a própria degradação humana, o 
que temos visto, o que temos recebido é absolutamente 
chocante, entristecedor, sofrido.

Estivemos com o Presidente da República, na 
semana próxima passada, e tal foi o choque do Presi-
dente, porque o cidadão nunca registra na sua mente, 
Senador Geraldo, a verdade absoluta do que é pedo-
filia; normalmente o registro é alguém abusando, um 
adulto abusando de um adolescente, normalmente 
uma adolescente de 12, 13 anos de idade, 14. Nunca 
registra o abuso de um menino a nossa mente, e não 
registra abuso na tenra idade, ou seja, criança de 30 
dias, criança de 27 dias, criança de dois anos, de três 
anos; quatro ou cinco homens abusando de uma crian-
ça de três anos; uma mulher abusando de uma criança 
de dois anos; crianças de oito anos participando de 
rodas de sexo, apanhadas ou não com o advento da 
internet, dos crimes cibernéticos, e é o que mais cres-
ce, crianças abusadas dentro de casa por parentes, 
pessoas chegadas ou não chegadas.

Quer dizer, essas coisas vão crescendo com um 
encorajamento da sociedade da denúncia, e o nosso 

medo é porque nós não temos lei para manter essa 
gente presa, e a sociedade vai matá-los na rua, como 
já começou a acontecer.

E eu dizia ao Presidente, ele dizia: “Olha, o povo 
vai pedir pena de morte”. E vai pedir. Hoje eu cheguei 
para ler meus e-mails, uma pilha de milhares de e-mails; 
de cada dez e-mails que você lê, em quatro as pessoas 
perguntam se não pode fazer pena de morte.

É uma coisa triste, mas nós estamos vivendo um 
momento importante da história brasileira, quando nós 
vamos criar um balizamento para isso.

Eu quero agradecer à embaixada americana a 
presença da Dra. Karine Tatsman(F), nasceu no Brasil 
e foi embora cedo demais para os Estados Unidos, e o 
nosso orgulho é que é uma brasileira que é promotora 
nos Estados Unidos, promotora federal e que, hoje, aqui 
na embaixada dos Estados Unidos é peça importan-
te no combate à pedofilia no mundo e tem muito para 
ajudar o seu país, Brasil, e dependemos dessa ajuda 
dos Estados Unidos, tanto na ajuda a crime cibernético 
como de outras modalidades, com a experiência longa 
e com o aparato que os Estados Unidos já dispõem no 
combate a esse crime nefasto.

Queremos comunicar que tivemos em São Paulo, 
a semana passada, na Assembléia Legislativa, para po-
dermos dar prosseguimento às investigações da UOL, 
da sala de bate papo da UOL, da sala onde foi preso o 
Márcio e mais 600 pessoas ligadas à sua rede.

Na ocasião, quebramos o sigilo da UOL. E eu 
quero comunicar aos senhores senadores que rece-
bo da empresa UOL Universo Online, do seu departa-
mento jurídico, em atendimento ao requerimento acima 
especificado: “Venho à presença de V.Exa apresentar 
resposta referente às informações solicitadas”. Face 
às informações contidas no requerimento, a UOL apre-
senta as seguintes informações: “Arquivo. Aqui está a 
quebra do sigilo. Mensagens vinculadas na referida 
sala de bate papo. Durante todo o período em que ela 
esteve ativa, foi mantido o conteúdo. Informações sobre 
cada usuário, respectivo endereço, IP, log de acesso, 
incluindo referência GMT de todos os usuários que 
participaram da sala de bate-papo. Esse item refere-se 
às informações contidas nos últimos parágrafos ane-
xos ao requerimento. Os dados dos titulares de e mail 
referidos na justificação, responsáveis pela criação e 
administração da sala de bate-papo Incesto; os nomes 
dos e-mails são omitidos para garantia e eficácia das 
investigações”.

De maneira, Senador Geraldo, que aqui está a 
UOL cumprindo com a CPI. Nós ouvimos o Diretor da 
UOL em São Paulo, e aqui certamente tem muita lama. 
Aqui, certamente, tem muita lágrima, aqui dentro deste 
disco, muito sangue. E já está protocolado na CPI, à 
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disposição do grupo de peritos, de promotores, Polícia 
Federal, Ministério Público Estadual,

Federal, que está conosco desde o começo, 
nessa jornada, e aqui tem mais alguma coisa para as 
senhoras e os senhores vomitarem um pouco mais, 
quando começarem a abrir. Eu quero parabenizar o 
Supremo Tribunal Federal, quando, na convocação do 
médico Eugênio Chipkevitch, em São Paulo, os seus 
advogados tentaram impedir o seu depoimento e en-
traram no Supremo. CPI tem poder de Justiça, e eles 
queriam preservar a imagem, mas ele não está no 
Estatuto da Criança e do Adolescente para botar uma 
tarja no olho. Um médico que abusou de dezenas de 
crianças, dopadas, desacordadas, e o Supremo res-
ponde exatamente o que a CPI disse aos advogados, 
garantindo o direito. Senador Tuma, sente aqui.

E nós esperamos um longo tempo, houve uma 
enrolação terrível por parte dos advogados, para trazê-
lo, e houve um embate muito grande, porque os ad-
vogados estavam esperando exatamente a chegado 
do Supremo, Senador Tuma. Eles entraram com um 
pedido de liminar para ele nem ser ouvido e nem ser 
filmado – até parece que estávamos falando de uma 
criança. E chegou aqui na CPI às 23h15, aqui em Bra-
sília, e nós estávamos em São Paulo.

Então, ele diz, aqui, o Ministério Celso de Mello: 
“Comunico .a V.Exa que, sem dispensar o ora paciente 
de ser apresentado a essa Comissão, deferiu o pedido 
de liminar, nos preciosos termos expostos na decisão, 
cuja cópia eu encaminho em oficio, em ordem a asse-
gurar, cautelarmente, a esse mesmo paciente o direito 
de ser assistido por seu advogado”. Isso acontece em 
CPI, a gente dá oportunidade, conversa, senta do lado. 
“Durante o curso do seu depoimento perante essa Co-
missão. O direito de exercer o privilégio constitucional 
de não se auto-incriminar sem que possa adotar contra 
si total...” – ficar calado, e isso está na constituição. “A 
presente medida cautelar prevalecerá em sua integra-
lidade, mesmo que o ora paciente não seja inquirido 
na data hoje, perante essa Comissão” – está dizendo 
que ele está convocado, está convocado.

Então, eu quero agradecer ao Supremo, para-
benizar o Ministério Celso de Mello, mais uma vez, 
pela posição, que não impediu que nós ouvíssemos 
o Dr. Chipkevitch, que se filmou, que construiu filmes; 
mes; ele mesmo se filmava abusando das crianças 
desacordadas.

SENADOR ROMEU TUMA (PTB – SP) –  Até, 
permite, Senador? Eu queria cumprimentar o Senador 
Magno Malta, porque foi firme na exigência do com-
parecimento do convocado, apesar de o casal de ad-
vogados, dois irmãos, terem, de toda forma, tentado, 
aos gritos, impedir que isso acontecesse.

E houve um fato até deprimente sobre o aspec-
to de uma decisão que nós tomamos após eles recla-
marem de que ele não teria passado pelo exame de 
corpo de delito na condução do presídio até a CPI, na 
Assembléia Legislativa. Eu pedi que ele se levantasse 
e exibisse para as testemunhas lá presentes se ele ti-
nha alguma lesão que ele pudesse se queixar e que 
no retorno ele passaria... O advogado disse que ele 
não podia se levantar, não podia ser exibido. Eu falei: 
“Mas acharam um monte de filme que ele mesmo se 
autofilmou, provocando uma indignação popular, pelo 
abuso das crianças que ele tinha prazer em mobilizar 
pela anestesia que ele aplicava, covardemente, e se 
autofilmou. Você vai proibir exibir o quê? Desculpa a 
sacanagem dele? A sem-vergonhice dele? A canalhice 
dele? Não, vai levantar”. Aí ele exigiu que ele levantasse 
para mostrar que estava fisicamente perfeito.

Não quis responder nada, mas nós fizemos ques-
tão de consignar as perguntas que foram feitas. Eu per-
guntei à advogada, talvez indelicadamente, se ela, ao 
defender o cliente, estivesse do outro lado, como ela se 
comportaria em defesa das vítimas, crianças, nas mãos 
dele. Ela disse: “Não, a minha obrigação é defender o 
meu cliente; as crianças é problema do Estado”.

Então, são coisas que, talvez, não sei, cada advo-
gado tem a sua visão, já vi advogado recusar defender 
quem pratica determinados delitos que trazem uma 
carga de indignação; se recusam a defender.

Todos os cidadãos têm direito à defesa; mesmo 
que não tenha advogado, a autoridade é obrigada a 
designar um advogado. Mas ali foi uma coisa muito 
constrangedora, inclusive, chamou – não sei se o se-
nhor falou – dois representantes da ordem — o senhor 
já falou? – que estiveram presentes querendo questio-
nar a presença deles. Os dois entenderam que, se eles 
têm liberdade de responder ou não responder, vão ser 
tratados... Aí os dois da ordem concordaram, depois 
foram lá, fizeram crítica – eu acho que nem foi para o 
ar; não vi nenhuma notícia do que eles falaram no ar 
e que trouxeram ao nosso conhecimento.

Eu falei: “Olha, nós cumprimos a nossa obriga-
ção; o que eles falarem é problema deles”. E ele foi 
lá, porque... Eu acho que todas as vítimas dele... Se-
gundo a informação que recebemos, a busca para que 
ele pudesse ser denunciado, que é de ação privada, o 
crime, para se tornar de ação pública conseguiram 11 
vítimas, famílias; as outras todas, algumas dezenas a 
mais, com medo, se recusaram a compreender o pedido 
do Ministério Público, da polícia para obter uma ação 
de ação pública, de forma que a condenação dele... é 
pena que tem de reduzir a 30 anos, mas eu acho que 
tem um valor incomensurável.
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Agora, sujeito condenado, preso, covarde, sem 
dignidade, sem respeito ainda quer impedir de ser 
exibido. Ele estava lá, não estava para ser exibido, 
estava para contar o que ele fazia para despertar nas 
famílias o cuidado em alguém se oferecer para tratar, 
para cuidar, já observando a possibilidade da prática 
da pedofilia. Isto era o objetivo nosso. Eu perguntei 
para ele, se ele, como médico infantil, pediatra... Ele 
disse: “Eu não sou mais pediatra”.

SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MAL-
TA (PR – ES) – Especialista, conhecido no mundo 
inteiro.

SENADOR ROMEU TUMA (PTB – SP) – “Sou 
especialista em evolução sexual física de crianças e 
tal”. Eu falei: “Qual o conselho que o senhor daria às 
crianças que foram vítimas de pedofilia, para se recu-
perarem do vício que foi criado pelos canalhas?”. Ele 
disse que se recusava a responder.

Então, para mim, se eu fosse do CRM, já tinha 
cassado o diploma há muito tempo. E apareceu lá, 
trazido pelo promotor, um artigo dele do dia em que 
ele estava sendo ouvido, na internet um artigo de sua 
autoria, sobre adolescência, o crescimento físico.

SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA 
(PR – ES) – Está no jornal de pediatria.

SENADOR ROMEU TUMA (PTB – SP) – Desen-
volvimento do seio, desenvolvimento de não sei do quê; 
três páginas de um artigo dele. Perguntei se ele tinha 
escrito. Ele falou: “Eu me recuso a responder”. Eu falei: 
“Então, adulteraram a sua assinatura aqui”.

Então, são coisas tão inimagináveis. Eu digo, 
assim, com 50 anos de polícia, doutor, o senhor que 
é delegado, eu nunca tinha visto crimes dessa enver-
gadura, desse desrespeito às crianças e de familiares 
que abusam das crianças. Aquele parente que abusa-
va das sobrinhas fez os pais chorarem na Assembléia, 
revoltados com a indignidade do que o fazia com as 
meninas, e montou um esquema de observação para 
comprovar que elas estavam falando a verdade, que 
o tio, ele deu uma entrevista. Baseado na entrevista 
dele, a mais velha disse para a irmã: “Olha.....

SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MAL-
TA (PR – ES) – Eu estava em um debate na Luciana 
Gimenez.

SENADOR ROMEU TUMA (PTB – SP) – O tio 
faz isso comigo”. A outra disse: “E comigo também”. 
“Então, vamos contar para a mamãe”. Contaram. Ele, 
habilmente, montou, fosse, talvez, uma hora de ódio, 
ia para cima, mas ele teve paciência e ajuda divina 
para montar uma TV que filmasse, e a filha foi orien-
tada a ficar quietinha e ver o que o tio ia fazer. E ele 
foi lá, mexeu no seio, beijou a menina, quer dizer, um 
negócio tão, que os pais choraram muito ao depor, e 

ele se dizia arrependido, mas não tem arrependimento, 
isso é irreversível. Você conversa com qualquer mé-
dico especialista, diz que não pode ser tratado como 
doença, porque, como doença, eles podem voltar à 
convivência.

Eles são criminosos e vão voltar a delinqüir, por-
que é um vício que deturpa a própria condição de 
comportamento humano. É uma psicopatologia irre-
versível. Então, tem de ficar alijado 30 anos, 40, 50; 
não dá para voltar.

Eu peço desculpas, está aí o Demóstenes, o nos-
so relator, eu só queria dizer que a nossa angústia é 
profundamente amarga. Eu não sei, eu acho que eu 
fiz bem em ter vindo a essa CPI, a convite do Magno, 
porque, a cada dia que passa, por mais violência que 
você observa na sua vida pública, tem sempre alguém 
mais maldoso do que aquele que a gente conseguiu 
realmente punir por meio de investigações, de busca, 
mas é uma coisa terrivelmente, que é antagônica à 
condição de ser humano, Senador, é antagônica.

Eu acho que, se eu falar que são animais, eu es-
tou cometendo um pecado contra os animais, mas são 
monstros, verdadeiros monstros, que não merecem o 
mínimo de respeito, o mínimo de consideração. E a 
velocidade que tem de se dar nesses processos eu 
acredito que é uma importância vital, pelo risco que eles 
mantêm correndo. Eu digo o seguinte: tem uma ética 
nos presídios – o Demóstenes deve saber –, se eles 
forem para um presídio comum, eles serão seviciados 
tranqüilamente e sem nenhum tipo de consideração, 
porque os presos têm respeito pelas crianças.

SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA 
(PR – ES)  – Eu agradeço ao Senador Tuma. Estivemos 
juntos em São Paulo, foi uma cruzada de 48 horas de 
muita luta, muita batalha. Antes, eu estive no Tribunal 
de Justiça de São Paulo, com quase 50 desembar-
gadores, homens maduros, avós, e, quando eu abri 
a terceira imagem, eu nunca pensei ver um quadro 
daquele, de ver quase 50 homens chorando, deses-
perados, e um assume a palavra e fala em nome dos 
outros, dizendo: “Aqui não sai liminar para pedófilo, e 
a nossa posição está definida”.

E, mesmo que nada aconteça, cresceu uma coisa 
no meu coração aquele dia, Senador Geraldo: eu vou 
andar os Tribunais de Justiça do Brasil inteiro; eu vou 
a todos os estados; eu quero mostrar aos desembar-
gadores essas imagens; eu vou a cada gabinete do 
Supremo levar essas imagens.

Eu estive no Rio Grande do Sul com a assessoria 
da CPI, Drª Carla, Drª Catarina, com o Senador Virgí-
lio, para ouvir o pessoal da Colina do Sol. Trouxemos 
o leptop criptografado para ser periciado com a Polí-
cia Federal. Está fechado, é um grande [ininteligível] 
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daquele caso emblemático do Rio Grande do Sul de 
pedofilia, mas que está andando, e eu nomeei o Se-
nador Virgílio como relator desse caso do Rio Grande 
do Sul, como nomeei o Senador Tuma sub-relator do 
caso de São Paulo. E o Senador Demóstenes chegou 
agora, que é o relator geral, aqui está a quebra do si-
gilo da UOL; a UOL acabou de me entregar.

Senador Tuma, essa aqui é a quebra do sigilo da 
UOL. Foi um comprometimento significativo do termo de 
ajuste de conduta, mas eu imagino que termo de ajuste 
de conduta pode muito bem ser violado, sabe? Existem 
coisas que têm de virar projeto de lei mesmo.

Nós estamos votando hoje um dos projetos mais 
importantes, que é a “autoração” do ECA, dos mais 
importantes; hoje, nós estamos votando.

Mas, lá no Rio, um motorista de táxi me alertou 
que, no Norte e Nordeste, quem leva as crianças para 
ser abusadas de pedofilia para os turistas são os mo-
toristas de táxi. E ele falou: “Por que não faz uma lei 
para que o motorista de táxi só ande com menor que 
seja filho e com documento? Fora disso, ele não pode 
andar com menor”. Eu falei: “Qual é a pena para ele?”. 
Ele falou assim: “Tira a placa dele e pune”. Olha só, 
um motorista pai de família. Verdade.

Nós entendemos lá que precisamos oficiar o CRM, 
vamos chamar o CRM para ser ouvido aqui, que, no 
código de ética de todo médico que trata com crian-
ça, o código de ética deve dizer o seguinte: “Que ele 
não pode atender criança sem a presença do pai, da 
mãe ou de um responsável”. Não pode atender. Não 
pode atender.

Então, nós vamos fechando essas portas, fechan-
do essas brechas. Hoje, quando nós estamos votando 
esse projeto absolutamente importante, que é uma 
mudança no ECA, que ainda não é a tipificação do 
crime, mas essa tipificação de condutas, nós vamos 
estar entregando ao Brasil já cumprindo algumas fa-
las dessa CPI, e parabenizo o grupo de procuradores, 
de promotores, de promotoras, de federais, estaduais, 
abnegavelmente, que estão aqui há semanas, desde 
que a CPI começou, diuturnamente trabalhando, Se-
nador Geraldo.

Todos os senhores acompanharam o absurdo 
de Roraima: procurador preso e mais coisa já foi des-
coberta sobre ele. Uma criancinha grávida dele, já, e 
gente da Polícia Militar. As informações, aqui, o envol-
vimento é extenso demais, e o Governador me ligou 
no mesmo dia, de lá, desesperado, sem saber o que 
fazer. Eu disse: “Olha, o senhor não... diga que o se-
nhor está chamando a CPI para ir”.

Nós estamos entrando em entendimento com o 
delegado federal para entender essa questão. o Dr. 
Sobral está trabalhando nisso tudo com o delegado 

federal. Nós vamos ter um encontro – pedi para marcar 
para amanhã – com o doutor superintendente-geral da 
polícia federal, para conversar sobre esse assunto. Dra. 
Catarina está conversando com o Ministério Público 
local juntamente com o Dr. Casé e com o delegado do 
caso, para que possamos entender. Mas hoje nós já 
vamos votar o requerimento; não vamos votar a data, 
mas o requerimento da nossa ida a Roraima e a con-
vocação das primeiras pessoas.

Então, “Eu requeiro, nos termos regimentais, seja 
designada diligência desta CPI à cidade de Boa Vis-
ta, a fim de realizar oitiva sobre as investigações da 
Operação Arcanjo. Requeiro, nos termos regimentais, 
seja convocado a prestar depoimento o Sr. Ebron Sil-
va Vilhena, funcionário do Tribunal Regional Eleitoral 
de Roraima. Requeiro, nos termos regimentais, seja 
convocado a prestar depoimento a esta CPI o Sr. Lu-
ciano Alves de Queiroz, procurador-geral do Estado 
de Roraima.

Requeiro, nos termos regimentais, seja prestado 
depoimento nessa CPI da Sra. Lidiane Nascimento Foo. 
Requeiro, nos termos regimentais, que seja convoca-
do a prestar depoimento nesta CPI Raimundo Ferreira 
Gomes, major da Polícia Militar do Estado de Roraima. 
Requeiro, nos termos regimentais, que seja convocado 
a prestar depoimento o Sr. Givanildo dos Santos Castro. 
Nos termos regimentais, que seja convocado a prestar 
depoimento nesta CPI Jackson Ferreira Nascimento. 
Nos termos regimentais, que seja convocado a prestar 
depoimento o Sr. Valdivino Queiroz da Silva. Nos ter-
mos regimentais, seja convocado a prestar depoimento 
nesta CPI o Sr. José Queiroz da Silva”.

Senadores que aprovam permaneçam como es-
tão. Aprovado. Senador Demóstenes, essa é a apro-
vação do requerimento da CPI a Roraima. Não vota-
mos data, mas está votado o requerimento da ida, e 
as pessoas convocadas para depor na CPI que forem 
envolvidas, e nós esperamos, ainda, a partir desses 
trabalhos que estão sendo feitos com o delegado fe-
deral da operação, pelos delegados que estão aqui na 
CPI e com o Ministério Público local, com o delegado 
local, para balizar a CPI, para que nós cheguemos a 
Roraima para ajudar a sociedade, que vive uma gran-
de vergonha.

E hoje eu entrei no Plenário, e os dois senado-
res de Roraima me diziam assim: “Que coisa vexatória 
para nós. Procurador-geral; um troço deprimente”. E 
um cara gente boa, de boa família, e normalmente as 
coisas acontecem assim.

SENADOR ROMEU TUMA (PTB – SP) –  Sena-
dor, o senhor dá licença um minutinho?

SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA 
(PR – ES) –  Sim, Senador.
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SENADOR ROMEU TUMA (PTB – SP) –  É 
pelo...

SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA 
(PR – ES) –  Já coloquei. Os senadores que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado.

SENADOR ROMEU TUMA (PTB – SP) –  É pelo 
projeto. Que eu estou vendo aqui, eu tinha um grande 
problema, Sr. Geraldo, que, quando se fazia – e o dele-
gado nosso sabe disso –, quando se faziam operações, 
principalmente no Norte, na região do Pará, de resgate 
de crianças de boates, de botecos que serviam à pros-
tituição local, e as crianças, não é pela idade, é pelo 
peso, por peso. Então, ninguém se preocupava com a 
idade, mas sim com a estrutura física da criança.

Quando a operação fez, se resgatou, prendeu os 
responsáveis, na repetição, as mesmas crianças foram 
encontradas. O que acontecia? Os pais alugavam, ven-
diam os filhos para prestar a prostituição infantil. E eu 
vejo, agora, que no projeto eu estava preocupado que 
isso fosse consignado. No art. 240, § 2º, inciso III: “Se 
o crime é cometido por parente consangüíneo ou afim, 
até o terceiro grau, ou por adoção de tutor, curador, pre-
ceptor, empregador da  vítima ou de quem, a qualquer 
outro título, tenha autoridade sobre ela ou com o seu 
consentimento” –aqui inclui pai e mãe. Então, quando 
ele fala do motorista de táxi, eu não posso ter dúvida, 
às vezes, que o pai e a mãe autorizam o motorista a 
levar, quando está impregnado pela maldade de ceder 
a filha para essas coisas.

SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA 
(PR – ES) –  Mas, só para contar(F), o senhor, não 
está aqui nesse projeto isso não, viu? Do motorista 
de táxi, isso não.

SENADOR ROMEU TUMA (PTB – SP) –  Não, 
mas está aqui, isso aqui. Não, eu digo, este aqui. En-
tão o outro vem complementar.

SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA 
(PR – ES) –  Ele me deu a idéia foi hoje de manhã o 
motorista de táxi, lá no Rio.

SENADOR ROMEU TUMA (PTB – SP) –  Não, 
mas, eu digo, aqui tem, e nós temos que fazer do mo-
torista de táxi e saber o pai que autorizou levar, se re-
almente também não está dentro da quadrilha.

SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MAL-
TA (PR – ES) –  Não, e, normalmente, é quadrilha 
mesmo.

SENADOR ROMEU TUMA (PTB – SP) –  É qua-
drilha.

SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA 
(PR – ES) –  É gente que alicia e leva. Eu vou pedir 
ao Senador Geraldo.

SENADOR ROMEU TUMA (PTB – SP) –  Des-
culpe, aí, mas é uma coisa horrorosa.

SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MAL-
TA (PR – ES) –  Para assinar o projeto aqui conosco, 
Senador Tuma, e eu vou passar a palavra ao relator, 
Senador Demóstenes, para relatar o projeto.

Ontem, eu tive o meu último entendimento so-
bre o projeto, com o Dr. Thiago, que não está aqui, é 
uma pena, mas esse é um grande “ajudador” da CPI, 
mas nós vamos relatar essa mudança no ECA, que 
é um...

SENADOR ROMEU TUMA (PTB – SP) –  A Co-
missão mesmo pode aprovar o relatório?

SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA 
(PR – ES) –  Pode.

SENADOR ROMEU TUMA (PTB – SP) –  Fazer 
o relatório aqui e aprovar para ir para Plenário.

SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA 
(PR – ES) –  Aprovar e daqui vai para Plenário.

Senador Demóstenes, então, é o Relator, com 
a palavra.

SENADOR DEMÓSTENES TORRES (DEM-GO): 
Sr. Presidente, senhoras senadoras, senhores senado-
res. Nós estamos aqui apresentando uma modificação 
ou várias modificações no Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Com que objetivo? Evitar que haja impu-
nidade por parte dos pedófilos brasileiros.

O que é que acontece? Os pedófilos têm um 
perfil quase sempre dissimulado, são pessoas que, 
quando estão praticando o delito na Internet, também 
quase sempre são pessoas muito bem informadas, 
têm um nível cultural mais elevado e têm conseguido, 
com isso, burlar a intenção do legislador em que eles 
sejam punidos.

Existem tratados internacionais, existem várias 
decisões da Justiça do Brasil, em que a nossa assesso-
ria, mais os promotores de justiça, os juízes de direito, 
os delegados de Polícia Federal, que acompanham o 
nosso trabalho, esses julgados, a nossa assessoria, 
com esse grupo que foi montado, tudo isso levou a 
assim fazer uma proposta para sambarcar os mais 
diversos tipos de conduta, a fim de que os pedófilos 
não consigam escapar.

Então, um exemplo, o art. 240, hoje em vigor, 
diz o seguinte: “Produzir ou dirigir representação te-
atral, televisiva, cinematográfica, etc.”. Nós estamos 
colocando: “Produzir, reproduzir” — por quê? Porque os 
tribunais vêm considerando que o direito penal é muito 
literal. Então, nós temos que colocar todos os verbos: 
“Dirigir, fotografar, etc.”. Então, nós pegamos tudo o 
que os tribunais decidiram e fizemos esses projetos 
que nós vamos explicar detalhamento agora.

Relembrando. Qual é o objetivo principal? O 
objetivo principal é fazer com que a intenção do le-
gislador de punir não fique somente na intenção, que 
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o maior número possível de condutas seja delineado 
e seja tipificado, aqui, nesses artigos.

Estamos deixando fora, para a apreciação, ama-
nhã ou talvez no decorrer da semana que vem, de um 
último artigo, porque há polêmica entre nós quanto a 
melhor conceituação, que se trata, justamente, daquele 
caso que, por exemplo, foi aventado, aqui, em relação à 
cidade de Niquelândia, no interior do Estado de Goiás, 
que é justamente a prostituição de adolescentes, uma 
vez que nós temos que procurar estabelecer qual é a 
melhor redação, a fim de que a nossa intenção, efeti-
vamente, possa ser aquela efetivamente traduzida na 
redação que nós vamos encontrar.

Os senhores se lembram, aquela redação levou 
uma série de pedófilos que têm relações sexuais di-
retamente com a menor adolescente a ficar impunes. 
Então, nós não queremos que isso aconteça. Nós te-
mos algumas propostas, e estamos consolidando as 
propostas.

Então, quais são as alterações principais? E nós 
vamos distribuir os textos para que os senhores pos-
sam ler e entender. Vem, inclusive, um comentário ao 
lado, explicando o que acontece.

Nós estamos unificando, por exemplo, os tipos 
do art. 240 e 241 do Estatuto da Criança e do Adoles-
cente, que dizem respeito: à participação de criança 
ou adolescente em performances artísticas com con-
teúdo pornográfico; à produção de material contendo 
pornografia infantil; à venda de material que contenha 
essa mesma pornografia infantil; à distribuição de ma-
terial contendo pornografia infantil; e à participação dos 
provedores da Internet.

Como é que isso é redigido hoje? Então, nós au-
mentamos significativamente os parâmetros, mínimo e 
máximo, das penas de liberdade e, ainda, trouxemos 
novas previsões de conduta. Quando os senhores le-
rem o texto antigo e cotejarem com o novo texto que 
foi encontrado, os senhores perceberão o trabalho mi-
nucioso que foi feito, com o objetivo de alcançar todos 
os pedófilos, os criminosos.

Então, para se ter uma idéia, eu vou ler como é 
que ficou, eu já dei um exemplo. No art. 248, como é 
que é redigido hoje?

“Produzir ou dirigir representação teatral 
televisiva, cinematográfica, atividade fotográfica 
ou de qualquer outro meio visual, utilizando-
se de criança ou adolescente em cena porno-
gráfica, de sexo explícito ou vexatória. Pena: 
reclusão de dois a seis anos e multa.

§ 1º Incorre na mesma pena quem, nas 
condições referidas nesse artigo, contracena 
com crianças ou adolescentes.

§ 2º A pena de reclusão de três a oito 
anos: I) se o agente comete crime no exercício 
de cargo ou função; II) se o agente comete o 
crime com o fim de obter para si ou para ou-
trem vantagem patrimonial.

E o tipo do art. 241: 

Apresentar, produzir, vender, fornecer, 
divulgar ou publicar, por qualquer meio de 
comunicação, inclusive rede mundial de com-
putadores ou Internet, fotografias ou imagem 
com pornografia ou cenas de sexo explícito 
envolvendo criança ou adolescente. Pena: re-
clusão de dois a seis anos e multa.

§ 1º Incorre na mesma pena quem: I) 
agencia, autoriza, facilita ou, de qualquer modo, 
intermedeia a participação de criança ou ado-
lescente em produção referida nesse artigo; 
II) assegura os meios ou serviços para arma-
zenamento das fotografias, cenas ou imagens 
produzidas na forma do caput desse artigo; 
III) assegura, por qualquer meio, o acesso na 
rede mundial de computadores ou Internet, 
das fotografias, cenas ou imagens produzidas 
na forma do caput desse artigo.

§ 2º A pena de reclusão de três a oito 
anos: I) se o agente comete crime prevalecen-
do-se do exercício de cargo ou função; II) se o 
agente comete o crime com o fim de obter para 
si ou para outrem vantagem patrimonial.”

Como é que ficou redigido, então, o art. 240, a 
nova redação, que congrega os dois artigos e amplia? 
Fica da seguinte forma – os senhores têm que ter esse 
texto em mãos, e nós vamos pedir para distribuir para 
os senhores entenderem melhor.

“Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, 
filmar ou registrar, por qualquer meio, cena 
de sexo explícito ou pornográfica envolvendo 
criança ou adolescente. Reclusão de quatro a 
oito anos e multa.

§ 1º Incorre nas mesmas penas quem 
agencia, facilita, recruta, coage ou, de qualquer 
modo, intermedeia a participação de criança 
ou adolescente nas cenas referidas no caput 
desse artigo ou, ainda, quem com aqueles 
contracena.

§ 2º Aumenta-se a pena de um terço se o 
agente comete o crime: I) no exercício de cargo 
ou função pública ou a pretexto de exercê-la; 
II) prevalecendo-se de relações domésticas, 
de co-habitação e de hospitalidade.”
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Então, vem ainda, no “III) se o crime é cometido 
por parente consangüíneo ou afim, até o terceiro grau, 
ou por adoção de tutor, curador, preceptor, empregador 
da vítima ou de quem, a qualquer outro título, tenha 
autoridade sobre ela ou com o seu consentimento”.

Então, os senhores verifiquem: I) a pena, que era 
de dois a seis, passou a ser de quatro a oito anos; II) em 
cima disso, se, em uma dessas hipóteses, utilizando-se 
de cargo ou função pública ou a pretexto de exercê-la, 
prevalecendo as relações domésticas, o parentesco, 
mesmo que por adoção ou tutor ou curador, a pena 
pode chegar até a 12 anos. Então, praticamente do-
bra a pena; é muito significativo e é uma tentativa de 
conter a pedofilia.

Os senhores podem ver que os tipos penais, 
aqui, foram bastante ampliados, justamente na ten-
tativa de buscar aquelas condutas que a lei até hoje 
não açambarca.

O art. 241 fica redigido da seguinte forma: “I) Ven-
der ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro 
que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica 
envolvendo criança ou adolescente. Reclusão de quatro 
a oito anos”. Então, aqui foi criado: 1) um tipo penal au-
tônomo para criminalizar a venda de material pedófilo; 
2) foi aumentada a pena muito, a mínimo e a máxima; e 
3) os senhores vejam isso, basta a exposição à venda 
para a consumação. Então, não precisa nem acontecer 
a venda, basta a pessoa oferecer para vender. Então, 
mesmo que o outro lado não tenha se sensibilizado 
e não tenha adquirido o material pornográfico, ainda 
assim é crime, porque também era outra brecha que 
se encontrava para o pedófilo fugir da tipificação.

O artigo 241 A, que é a distribuição do material 
contendo pornografia infantil, ficou redigido da seguin-
te forma:

 “Oferecer, trocar, disponibilizar, transmi-
tir, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer 
meio, inclusive através de sistema de informá-
tica ou telemático, fotografia, vídeo ou outro 
registro que contenha cena de sexo explícito 
ou pornográfica, envolvendo criança ou ado-
lescente. Pena de três a seis anos.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem: I) 
assegura os meios ou serviços para o arma-
zenamento das fotografias, cenas ou imagem 
de que trata o caput desse artigo; II) assegura 
por qualquer meio o acesso pela internet às 
fotografias, cenas ou imagens de que trata o 
caput desse artigo.

§ 2º As condutas tipificadas nos incisos 
I e II, do § anterior, são puníveis quando o 
responsável legal pela prestação do serviço, 
regularmente notificando, deixa de tomar as 

medidas necessárias para desabilitar o acesso 
ao conteúdo ilícito de que trata o caput des-
se artigo”. Isso faz o quê? 1) A distribuição do 
material foi tratada em dispositivo à parte, não 
está misturada; englobando, ainda, a simples 
troca de pornografia infantil; 2) Descrição mais 
precisa do material pornográfico, por exemplo, 
fotografia, vídeo ou outro registro; 3) Na ilustra-
ção do meio, preferiu-se a expressão: “inclusive 
através de sistema de informática ou telemáti-
co”, para mostrar que, de qualquer forma que 
for produzido, configura-se o crime.

A participação dos provedores da internet, os 
senhores verificaram. Por quê? Porque os provedores, 
os senhores estão vendo que eles têm se recusado a 
colaborar. Então, há uma previsão de uma condição 
objetiva de punibilidade, de tal maneira a precisar o 
momento da consumação do crime. Isto é, quando os 
responsáveis pelo provedor deixam de desabilitar o 
acesso ao material pedófilo. Então, eles têm que tomar 
essa atitude; não tornando, serão punidos.

A expectativa é que os mencionados tipos penais 
ganhem efetividade e que os órgãos públicos tenham 
uma ferramenta para exigir providências por parte 
dos provedores. Os senhores bem sabem que, antes 
da nossa discussão, aqui, o caminho enfrentado pelo 
Ministério Público e pela Polícia Federal era um cami-
nho espinhoso e ainda, de certa forma, é, porque, até 
hoje, o termo de alistamento de conduta do Ministério 
Público Federal com a Google não foi assinado.

Um outro tipo, que foi criado no art. 241 B: “Ad-
quirir material pornográfico, a posse do material por-
nográfico e o armazenamento de pornografia infantil”, 
que não era considerado e não é considerado crime 
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, 
como fica redigido? “Adquirir, possuir ou armazenar, 
por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de 
registro que contenha cena de sexo explícito ou porno-
gráfica envolvendo criança ou adolescente. Reclusão 
de um a quatro anos e multa”. Então, os senhores ve-
jam o seguinte, esse tipo não existia: adquirir, possuir, 
a posse do material pornográfico, que levou, aqui, na 
Operação Carrossel, a deixar que milhares de pedófi-
los ficassem impunes. E a gente vê: o pedófilo quase 
sempre se utiliza desse argumento.

No caso do pedófilo apanhado, em uma repar-
tição pública federal. A primeira coisa que ele disse 
foi: “Não, eu sou voyeur, eu só estou vendo, só estou 
olhando”. Por quê? Porque a posse do material por-
nográfico, evidentemente, não constitui delito até hoje. 
Passa a constituir.

Então, cria-se o crime com a prisão de um a qua-
tro anos, mais a multa.
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“§ 1º A pena é diminuída de um a dois 
terços se de pequena quantidade o material 
ao que se refere o caput desse artigo.

§ 2º Não há crime se a posse ou arma-
zenamento tenha finalidade de comunicar às 
autoridades competentes a ocorrência das con-
dutas descritas nos art. 240, 241 e 241-A dessa 
lei, quando a combinação for feita por: I) agente 
público no exercício de suas funções.”

Imaginem os senhores, o Senador Magno Malta 
está com todo o material na mão, então, a obrigação 
dele é comunicar. Essa comunicação, obviamente, não 
pode constituir delito, mas, se não houvesse a ressal-
va, naturalmente que isso poderia causar alguma in-
terpretação lesiva.

“II) Membro de associação ou fundação 
que inclua, entre as suas finalidades institu-
cionais, o recebimento, o processamento e o 
encaminhamento de notícias dos crimes re-
feridos nesse §”.

SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA 
(PR – ES) – É o que a SaferNet faz hoje.

SENADOR DEMÓSTENES TORRES (DEM – 
GO): Exatamente. “III) Empregada ou representante 
legal de provedor de serviço da internet, até o recebi-
mento do material relativo à notícia feita à autoridade 
policial, membro do Ministério Público ou do Poder 
Judiciário.” Nas hipóteses do § 3º e nas hipóteses do 
§ 2º, deverão os sujeitos referidos manter sob sigilo o 
material encaminhado. Isso leva: 1) à criminalização da 
posse de material pedófilo, que é sugerida pela con-
venção de Budapeste do Conselho da Europa; 2) foi 
prevista, ao mesmo tempo, uma causa de diminuição 
de pena, se de pequena quantidade o material com fim 
de evitar excessos punitivos; 3) além do mais, previu-se 
uma causa de exclusão da ilicitude se a posse tiver a 
finalidade de comunicar às autoridades competentes 
a ocorrência de crimes relacionados à pedofilia, com 
especificação dos sujeitos aptos a usufruírem da jus-
tificação legal. Porque, se não, o próprio pedófilo pode 
dizer: “Olha, não, eu estou aqui, mas para comunicar 
à autoridade”. Então, ficou bem ressalvado, aqui, que 
não entra.

SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA 
(PR – ES) – Me dá só um minutinho, Senador. Eu que-
ria pedir à assessoria que providenciasse as cópias 
para a imprensa, aí. Eu estou vendo que eles estão 
inquietos à procura de cópias. Aqui, por favor.

SENADOR DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) 
– O art. 241-C define o que é pornografia infantil. Para 
efeito dos crimes previstos nos art. 240, 241, 241-A e 
241-B, a expressão ‘cena de sexo explícito ou porno-

gráfica’ compreende qualquer situação que envolva 
criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas 
ou insinuadas ou exibição dos órgãos genitais de uma 
criança ou adolescente para fins primordialmente se-
xuais. Essa definição aproxima-se daquela prevista no 
art. 2º, alínea c, do protocolo facultativo, a convenção 
sobre os direitos de criança relativa à venda de crianças, 
prostituição infantil e pornografia infantil. No entanto, 
bem observado, a proposta amplia o referido conceito, 
na medida em que substitui a expressão: “atividades 
sexuais explícitas, reais ou simuladas”, constante do 
referido documento internacional, por atividades sexu-
ais explícitas ou insinuadas. Porque também têm os 
pedófilos conseguido fugir sempre disso.

O art. 241-D: “montagem de pornografia infantil”. 
Os senhores se lembram, aqui, da exposição que fez o 
nosso delegado de Polícia Federal, dizendo, justamen-
te, dessa montagem que acontece que, muitas vezes, 
leva à impunidade do agente pedófilo.

Então:

 “Simular a participação de criança ou 
adolescente em cena de sexo explícito ou 
pornográfica, por meio de adulteração, mon-
tagem ou modificação de fotografia, vídeo ou 
qualquer outra forma de representação visual. 
Pena: reclusão de um a três anos e multa.

Parágrafo único: Incorre nas mesmas 
penas, quem vende, expõe à venda, disponi-
biliza, distribui, publica ou divulga, por qual-
quer outro meio, adquire, possui, guarda ou 
armazena o material produzido na forma do 
caput desse artigo”.

Está-se punindo, aqui, a fotomontagem ou a vide-
omontagem. Não há, portanto, uma vítima real, a não 
ser do ponto de vista do bem jurídico “honra”. Todas as 
demais condutas: venda, distribuição, aquisição, posse, 
etc., foram equiparadas à produção do material.

Assédio virtual. Também é uma conduta não cri-
minalizada hoje pelo Estatuto da Criança e do Ado-
lescente.

241-E “Aliciar, assediar, instigar ou cons-
tranger, por qualquer meio de comunicação, 
criança com o fim de com ela praticar ato libi-
dinoso. Reclusão de um a três anos e multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem 
facilita ou induz o acesso à criança de mate-
rial contendo cena de sexo explícito ou por-
nográfico, com o fim de com ela praticar ato 
libidinoso.

§ 2º Nas mesmas penas incorre, ainda, 
quem pratica as condutas descritas no caput, 
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com o fim de induzir criança a se exibir de for-
ma pornográfica ou erótica”.

Então, os senhores verifiquem que se pune o 
chamado grumming(F), que é a utilização da inter-
net para aliciar ou assediar sexualmente crianças ou 
adolescentes. O agente geralmente omite ou mente a 
respeito de sua verdadeira identidade ou idade. Não 
houve menção específica à internet, preferindo-se a 
expressão: “qualquer meio de comunicação”.

Então, essas alterações são alterações profundas 
e alterações que vão, com certeza, levar a uma punição 
muito mais eficaz e eficiente e, até mesmo, incluir um 
grande número de pedófilos, que são punidos mundo 
afora, onde essas condutas já são delitos, e, no Brasil, 
são totalmente impunes, porque não há tipificação, não 
há criminalização dessa conduta.

Então, eu quero parabenizar muito as pessoas 
da Dra. Ana Lúcia Mello, do Ministério Público do Rio 
de Janeiro; o Dr. Tito Amaral, do Ministério Público de 
Goiás; a Dra. Carla Sandoval, do Ministério Público 
do Espírito Santo; o Dr. Fábio Corrêa, do Ministério 
Público Rio de Janeiro; o Dr. Carlos José Fortes, do 
Ministério Público de Minas Gerais; a Dra. Catarina 
Gazelli, do Ministério Público do Espírito Santo; o Dr. 
Carlos Sobral, delegado da Polícia Federal; o Dr. André 
Ubaldino, do Ministério Público de Minas Gerais; o Dr. 
Sérgio Suiama, do Ministério Público Federal de São 
Paulo; e o Dr. Thiago Tavares, da SaferNet.

Se eu omiti alguém, me desculpem. Mas eu quero 
agradecê-los, porque acho que, com isso, a CPI, mais 
o artigo que vai ser adicionado, se nós conseguirmos 
a aprovação, durante o trâmite desta CPI, nós vamos 
estar prestando um serviço da maior relevância ao 
Brasil. São, digamos, resultados de um trabalho vigo-
roso que vem sendo feito há muito tempo, especial-
mente pela Polícia Federal e pelos Ministérios Públicos 
Federal e Estaduais e que agora estão encontrando 
ressonância, e com um objetivo só: punir aqueles que 
querem molestar e que molestam, efetivamente, nos-
sas crianças.

Com a tipificação da prostituição, “submeter” 
sendo um verbo que vai trazer uma outra conotação, 
nós vamos acabar, também, completando essas alte-
rações com o maior estudo já feito sobre as decisões 
que já aconteceram no âmbito dos nossos tribunais e 
já prevendo, inclusive, uma cooperação internacional, 
porque é o tipo do crime que o material pornográfico 
pode ser produzido no Brasil, pode ser acessado na 
França por um provedor da índia que tenta captar ou-
tras cenas da África do Sul. Então, se não houver co-
operação internacional, é o tipo de crime que tende, 
grandemente, a ficar impune.

Agradeço a todos. A proposta está formulada. Eu 
tenho certeza que os Ministérios Públicos ficaram feli-
zes, que a Polícia Federal também vai ter um trabalho 
melhor. E agradeço, ainda, os consultores do Senado, 
ao Dr. Fabiano Martins, ao Dr. Danilo Aguiar e ao Dr. 
Luís Fernando, pelo belíssimo trabalho que completa-
ram. É isso, Sr. Presidente, e, mais ainda, a Augusto e 
Gláucio, além dos nossos senadores, especialmente, 
Romeu Tuma e Geraldo Mesquita.

SENADOR ROMEU TUMA (PTB – SP) – Eu 
queria que V. Exª permitisse uma palavrinha, Senador 
Demóstenes.

SENADOR DEMÓSTENES TORRES (DEM – 
GO) – Pois não.

SENADOR ROMEU TUMA (PTB – SP) – Sr. 
Presidente. É endossar todos os cumprimentos que 
V. Exa falou. Eu tenho sentido, nas reuniões que nós 
comparecemos, o entusiasmo e a vontade de todos 
os membros do Ministério Público e da polícia, dos 
nossos consultores, durante as reuniões.

A vocação da pesquisa, da luta para obter infor-
mações em outros países, as convenções internacio-
nais se traduzem, claramente, no objetivo principal: 
alcançar aqueles que praticam esse tipo de crime, 
indesejado pela sociedade.

Eu queria fazer um apelo aos senhores e às 
senhoras, se permitissem. Teve uma coisa que ficou 
marcada muito na minha cabeça, durante a última 
audiência, que foi presidida pelo Senador Magno Mal-
ta, sobre as crianças que são vítimas e que passam 
a ser viciados. A criança com nove anos, cujos pais 
choraram, porque a criança perguntou à mãe se não 
era melhor ele se matar, que ele não conseguia mais 
se desligar do vício que foi provocado pela pessoa 
que praticava.

Então, eu acho que nós temos que criar mecanis-
mo de obrigatoriedade, pelo Estado, do tratamento e 
da recuperação dessas crianças. Nós vamos pegar o 
pedófilo; nós não podemos esquecer as vítimas. Como 
elas vão ser tratadas e qual é a obrigação do Estado 
que permitiu que isso acontecesse.

Então, eu faço um apelo, já que vocês estão tão 
enfronhados, buscaram todas as perspectivas de cer-
car os pedófilos, os agressores, vamos tentar buscar 
um mecanismo legal para obrigar ao Estado a recupe-
ração dessas vítimas. Eu peço desculpa, mas é uma 
coisa que ficou profundamente marcada em mim: essa 
mãe chorando, dizendo que o filho “Não é melhor eu 
me matar, porque eu não sei como sair dessa”. Nove 
anos tinha a criança.

SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA 
(PR – ES) – É, Senador Tuma, foram dois dias terrí-
veis. Não foi diferente no Rio Grande do Sul, como 
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não foi diferente em nenhum lugar que nós já fomos 
e aqui, também.

À medida que nós vamos aprofundando nessa 
matéria, é absolutamente difícil. Eu nunca vi nada tão 
terrível na minha vida. E olha que eu já vi coisa, sabe? 
Olha que eu cavei os cemitérios clandestinos de Hil-
debrando Pascoal, na sua terra. Na hora que eu fui lá, 
abri aquele cemitério dele, tirei os cadáveres, aqueles 
crânios com um metro do chão, o cara deitava para mor-
rer lá no Acre. Achei que aquilo fosse o fim do mundo, 
mas realmente... São duas expressões, há uma outra 
garota de nove anos que perguntou à mãe, também, 
se não era bom ela se matar, porque ela viu o tio indo 
preso, e o tio que abusava. Então ela achava que a er-
rada era ela, porque ele largou um menininho de quatro 
anos, e ela falou: “Agora ficou o filhinho dele e minha 
tia sem esposo”, e a culpa era dela, que tem nove anos 
de idade. Agora, imagine isso. Quer dizer, então é uma 
coisa terrível. Mas só para dizer ao Senador Tuma que 
aquele plano que nós entregamos ao Presidente da 
República, que pede uma criação de uma estrutura 
dentro da Polícia Federal, uma estrutura diferenciada 
para combate a crime cibernético, e também nos Mi-
nistérios Públicos e polícias estaduais, pede também 
essa estrutura para atender o abusado, que eu acho 
que é mais importante do que o abusador.

Nós estamos buscando a pena, aqui, para punir 
o abusador, mas é absolutamente mais importante 
atender o abusado; mais importante, que está posto 
no que foi lido e relatado pelo nosso relator, Senador 
Demóstenes, é que essas tipificações, aqui, abrangem 
tudo. Se você ler direitinho, você vê que o dono de 
posto de gasolina, agora, lá da rodovia, que, a partir 
de cinco horas da tarde, está cheio de menina de 11 
anos, dez anos para ser abusada por motorista, ele vai 
ter que ficar esperto a partir de agora, porque essas 
tipificações, aqui, dizem o seguinte: que o cara, quem 
facilita – e, se o sujeito não toma conta do estabeleci-
mento dele, ele está facilitando; quem entrega, é coisa 
para o pai e para a mãe, quem entrega, quem facilita, 
quem oferece; tem pais e mães, parentes envolvidos 
em tudo isso. Rede de aliciamento.

E quem anda no Norte e Nordeste, principalmen-
te, nessas rodovias, o que se vê, a partir das cinco, 
seis horas da tarde, quando o sol começa a cair, são 
postos de gasolina onde crianças são abusadas por 
motoristas, muitas vezes a troco de nada. De manei-
ra que eu acho que a gente dá um presente para o 
Brasil. Eu gostaria de aprovar, eu gostaria de pedir ao 
Augusto que acelerasse esse procedimento, que dá 
mais ou menos oito dias para... e gostaria que, amanhã 
à tarde, Senador Tuma, Senador Geraldo Mesquita e 
Sr. Relator, nós fossemos, antes da ordem do dia, en-

tregar em mãos ao Presidente do Senado, porque há 
um compromisso de que seja votado imediatamente, 
há um compromisso do Presidente da República da 
sanção.

SENADOR ROMEU TOMA (PTB – SP) – Sena-
dor, nós temos que votar urgência, aqui. Eu acho que 
V. Exª já...

SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA 
(PR – ES) – E os senadores que votam a favor dessa 
peça tão importante para o Brasil permaneçam como 
estão. Está aprovado. Eu acho que a aprovação nesta 
Comissão é uma grande vitória para o Brasil, é uma 
grande vitória de todos nós; todos estamos de para-
béns.

Se nós já tivermos definição, nós podemos marcar 
extraordinária amanhã à tarde e aprovar o último artigo, 
quando vamos definir, também, a nossa ida a Roraima, 
e eu farei com absoluta antecedência, porque gosta-
ria... que lá é tão emblemático, é tanta gente grande 
envolvida naquele negócio, que eu não gostaria de ir 
sozinho dessa vez. Não tenho medo, porque medo eu 
conheço de ouvir falar, nunca fui apresentado.

SENADOR ROMEU TUMA (PTB – SP) – Leva a 
polícia e o Ministério Público.

[falas sobrepostas]

SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA 
(PR – ES) – Que tem ido todo tempo junto, mas é tão 
importante a presença do Senador Geraldo lá com a 
gente, o Senador Demóstenes, que é o nosso relator, 
Senador Romeu Tuma e todos os senadores, o Sena-
dor Virgílio, que tem participado tanto com a gente, é 
um senador novo, que tem estado todo tempo conos-
co. Está aprovado.

Nos termos regimentais, eu requeiro urgência 
para o projeto apresentado. Os senadores que apro-
vam permaneçam como estão. Está aprovada também 
a urgência.

Requeiro, nos termos regimentais, que seja de-
signada diligência desta CPI à cidade de Belo Hori-
zonte, a fim de realizar oitiva de Alair Barbosa Júnior, 
sobre denúncia de prática de troca de foto de pedofilia. 
É exatamente esse processo que está em segredo de 
Justiça aqui, dos e- mails relacionados. Esse ofício é a 
pedido do Ministério Público de Minas Gerais. Senado-
res que aprovam permaneçam como estão.

Esse aqui é nominal. Requeiro, nos termos regi-
mentais, § 3º da Constituição Federal, Lei 9.296, de 96, 
preferência para esta CPI do sigilo telemático, referen-
te aos dados telemáticos dos e-mails discriminados e 
anexos do presente requerimento. Essa é mais outra 
quebra de sigilo, requerimento da quebra de sigilos 
telemáticos. É desse próprio processo que está sobre 
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segredo, aqui, então eu não vou citar. Então, somente 
essa quebra, nós vamos votar, ela é nominal. Senador 
Romeu Tuma?

SENADOR ROMEU TUMA (PTB – SP) – Sim.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA 

(PR – ES) – Senador Demóstenes Torres?
SENADOR DEMÓSTENES TORRES (DEM – 

GO) – Sim.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA 

(PR – ES) – Senador Geraldo? Senador Sérgio Zam-
biasi? Senador Paulo Paim?

Requeiro, também, nos termos regimentais, que 
sejam enviados o processo do Sr. Alair Barbosa Júnior, 
que corre sob segredo de Justiça a esta CPI. Os se-
nadores que aprovam permaneçam como estão. Está 
aprovado também.

Não havendo mais nada a tratar, iniciei em nome 
de Deus e, em nome de Deus eu encerro essa ses-
são da CPI.

Sessão encerrada às 16h27.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 

AM) – Concedo a palavra ao nobre Senador Valter 
Pereira.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na sessão solene 
que homenageou a colônia japonesa do nosso País, 
nesta semana, não pude prestar a minha homenagem 
aos descendentes de japoneses que têm dado uma 
contribuição substancial para o desenvolvimento do 
nosso País. E é com enorme satisfação que ocupo, 
hoje, esta tribuna, para fazer a minha saudação ao 
centenário da chegada do navio Kasato Maru. Como 
é de conhecimento público, ele chegou ao porto de 
Santos há exatos cem anos.

A bordo, os primeiros imigrantes nipônicos. Eram 
781 pessoas, em sua maioria camponeses pobres, que 
vinham para o Brasil em busca de novas e melhores 
oportunidades.

É até redundante dizer que os primeiros mo-
mentos foram muito difíceis para a família nipônica. 
Os imigrantes japoneses foram trabalhar nas tarefas 
mais árduas do campo. Em muitos casos sugeria até 
mesmo a substituição ao escravo negro, libertado ha-
via 20 anos.

As diferenças culturais e as dificuldades do idioma 
pareciam barreiras intransponíveis para a vida desses 
trabalhadores e trabalhadoras. Todavia, eles trouxeram 
consigo extraordinários valores, como a dedicação ao 
trabalho, disciplina e respeito aos princípios éticos, 
valores que notabilizam a cultura japonesa. Com tais 
atributos, granjearam a simpatia dos nativos, superaram 
obstáculos e triunfaram na terra estrangeira.

Muito mais afeitos à ação que às palavras, os 
imigrantes japoneses dedicaram-se, com afinco, ao 
trabalho, outra característica marcante dos japoneses. 
Com isso, conquistaram o espaço que procuravam.

Na verdade, a vida desses pioneiros só melhorou 
quando eles começaram a trabalhar na chamada lavou-
ra de parceria. Foi essa modalidade de produção e suas 
habilidades com a lida da terra que deram credibilidade 
e boa fama a esses imigrantes. Os recursos para com-
prar suas primeiras propriedades e abrir o caminho da 
prosperidade foram apenas conseqüências.

Para se ter uma idéia da força dessa vocação, 
voltemos ao ano de 1932. Naquela época, cerca de 
90% da comunidade nipônica no Brasil se dedicava à 
agricultura. Eram mais de 132 mil pessoas, de acordo 
com o Consulado-Geral do Japão em São Paulo.

Quando as dificuldades iniciais pareciam se dis-
sipar, eclode a Segunda Guerra Mundial. Novas afli-
ções, novas dificuldades, que pareciam se dissipar, na 
verdade, se renovam. Essas aflições vão tirar o sono 
de muitos e muitos japoneses, de muitos e muitos 
descendentes nipônicos que aqui trabalhavam, que 
aqui viviam.

Japão e Brasil, naquele momento, ocupam lados 
opostos. E aquele conflito bélico provoca uma certa ri-
validade, uma certa incompreensão em nosso País.

Especialmente na área da educação, a cultura que 
eles trouxeram começa a sofrer grandes restrições de 
parte do Governo brasileiro, que também conhecia um 
regime não-democrático, um regime autoritário. Publica-
ções em japonês tiveram circulação proibida em 1940. 
No entanto, os constrangimentos foram além de suas 
manifestações culturais: alcançaram até o patrimônio! 
Até bens legitimamente adquiridos foram confiscados 
e permaneceram em poder do Estado até 1950.

A própria política de imigração, Sr. Presidente, 
foi interrompida, para ser retomada apenas em 1951. 
Em 1973, ela é encerrada novamente com o desem-
barque do último grupo de imigrantes japoneses, no 
mesmo porto de Santos, onde o Kasato Maru chegara 
65 anos antes.

No meu Estado de Mato Grosso do Sul, a colô-
nia japonesa reuniu grande contingente de imigrantes 
oriundos de Okinawa. Totaliza cerca de dez mil pesso-
as! O médico Koei Yamaki, um dos mais conhecidos e 
respeitáveis membros daquela colônia, fez e compilou 
registros importantes dessa verdadeira epopéia vivida 
pelos japoneses e por seus descendentes no antigo 
território de Mato Grosso, na área em que hoje está o 
Estado de Mato Grosso do Sul, meu Estado. Em seu 
belo livro, Campo Grande: 100 anos de Construção, 
esse facultativo de largo conceito analisa a trajetória 
dos pioneiros da colônia nipônica da minha capital, a 
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cidade de Campo Grande. Ele conta a saga sas famí-
lias que desembarcaram do Kasato Maru e optaram 
por se estabelecer no então Estado do Mato Grosso. 
Foram seduzidas pela natureza exuberante, por terras 
férteis e pela semelhança do clima com o da saudo-
sa Okinawa.

A esses, Sr. Presidente, somam-se os que vie-
ram...

(Interrupção do som.)

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – (...) 
para construir a ferrovia Noroeste do Brasil, inaugura-
da em 1914, e os edifícios do Complexo do Coman-
do Militar do Oeste, já no início da década de 1920. 
Alguns continuaram na construção civil, contribuindo 
para modernizar e urbanizar Campo Grande. Outros, 
porém, dedicaram-se de corpo e alma às atividades 
do campo. Estes passaram a plantar verduras, frutas, 
mandioca, milho, feijão, arroz, cana-de-açúcar, além 
de criarem pequenos animais.

De acordo com o livro A Saga da Colônia Ja-
ponesa em Campo Grande, foi um operário chama-
do Kosho Yamaki, em 1914, que iniciou o plantio de 
hortaliças numa região onde fica a atual rodoviária de 
Campo Grande. Por isso mesmo ele é considerado o 
primeiro morador fixo de Campo Grande proveniente 
dessa colônia.

Kosho Yamaki não foi apenas um competente e 
destemido campesino. Foi um exemplar professor e um 
dos criadores, em 1918, da primeira escola para japo-
neses na capital de Mato Grosso do Sul, escola que 
existe até hoje com o nome de Visconde Cairu, orgulho 
da comunidade japonesa de todo o meu Estado.

Na década de 1920, inicia-se no Município de Te-
renos, onde meu filho Beto Pereira é Prefeito, a criação 
da colônia agrícola, formada, no geral, por japoneses. 
Existem algumas exceções, mas a Colônia Jamic, como 
é hoje conhecida, é constituída basicamente de japo-
neses e seus descendentes. Ela hoje é responsável 
por importante produção de gado. É uma das maiores 
produtoras de aves e de ovos de Mato Grosso do Sul 
e do Brasil. Aliás, em outros Municípios do Estado, os 
japoneses também se organizaram em colônias como 
essa a que acabo de me referir.

Mas como tive a felicidade de nascer e de morar 
em Campo Grande, pude ver o papel econômico, po-
lítico, social e cultural que toda essa colônia cumpriu 
no decorrer da história da capital de Mato Grosso do 
Sul. Trabalhando em regime cooperativo, nos seus 
primeiros anos em Campo Grande, a colônia nipônica 
promoveu extraordinária integração com os brasileiros 
de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul. Construiu 
escolas primárias, núcleos profissionalizantes, criou 

associações, tudo com o objetivo de manter a comuni-
dade integrada e vivos os costumes de sua terra natal, 
além de receber também a influência...

(Interrupção do som.)

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – (...) da 
cultura brasileira. Exemplo dessa atividade é a Asso-
ciação Okinawa de Campo Grande, fundada em 1922 
e que funciona com regularidade até os dias de hoje.

Se, em razão das dificuldades encontradas no 
início, a comunidade japonesa era muito fechada, a 
realidade em que vivemos hoje é outra, a convivência 
hoje é outra, muito diferente. A miscigenação atinge 
61% entre os yonseis, os bisnetos desses imigrantes, 
que têm ao menos um ascendente japonês.

Vejam, Srªs e Srs Senadores, quanto uma cultu-
ra enriquece a outra! Devemos muito aos imigrantes 
japoneses pelo seu imenso legado ao povo brasileiro. 
Se nada mais tivéssemos assimilado, poderíamos nos 
referir, com grande prazer, à culinária do Japão, hoje 
de larga aceitação em todo o Território Nacional. Em 
qualquer lugar que se vá, a culinária japonesa exibe 
uma preferência extraordinária de consumidores bra-
sileiros.

Aliás, em Campo Grande, é rota obrigatória para 
nativos e forasteiros do meu Estado todos os pontos em 
que a culinária japonesa é servida. Deliciosos pastéis e 
o famoso soba, além de outros pratos orientais, fazem 
parte do roteiro turístico de Campo Grande.

E, para quem ainda não conhece Campo Grande, 
faço o convite para conhecerem o melhor da culinária 
japonesa, que, sem dúvida alguma, a nossa Capital 
pode oferecer a todos que queiram desfrutar de suas 
delícias.

(O Sr. Presidência faz soar a campainha.)

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Mas, 
as contribuições dos japoneses foram muito maiores.

Na arte, cumpre lembrar Manabu Mabe e Tomie 
Ohtake. No esporte, aprendemos artes marciais, como 
o judô, cuja primeira medalha olímpica brasileira foi 
conquistada por Chiaki Ishii, nos Jogos de Munique. 
Na vida pública, temos, entre outros descendentes, o 
Brigadeiro Juniti Saito, que é o comandante da Força 
Aérea Brasileira, oficial equilibrado, respeitado, que 
desfruta de grande credibilidade em toda a socieda-
de nacional.

Tudo isso, no entanto, ainda é pouco, se pen-
sarmos na imensa saga dessa gente corajosa e tra-
balhadora, que há exatos cem anos escolheu o Brasil 
para viver.

Não poderíamos deixar de proclamar desta tribuna 
que somos gratos por essa escolha, pela preferência 
manifestada pelo Brasil, por sua imensa capacidade 
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de trabalho e por seu amor ao País que escolheram 
para ser seu. E aqui é preciso dizer que quando se es-
colhe um país, quando se manifesta essa preferência 
é porque tem, efetivamente, algo maior para oferecer 
e para reverenciar.

Estamos orgulhosos de termos os japoneses 
como nossos irmãos. Temos muito que comemorar nes-
tes 100 anos de imigração japonesa para o Brasil.

Temos muitos amigos e amigas nessa comuni-
dade. Neste momento, quero, em nome do Vereador 
da minha capital, Campo Grande, Celso Yanase, e do 
Deputado Estadual Akira Otsubo, dois descendentes 
de japoneses, dois integrantes dessa extraordinária 
colônia, saudar a todos aqueles que, com muita dificul-
dade, contribuíram para melhorar o Brasil e, sobretudo, 
para desenvolver Mato Grosso do Sul.

Queríamos, nesta tarde, Sr. Presidente, dedi-
car, então, este pronunciamento à colônia japonesa 
de Mato Grosso do Sul e a todos os imigrantes e a 
seus descendentes, que vieram para cá, que vieram 
para o nosso País contribuir com a sua cultura, com 
os seus hábitos, com os seus princípios para o de-
senvolvimento, para a evolução cultural e educativa 
de nosso território.

No mais, agradecendo a atenção de V. Exª e de 
todos os Parlamentares que nos ouviram, levo o nos-
so abraço a todos os japoneses e seus descendentes 
Brasil afora.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 

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

São lidas as seguintes:

MENSAGENS 
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

– Nº 121, de 2008 (nº 136/2008, na origem), de 24 
de março do corrente, restituindo autógrafos do 
Projeto de Lei nº 30, de 2007 – CN, que estima a 
receita e fixa a despesa da União para o exercício 
financeiro de 2008, sancionado e transformado 
na Lei nº 11.647, de 24 de março de 2008.

– Nº 122, de 2008 (nº 352/2008, na origem), de 10 do 
corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei 
de Conversão nº 9, de 2008, que dispõe sobre 
o Programa Nacional de Inclusão de Jovens – 
Projovem, instituído pela Lei nº 11.129, de 30 de 
junho de 2005; altera a Lei nº 10.836, de 9 de 
janeiro de 2004; revoga dispositivos das Leis nºs 
9.608, de 18 de fevereiro de 1998, 10.748, de 22 
de outubro de 2003, 10.940, de 27 de agosto de 
2004, 11.129, de 30 de junho de 2005, e 11.180, 

de 23 de setembro de 2005; e dão outras pro-
vidências, proveniente da Medida Provisória nº 
411, de 2007, sancionado e transformado na Lei 
nº 11.692, de 10 de junho de 2008.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– A Mensagem nº 121, de 2008, juntada ao processado 
do Projeto de Lei nº 30, de 2007-CN, vai ao Arquivo.

A Mensagem nº 122, de 2008, juntada ao pro-
cessado do Projeto de Lei de Conversão nº 9, de 2008, 
proveniente da Medida Provisória nº 411, de 2007, vai 
à Comissão Mista, nos termos do art. 11 da Resolução 
nº 1, de 2002-CN.

Será encaminhado à Câmara dos Deputados um 
exemplar de autógrafo dos projetos sancionados.

Sobre a mesa, ofícios do Primeiro-Secretário da 
Câmara dos Deputados que passo a ler.

São lidos os seguintes:

 
OF. n. 340/08/PS-GSE

Brasília, 18 de junho de 2008.

Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei san-
cionado

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

fins, que o Projeto de Lei nº 2.090, de 1996 (PLS n.º 
69/96), o qual “Denomina Professor Potiguar Matos 
a Escola Técnica Federal de Pernambuco – Unidade 
de Ensino Descentralizado – Pesqueira.”, foi sancio-
nado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da Re-
pública e convertido na Lei n.º 11.691, de 9 de junho 
de 2008.

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

Atenciosamente, – Deputado Osmar Serraglio, 
Primeiro-Secretário.

 
OF. Nº 341/08/PS-GSE

Brasília, 18 de junho de 2008

Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei san-
cionado

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

fins, que o Projeto de Lei nº 2.579, de 2007 (PLS n.º 
564/07), o qual “Altera dispositivos da Lei nº 9.096, de 
19 de setembro de 1995 – Lei dos Partidos Políticos, e 
da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de 
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Processo Civil, para dispor sobre a responsabilidade 
civil e a execução de dívidas de Partidos Políticos.”, 
foi sancionado pelo Excelentíssimo Senhor Presiden-
te da República e convertido na Lei nº 11.694, de 12 
de junho de 2008.

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

Atenciosamente, – Deputado Osmar Serraglio, 
Primeiro-Secretário.

 
OF. Nº 342/08/PS-GSE

Brasília, 18 de junho de 2008

Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei san-
cionado

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

fins, que o Projeto de Lei nº 7.072, de 2006 (PLS n.º 
342/05), o qual “Institui o Dia Nacional de Luta dos 
Povos Indígenas.”, foi sancionado pelo Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República e convertido na Lei 
nº 11.696, de 12 de junho de 2008.

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

Atenciosamente, – Deputado Osmar Serraglio, 
Primeiro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação 
e serão juntados aos processados das matérias a que 
se referem, que vão ao Arquivo.

Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

 
OF/LID/Nº 157/2008 

Brasília, 19 de junho de 2008

Assunto: Indicação de membro para Representação 
Brasileira no Parlamento do Mercosul

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Leandro 

Sampaio — PPS/RJ, como suplente, em substituição 
ao deputado Ilderlei Cordeiro — PPS/AC, para inte-
grar a Representação Brasileira do Parlamento do 
Mercosul.

Atenciosamente,.– Deputado Fernando Coruja, 
Líder do PPS.

OF. Nº 1.269/2008-GSKAAB

Brasília, 18 de junho de 2008

Exmo. Presidente,
Cumprimentando Vossa Excelência, gostaria de 

informá-lo que, por motivo de compromisso político assu-
mido previamente, ocorrido em Brasília nesta data, fiquei 
impossibilitada de chegar a tempo no plenário desta casa 
para participar das votações nominais ocorridas.

Solicito a Vossa Excelência as providências ca-
bíveis para registro em Ata de minha intenção de voto, 
acompanhando meu partido.

Certa de contar com sua atenção agradeço an-
tecipadamente.

Atenciosamente, – Kátia Abreu.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão à pu-
blicação.

Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:

OFÍCIOS 
 DE MINISTROS DE ESTADO

– Nº 192/2008, de 16 do corrente, do Ministro do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão, encaminhando 
informações em resposta ao Requerimento nº 
283, de 2008, do Senador Alvaro Dias; e

– Nº 6.338/2008, de 16 do corrente, do Ministro da 
Defesa, encaminhando informações em resposta 
ao Requerimento nº 485, de 2008, da Comissão 
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fis-
calização e Controle.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– As informações foram encaminhadas, em cópia, aos 
Requerentes.

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

São lidos os seguintes:

PARECER Nº 561, DE 2008

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 255, de 2006, de autoria do Senador 
Pedro Simon, que altera a Lei nº 9.504, de 30 
de setembro de 1997, para dispor sobre a di-
vulgação, no horário reservado à propaganda 
eleitoral no rádio e na televisão, dos candi-
datos que respondem a processos criminais 
e de quebra de decoro parlamentar.

Relator: Senador Jefferson Péres
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I – Relatório

De iniciativa do eminente Senador Pedro Simon, 
vem ao exame desta Comissão o Projeto de Lei em 
epígrafe, que pretende estabelecer a obrigatoriedade 
de divulgação, pela Justiça Eleitoral, durante o perío-
do de veiculação da propaganda eleitoral, dos nomes 
dos candidatos que sejam réus em processos crimi-
nais ou que respondam a representações por quebra 
de decoro parlamentar.

A proposição dispõe ainda que, ao iniciar e ter-
minar o programa em que se dará a divulgação, a Jus-
tiça Eleitoral informará que os candidatos citados não 
são considerados culpados até o trânsito em julgado 
de sentença penal condenatória, ou até que o órgão 
legislativo competente decida pela perda do mandato, 
conforme o caso.

Na justificação do Projeto, esclarece o ilustre 
Autor que se trata “de medida que visa maior escla-
recimento sobre a situação jurídica dos postulantes 
a cargos eletivos, para que o eleitorado possa fazer 
suas escolhas com mais informação e de forma mais 
consciente”.

Ainda segundo consta da justificação, em face 
da possibilidade de a medida “ensejar pré-julgamen-
to do candidato pelo eleitorado (...) deverá a Justiça 
Eleitoral frisar a presunção de não-culpabilidade dos 
candidatos citados”. Essa ressalva, segundo o ilustre 
Autor, harmonizaria os dois valores constitucionais em 
questão: o direito do eleitor à informação e a presun-
ção de inocência do candidato.

Não foram oferecidas emendas ao Projeto.

II – Análise

Nos termos do art. 101, I e II, do Regimento In-
terno do Senado Federal, compete a esta comissão 
opinar sobre a constitucionalidade, a juridicidade, a 
regimentalidade e o mérito da matéria.

No tocante à constitucionalidade e à regimen-
talidade, não há qualquer reparo a fazer. A iniciativa 
legislativa foi exercida com legitimidade pelo eminente 
Autor, com fulcro na competência concorrente prevista 
no art. 61, caput, da Constituição da República e na 
competência legislativa assegurada em caráter privativo 
à União, nos termos do art. 22, I, da Lei Maior.

A fórmula adotada pelo Autor para preservação 
do direito à presunção de inocência garante, a nosso 
ver, a consistência jurídico-constitucional do Projeto.

Quanto à juridicidade, resta também atendida, 
especialmente em vista da adequada inserção lógico-
sistemática do dispositivo legal projetado.

Sob o ângulo da apreciação de mérito, não po-
demos deixar de recomendar o acolhimento da pro-
posição, seja em razão de sua justificação subjacente, 

seja em razão da relevância e oportunidade política 
da medida.

Com efeito, entendemos, como o Autor, que a 
busca, pelos poderes públicos, da otimização do grau 
de informação do eleitorado, para fins de propiciar con-
dições satisfatórias de escolha de candidatos a cargos 
eletivos, se impõe como requisito de cidadania, civismo 
e exercício democrático. É importante, ainda, assinalar 
que ensejar informações importantes ao eleitor é uma 
das formas de concretização do eminente princípio de-
mocrático, proclamado em nossa Carta Política, tanto 
em seu Preâmbulo como no caput do art. 1º.

Neste passo, não podemos deixar de registrar que 
o Projeto se ressente de correção de ordem redacional, 
pois na expressão “até que o órgão legislativo com-
petente decida pela perda do mandato (§ 2º do novo 
artigo proposto) a parte grifada nos parece conceitual 
e politicamente inadequada, porquanto o desfecho ou 
conclusão de processo por quebra de decoro parla-
mentar, como se sabe, não se restringe à sanção de 
perda do mandato. Para corrigir essa falha de redação, 
estamos propondo emenda para substituição daquela 
expressão por “até que o órgão legislativo competente 
conclua o respectivo processo”.

III — Voto

Em face de todo o exposto, manifestamo-nos 
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 255, 
de 2006, por considerá-lo justo, relevante e oportuno, 
adotada a emenda a seguir.

EMENDA Nº — CCJ 
(Ao PLS nº 255, de 2006)

Na redação do § 2º do art. 50-A referido no art. 1º 
do Projeto, substitua-se a expressão “decida pela perda 
do mandato” por “conclua o respectivo processo”.

EMENDA Nº — CCJ 
(à PLS nº 255, de 2006)

Dê-se ao art.1º, do PLS nº 255, de 2006, a se-
guinte redação:

Art. 1º O § 1º do art. 50-A, da Lei 9.504, 
de 30 setembro de 1997, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 50A. ...................
 ..............................................................
§ 1º Para efeito do caput, a Justiça Elei-

toral informará o nome ou nomes com os quais 
o candidato tenha sido registrado, o cargo ao 
qual concorre, o número do processo e seu 
objeto, quando condenado em primeira ins-
tância. (NR)”
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IV — Decisão da Comissão

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 

em Reunião Ordinária realizada nesta data, aprova 

o Projeto de Lei do Senado nº 255, de 2006, com as 

Emendas nºs 1-CCJ e 2-CCJ, abaixo descritas:

EMENDA Nº 1– CCJ

Na redação do § 2º do art. 50-A referido no art. 1º 

do Projeto, substitua-se a expressão “decida pela perda 

do mandato” por “conclua o respectivo processo.

EMENDA Nº 2 – CCJ

Dê-se ao art. 1º, do PLS nº 255, de 2006, a se-

guinte redação:

Art. 1º O § 1º do art. 50-A, da Lei 9.504, 
de 30 de setembro de 1997, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 50-A.  .............................................
 ..............................................................
§ 1º Para efeito do capuz, a Justiça Elei-

toral informará o nome ou nomes com os quais 
o candidato tenha sido registrado, o cargo ao 
qual concorre, o número do processo e seu 
objeto, quando condenado em primeira ins-
tância. (NR)”

Sala das Comissões, 14 de maio de 2008. – Se-
nador Marco Maciel, – Presidente CCJ – Senador Je-
fferson Peres, – Relator na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.
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TEXTO FINAL

DO PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 255, DE 2006, NA COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA QUE:

Altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro 
de 1997, para dispor sobre a divulgação, 
no horário reservado à propaganda eleito-
ral no rádio e na televisão, dos candidatos 
que respondem a processos criminais e de 
quebra de decoro parlamentar.

Art. 1º A Leu bº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:

Art. 50-A. A Justiça Eleitoral divulgará, 
aos domingos, durante o período de veicula-
ção da propaganda eleitoral, os nomes dos 
candidatos que sejam réus em processos cri-

minais ou que respondam a representações 
por quebra de decoro parlamentar.

§ 1º Para efeito do caput, a Justiça Elei-
toral informará o nome ou nomes com os quais 
o candidato tenha sido registrado, o cargo ao 
qual concorre, o número do processo e seu 
objeto, quando condenado em primeira ins-
tância (NR).

§ 2º Ao iniciar e ao terminar tal programa, 
a Justiça Eleitoral informará que os candida-
tos citados não são considerados culpados 
até o trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória, ou até que o órgão legislativo 
competente conclua o respectivo processo, 
conforme o caso.

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

Sala da Comissão, 14 de maio de 2008. – Sena-
dor Marco Maciel, – Presidente.
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Ofício nº 80/08-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 14 de maio de 2008

Excelentíssimo Senhor
Senador Garibaldi Alves Filho 
Presidente do Senado Federal

Assunto: decisão terminativa

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

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação, com as Emendas nºs 1-CCJ e 2-CCJ, 
do Projeto de Lei do Senado nº 255, de 2006, que “Altera 
a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para dispor 
sobre a divulgação, no horário reservado à propaganda 
eleitoral no rádio e na televisão, dos candidatos que res-
pondem a processos criminais e de quebra de decoro 
parlamentar”, de autoria do Senador Pedro Simon.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Marco Maciel, Presi-
dente da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania.

PARECER Nº 562 E 563, DE 2008

Sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 
91, de 2008 (nº 3.127/2008, na Casa de ori-
gem), de iniciativa do Presidente da Repú-
blica, que cria cargos efetivos, cargos em 
comissão e funções gratificadas no âmbito 
do Ministério da Educação destinados a ins-
tituições federais de educação profissional 
e tecnológica e de ensino superior.

PARECER Nº 562, DE 2008 
(Da Comissão de Educação, Cultura e Esporte)

Relatora: Senadora Fátima Cleide
Relator ad hoc: Senador Paulo Paim

I — Relatório

Chega à CE o PLC nº 91, de 2008 — Projeto de 
Lei nº 3.127, de 2008, na origem, de autoria do Poder 
Executivo, que cria cargos efetivos e em comissão, bem 
como funções gratificadas no Ministério da Educação, 
para lotação em instituições federais de educação pro-
fissional e tecnológica e de educação superior.

O projeto tramita em regime de urgência, com 
apreciação simultânea na CE e na Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania (CCJ), nos termos do art. 
64, § 1º, da Constituição, combinado com o arts. 122 II, 
b e 375, I do Regimento Interno do Senado Federal.

Pelos artigos 1º ao 5º o PLC cria 45.660 cargos 
efetivos de professores e técnicos administrativos para 

atuar em instituições federais de educação profissional, 
tecnológica e superior, bem como 7.597 cargos em co-
missão e funções gratificadas destinadas ao conjunto 
das mesmas instituições.

A expressão “a partir de 1º de janeiro de cada 
exercício”, presente ao final dos arts. 1º, 2º, 4º e 5º, 
que discriminam os quantitativos de cada cargo, indica 
a gradatividade anual do processo de criação de todos 
os cargos, de acordo com Anexos ao PLC.

O art. 6º reza que o provimento desses cargos 
fica condicionado a prévia dotação orçamentária, su-
ficiente para atender às projeções de despesa dele 
decorrente, bem como a autorização da lei de diretri-
zes orçamentárias.

O art. 7º dispõe que a implantação das novas uni-
dade de ensino, bem como o provimento dos respectivos 
cargos e funções ocorrerá gradativamente , conforme a 
disponibilidade de instalações e recursos financeiros ne-
cessários a seu funcionamento, dependendo de portaria 
autorizativa do Ministro de Estado da Educação.

O art. 8º diz que a autorização para o provimento 
dos cargos efetivos será escalonada de acordo com metas 
pactuadas entre o Ministério de Planejamento, Orçamento 
e Gestão, o MEC e a instituição de ensino, observando, 
especialmente, as que regerem a relação entre o número 
de alunos e professor em cursos regulares presenciais.

O art. 9º estabelece como cláusula de vigência 
a data de publicação da Lei.

No prazo legal não foram apresentadas emendas 
ao projeto nesta Comissão.

II – Análise

As instituições de educação superior do sistema de 
ensino da União – leiam-se, as universidades federais – 
bem como os centros de educação profissional e tecnoló-
gica viveram, nos últimos tempos, uma fase muito difícil.

Pressionados pelo aumento da demanda, pela 
multiplicação dos concluintes do ensino fundamental 
e médio, e impedidos de repor com regularidade seus 
recursos humanos, viam-se na contingência de não 
somente limitar seu crescimento como até reestrutu-
rar sua oferta, cortando vagas ou sobrecarregando 
docentes e técnicos-administrativos.

Não foi por coincidência que o ensino profissional 
de nível médio e, principalmente, a educação superior 
passaram a ser crescentemente ofertados pela iniciativa 
privada, obrigando a população a enormes sacrifícios 
para prover os estudantes de um diploma que lhes ga-
rantisse acesso ao mundo do trabalho.

Em boa hora, o Governo Federal mudou a política 
que restringia o crescimento da oferta de cursos profis-
sionais e de graduação em nível superior, bem como a 
criação de novas escolas técnicas e universidades.

Pela população brasileira, e, especialmente, pe-
los estudantes que concluem o ensino fundamental e 
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médio e por com suas famílias, perpassa uma nova 
esperança: a de que em sua cidade, ou perto dela, o 
MEC estará presente na forma de um campus univer-
sitário ou de uma unidade operante de escola técnica 
profissional, com cursos de nível médio ou superior 
que façam o enlace entre a educação básica e a so-
brevivência no mundo do trabalho.

Já estão em construção dezenas de prédios de 
novos campi de universidades antigas e novas; já des-
pontam centenas de edifícios de novas unidades de 
educação profissional federais. Muitos deles já foram 
inaugurados ou esperam o dia do início das aulas.

O presente projeto de lei, que viabiliza esta nova era 
para a educação profissional e superior federal, originado 
da mensagem presidencial nº 121, de 13 de março do 
corrente ano, tramitou em regime de urgência na Câmara 
dos Deputados como o Projeto de Lei nº 3.127, de 2008, 
tendo sido aperfeiçoado naquela Casa e. convertido no 
PLC nº 91, de 2008, no Senado Federal.

Anexos minuciosos dão conta não somente da 
distribuição dos cargos efetivos e comissionados, bem 
como das funções gratificadas e das cidades a ser 

beneficiadas. Independentemente do apuro técnico, 
onde se percebe o cuidado minucioso dos gestores 
que redigiram os quadros de cargos e funções, um 
argumento definitivo nos convence pela aprovação 
deste projeto: o efeito multiplicador que será gerado 
em centenas de pólos educacionais de nosso país, 
pela posse de 45.660 novos docentes e técnicos, to-
dos eles efetivos e remunerados com salários dignos, 
como já acontece nas atuais universidades e centros 
de educação tecnológica federais.

Finalmente, o projeto se caracteriza também 
pela cautela administrativa, ao prever progressiva im-
plantação dos provimentos da propriamente dita, que 
conterá os valores fiscais que viabilizarão o gradativo 
crescimento da oferta de educação profissional e su-
perior pelo sistema de ensino da União.

III — Voto

Pelo exposto, nosso voto é pela aprovação do 
PLC nº 91, de 2008.

Sala da Comissão, em 18 de junho de 2008.
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PARECER Nº 563, DE 2008 
(Da Comissão de Constituição e Justiça)

Relatora Senadora Ideli Salvatti
Relator ad hoc Senador Aloizio Mercadante

I – Relatório

Chega à Comissão de Constituição e Justiça e 
Cidadania o PLC nº 91, de 2008 – Projeto de Lei nº 
3.127, de 2008, na origem, de autoria do Poder Exe-
cutivo, que cria cargos efetivos e em comissão, bem 
como funções gratificadas no Ministério da Educação, 
para lotação em instituições federais de educação pro-
fissional e tecnológica e de educação superior.

O projeto tramita em regime de urgência, com 
apreciação simultânea na Comissão de Educação, nos 
termos do art. 64, § 1º, da Constituição Federal, com-
binado com os arts. 122, II, b e 375, I do Regimento 
Interno do Senado Federal.

Pelos artigos 1º ao 5º o PLC cria 45.660 cargos 
efetivos de professores e técnicos administrativos para 
atuar em instituições federais de educação profissional, 
tecnológica e superior, bem como 7.597 cargos em co-
missão e funções gratificadas destinadas ao conjunto 
das mesmas instituições.

A expressão “a partir de 1º de janeiro de cada 
exercício”, presente ao final dos arts. 1º, 2º, 4º e 5º, 
que discriminam os quantitativos de cada cargo, indica 
a gradatividade anual do processo de criação de todos 
os cargos, de acordo com Anexos ao PLC.

O art. 6º reza que o provimento desses cargos 
fica condicionado a prévia dotação orçamentária, su-
ficiente para atender às projeções de despesa dele 
decorrente, bem como a autorização da Lei de Dire-
trizes Orçamentárias.

O art. 7º dispõe que a implantação das novas 
unidades de ensino, bem como o provimento dos res-
pectivos cargos e funções ocorrerá gradativamente, 
conforme a disponibilidade de instalações e recursos 
financeiros necessários a seu funcionamento, depen-
dendo de portaria autorizativa do Ministro de Estado 
da Educação.

O art. 8º diz que a autorização para o provimento 
dos cargos efetivos será escalonada de acordo com 
metas pactuadas entre o Ministério de Planejamento, 
Orçamento e Gestão, o MEC e a instituição de ensino, 
observando, especialmente, as que regerem a relação 
entre o número de alunos e professor em cursos re-
gulares presenciais.

O art. 9º estabelece como cláusula de vigência 
a data de publicação da Lei.

No prazo legal não foram apresentadas emendas 
ao projeto nesta Comissão.

II – Análise

O PLC está redigido de forma a atender os re-
quisitos de constitucionalidade, juridicidade e regi-
mentalidade.

As instituições de educação superior do sistema 
de ensino da União – leiam-se, as universidades fede-
rais – bem como os centros de educação profissional 
e tecnológica viveram, nos últimos tempos, uma fase 
muito difícil.

Pressionados pelo aumento da demanda, pela 
multiplicação dos concluintes do ensino fundamental 
e médio, e impedidos de repor com regularidade seus 
recursos humanos, viam-se na contingência de não 
somente limitar seu crescimento como até reestrutu-
rar sua oferta, cortando vagas ou sobrecarregando 
docentes e técnico-administrativos.

Não foi por coincidência que o ensino profissional 
de nível médio e, principalmente, a educação superior 
passaram a ser crescentemente ofertados pela iniciativa 
privada, obrigando a população a enormes sacrifícios 
para prover os estudantes de um diploma que lhes ga-
rantisse acesso ao mundo do trabalho.

Em boa hora, o Governo Federal mudou a política 
que restringia o crescimento da oferta de cursos profis-
sionais e de graduação em nível superior, bem como a 
criação de novas escolas técnicas e universidades.

Pela população brasileira, e, especialmente, pelos 
estudantes que concluem o ensino fundamental e mé-
dio e por suas famílias, perpassa uma nova esperança: 
a de que em sua cidade, ou perto dela, o MEC estará 
presente na forma de um campus universitário ou de 
uma unidade operante de escola técnica profissional, 
com cursos de nível médio ou superior que façam o 
enlace entre a educação básica e a sobrevivência no 
mundo do trabalho.

Já estão em construção dezenas de prédios de 
novos campi de universidades antigas e novas; já des-
pontam centenas de edifícios de novas unidades de 
educação profissional federais. Muitos deles já foram 
inaugurados ou esperam o dia do início das aulas.

O presente projeto de lei, que viabiliza esta nova 
era para a educação profissional e superior federal, 
originado da Mensagem Presidencial nº 121, de 13 de 
março do corrente ano, tramitou em regime de urgên-
cia na Câmara dos Deputados como o Projeto de Lei 
nº 3.127, de 2008, tendo sido aperfeiçoado naquela 
Casa e convertido no PLC nº 91, de 2008, no Sena-
do Federal.

Anexos minuciosos dão conta não somente da 
distribuição dos cargos efetivos e comissionados, bem 
como das funções gratificadas e das cidades a ser 
beneficiadas. Independentemente do apuro técnico, 
onde se percebe o cuidado minucioso dos gestores 
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que redigiram os quadros de cargos e funções, um 
argumento definitivo nos convence pela aprovação 
deste projeto: o efeito multiplicador que será gerado 
em centenas de pólos educacionais de nosso País, 
pela posse de 45.660 novos docentes e técnicos, to-
dos eles efetivos e remunerados com salários dignos, 
como já acontece nas atuais universidades e centros 
de educação tecnológica federais.

Finalmente, o projeto se caracteriza também pela 
cautela administrativa, ao prever progressiva implan-
tação dos provimentos dos cargos e funções, sempre 

sob a supervisão desta Casa, que a cada ano vota as 
diretrizes orçamentárias, bem como a lei orçamentá-
ria propriamente dita, que conterá os valores fiscais 
que viabilizarão o gradativo crescimento da oferta de 
educação profissional e superior pelo sistema de en-
sino da União.

III – Voto

Pelo exposto, nosso voto é pela aprovação do 
PLC nº 91, de 2008.

Sala da Comissão, 18 de junho de 2008.

    487ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 20 21893 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à 
publicação.

Sobre a mesa, ofício do Presidente da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania que passo 
a ler.

É lido o seguinte:

 
Ofício nº 80/08–PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 14 de maio de 2008

Assunto: decisão terminativa.

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

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter termina-
tivo, pela aprovação, com as Emendas nºs 1-CCJ e 
2-CCJ, do Projeto de Lei do Senado nº 255, de 2006, 
que “Altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
para dispor sobre a divulgação, no horário reservado 
à propaganda eleitoral no rádio e na televisão, dos 
candidatos que respondem a processos criminais e 
de quebra de decoro parlamentar”, de autoria do Se-
nador Pedro Simon.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Marco Maciel, Presi-
dente da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – Com referência ao ofício que acaba de ser lido, 
fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposi-
ção de recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do 
Regimento Interno, por um décimo da composição da 
Casa, para que o Projeto de Lei do Senado nº 255, de 
2006, seja apreciado pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 123, 
de 2008 (nº 371/2008, na origem), de 13 do corrente, 
pela qual o Presidente da República, solicita seja au-
torizada a contratação de operação de crédito externo 
no valor de até novecentos e setenta e seis milhões 
de dólares dos Estados Unidos da América, de prin-
cipal, entre o Governo do Estado de Minas Gerais e o 
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvol-
vimento – BIRD, destinada ao financiamento parcial 
do Programa de Parceria para o Desenvolvimento de 
Minas Gerais II.

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô-
micos.

É a seguinte a Mensagem recebida:

MENSAGEM Nº 123, DE 2008 
(Nº 371, na origem)
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Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 21895 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL490     



21896 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    491ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 21897 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL492     



21898 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    493ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 21899 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL494     



21900 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    495ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 21901 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL496     



21902 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    497ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 21903 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL498     



21904 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    499ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 21905 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL500     



21906 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    501ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 21907 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL502     



21908 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    503ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 21909 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL504     



21910 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    505ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 21911 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL506     



21912 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    507ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 21913 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL508     



21914 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    509ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 21915 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL510     



21916 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    511ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 21917 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL512     



21918 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    513ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 21919 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL514     



21920 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    515ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 21921 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL516     



21922 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    517ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 21923 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL518     



21924 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    519ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 21925 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL520     



21926 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    521ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 21927 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL522     



21928 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    523ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 21929 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL524     



21930 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    525ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 21931 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL526     



21932 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    527ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 21933 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL528     



21934 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    529ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 21935 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL530     



21936 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    531ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 21937 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL532     



21938 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    533ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 21939 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL534     



21940 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    535ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 21941 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL536     



21942 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    537ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 21943 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL538     



21944 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    539ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 21945 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL540     



21946 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    541ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 21947 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL542     



21948 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    543ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 21949 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL544     



21950 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    545ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 21951 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL546     



21952 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    547ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 21953 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL548     



21954 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    549ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 21955 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL550     



21956 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    551ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 21957 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL552     



21958 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    553ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 21959 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL554     



21960 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    555ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 21961 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL556     



21962 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    557ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 21963 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL558     



21964 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    559ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 21965 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL560     



21966 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    561ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 21967 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL562     



21968 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    563ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 21969 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL564     



21970 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    565ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 21971 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL566     



21972 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    567ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 21973 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL568     



21974 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    569ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 21975 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL570     



21976 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    571ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 21977 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL572     



21978 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    573ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 21979 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL574     



21980 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    575ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 21981 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL576     



21982 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    577ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 21983 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL578     



21984 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    579ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 21985 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL580     



21986 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    581ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 21987 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL582     



21988 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    583ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 21989 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL584     



21990 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    585ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 21991 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL586     



21992 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    587ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 21993 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL588     



21994 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    589ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 21995 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL590     



21996 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    591ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 21997 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL592     



21998 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    593ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 21999 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL594     



22000 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    595ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 22001 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL596     



22002 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    597ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 22003 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL598     



22004 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    599ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 22005 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL600     



22006 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    601ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 22007 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL602     



22008 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    603ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 22009 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL604     



22010 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    605ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 22011 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL606     



22012 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    607ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 22013 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL608     



22014 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    609ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 22015 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL610     



22016 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    611ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 22017 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL612     



22018 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    613ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 22019 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL614     



22020 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    615ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 22021 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL616     



22022 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    617ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 22023 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL618     



22024 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    619ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 22025 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL620     



22026 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    621ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 22027 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL622     



22028 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    623ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 22029 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL624     



22030 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    625ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 22031 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL626     



22032 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    627ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 22033 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL628     



22034 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    629ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 22035 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL630     



22036 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    631ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 22037 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL632     



22038 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    633ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 22039 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL634     



22040 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    635ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 22041 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL636     



22042 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    637ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 22043 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL638     



22044 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    639ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 22045 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL640     



22046 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    641ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 22047 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL642     



22048 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    643ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 22049 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL644     



22050 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    645ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 22051 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL646     



22052 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    647ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 22053 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL648     



22054 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    649ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 22055 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL650     



22056 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    651ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 22057 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL652     



22058 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    653ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 22059 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL654     



22060 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    655ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 22061 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL656     



22062 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    657ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 22063 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL658     



22064 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    659ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 22065 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL660     



22066 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    661ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 22067 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL662     



22068 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    663ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 22069 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL664     



22070 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    665ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 22071 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL666     



22072 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    667ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 22073 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL668     



22074 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    669ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 22075 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL670     



22076 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    671ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 22077 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL672     



22078 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    673ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexrta-feira 20 22079 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL674     



22080 Sexta-feira 20 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    675ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 
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O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 804, DE 2008

Requer Voto de Aplauso ao atleta ama-
zonense Sandro Viana, pela conquista de 
Medalha de Ouro no XIII Campeonato Ibero 
Americano de Atletismo, em Iquíque, Chile, 
no dia 22 de maio de 2008.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
Anais do Senado, Voto de Aplauso ao atleta ama-
zonense Sandro Viana, pela conquista de Medalha 
de Ouro no XIII Campeonato Ibero-Americano de Atle-
tismo, em Iquíque, Chile, no dia 22 de maio de 2008.

Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja 
levado ao conhecimento do homenageado.

Justificação

Com a marca de 20,87s, o atleta amazonense 
Sandro Viana conquistou, no dia 22 de maio de 2008, 
Medalha de Ouro no XIII Campeonato Ibero-Ameri-
cano de Atletismo, em Iquíque. Com isso, ele perma-
nece no topo do ranking brasileiro da categoria. É, 
pois, merecedor do Voto de Aplauso que requeiro ao 
Senado da República.

Sala das Sessões, 19 de junho de 2008. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 805, DE 2008

Requer Voto de Aplauso ao Atlético Sul 
América, da comunidade do Paranapanema, 
em Parintins/AM, que chega em primeiro 
lugar na final do primeiro turno da 2ª divi-
são do Campeonato de Futebol local, em 
condições de retornar à 1ª  divisão.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimen-
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos Anais do Senado, Voto de Aplauso ao Atlético 
Sul América, da Comunidade do Paranapanema, em 
Parintins/AM, que chega em primeiro lugar na final do 
primeiro turno da 2ª divisão do Campeonato de Fute-
bol local, o que quase já o credencia para retornar à 
1ª divisão.

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

Justificação

O Atlético Sul-América, de Parintins, valoroso time 
de futebol da Comunidade do Paranapanema, daquele 
município, tem esperanças de retomar à 1ª divisão do 

Campeonato de Futebol local. E com razão: o chama-
do “verdão” chega a final do 1º turno em primeiro 
lugar. É merecedor, por isso, do Voto de Aplauso que 
proponho ao Senado da República.

Sala das Sessões, 19 de junho de 2008. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 806, DE 2008

Requer Voto de Aplauso ao escritor e 
filósofo amazonense Demosthenes Carmi-
né, pelo lançamento do livro “Teresinha Mo-
rango”, uma homenagem à beleza do Ama-
zonas, representada pela ex-Miss Brasil.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
Anais do Senado, Voto de Aplauso ao escritor e filósofo 
amazonense Demosthenes Carminé, pelo lançamento 
de livro sobre a vida e a vitória de Teresinha Morango, 
ex-Miss Brasil.

Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja le-
vado ao conhecimento do homenageado e, por seu 
intermédio, a Teresinha Morango.

Justificação

Membro da Academia Amazonense – de Letras, 
o filósofo e escritor Demosthenes Carmine lançou, em 
Manaus, livro com o título Teresinha Morango — a Cin-
derela Amazônica. É muito *mais do que a biografia da 
ex-Miss Brasil: é também homenagem à bela e digna 
amazonense que conquistou, no exterior, o segundo 
lugar no concurso de Miss Universo. Carminé, autor 
de quatro outros livros, alguns sobre Filosofia, é, pois, 
merecedor do Voto de Aplauso que requeiro ao Sena-
do da República.

Sala das Sessões, 19 de junho de 2008
Senador Arthur Virgílio, – Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 807, DE 2008

Exmo. Sr. Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, seja apre-

sentado voto de pesar pelo falecimento do Senhor 
Professor Doutor José Gerardo Ponte, apresentando 
condolências à família.

Justificação

O Doutor José Gerardo nasceu em Sobral – CE, 
graduou-se em Medicina pela Faculdade de Ciências 
Medicas do Rio de Janeiro – RJ, em função do exce-
lente desempenho como aluno, foi laureado com a 
medalha de ouro “Francisco Farjado” pela Presidência 
da Republica do Brasil. Retornando ao Ceará em 1953 
deu inicio a sua brilhante carreia no magistério Médico, 
tendo vários dos seus trabalhos científicos publicados 
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em revistas e livros nacionais, e internacionais. Foi 
membro efetivo do Centro Médico Cearense, de que foi 
Comendador, sócio fundador da Sociedade Cearense 
de Ginecologia e Obstetrícia e Membro. Honorário da 
Academia Cearense de Medicina.

Diante da tão expressiva carreira acadêmica e 
serviços prestados ao Ceará e ao Brasil, apresento 
ao Senado o presente requerimento por perda tão 
significativa, solicitando o encaminhamento de voto 
de profundo pesar e tristeza aos familiares.

Sala das Sessões, 19 de Junho de 2008. – Se-
nador Francisco de Assis de Moraes Souza Mão 
Santa.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– A Presidência encaminhará os votos solicitados.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 

– A Presidência recebeu o Ofício nº S/18, de 2008 (nº 
289/2008, na origem), da Secretaria de Economia e 
Planejamento do Estado de São Paulo, encaminhando, 
em atendimento ao § 1º do art. 28 da Lei nº 11.079, de 
2004, informações referentes à contratação de parce-
ria público-privada por aquele Estado.

O expediente vai às Comissões de Assuntos Eco-
nômicos e de Serviços de Infra-Estrutura.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– Sobre a mesa, Proposta de Emenda à Constituição 
que passo a ler.

É lida a seguinte:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 27, DE 2008

Atribui à União competência para ins-
tituir regiões metropolitanas, aglomerações 
urbanas e microrregiões nos casos que 
específica.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1º O art. 21 da Constituição Federal passa a 
vigorar acrescido do inciso seguinte:

“Art. 21. Compete à União:
 ..............................................................
XXVI — instituir, por meio de lei comple-

mentar, regiões metropolitanas, aglomerações 
urbanas e microrregiões, constituídas por Muni-
cípios limítrofes situados em Estados distintos 
ou pelo Distrito Federal, para integrar a organi-
zação, o planejamento e a execução de funções 
públicas de interesse comum. (NR)”

Art. 2º Esta Emenda à Constituição entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Justificação

A Constituição de 1988, nos termos do § 3º do 
art. 25, transferiu aos, Estados, com exclusividade, 
a competência para instituir regiões metropolitanas, 
aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas 
por agrupamentos de Municípios contíguos, para inte-
grar a organização, o planejamento e a execução de 
funções públicas de interesse comum.

Enquanto pertenceu à União, essa prerrogativa 
ensejou a formalização de nove regiões metropolitanas. 
As de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, 
Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza, por meio da Lei 
Complementar nº 14, de 8 de junho de 1973; e a do 
Rio de Janeiro, por força da Lei Complementar nº 20, 
de 1º de julho de 1974.

Após a promulgação constitucional, os Estados 
instituíram outras dezessete. Dados do último censo 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
demonstram que o Brasil já possuía, no início da déca-
da, vinte e seis regiões metropolitanas. Nesses aglo-
merados, concentram-se 34% da população brasileira 
e 84% da população urbana. Apenas no conjunto dos 
onze maiores, onde o déficit habitacional é superior a 
2,2 milhões de domicílios, vive 78% de todos os bra-
sileiros que moram em favelas, o que demonstra a 
importância dessa forma de conjugação de esforços 
entre os entes federativos envolvidos.

Ocorre, contudo, que o texto constitucional deixou 
de considerar o fato de que o caráter metropolitano das 
ocupações urbanas algumas vezes alcança Municípios 
situados em Estados distintos.

Em face dessa razão fática, qual seja a da im-
possibilidade da instituição de regiões metropolitanas 
constituídas pelo agrupamento de Municípios situados 
em mais de um Estado, vem prosperando no âmbito 
legislativo um arranjo institucional similar, não previsto 
expressamente nas normas constitucionais. Trata-se 
das Regiões Integradas de Desenvolvimento, as de-
nominadas RIDEs.

Após a pioneira edição da Lei Complementar nº 
94, de 19 de fevereiro de 1998, que autorizou o Poder 
Executivo a criar a Região Integrada de Desenvolvi-
mento do Distrito Federal e Entorno, outras duas ini-
ciativas análogas foram tomadas como forma de su-
perar o óbice constitucional. A Lei Complementar nº 
112, de 19 de setembro de 2001, autorizou o Poder 
Executivo a criar a Região Integrada de Desenvolvi-
mento da Grande Teresina, Piauí, que inclui o Muni-
cípio de Timon, no Maranhão; do mesmo modo e na 
mesma data, por efeito da Lei Complementar nº 113, 
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foi autorizada a instituição da Região Administrativa 
Integrada de Desenvolvimento do Pólo Petrolina, em 
Pernambuco, e de Juazeiro, na Bahia.

Conquanto importante, o escopo das RIDEs, 
voltado para a articulação de medidas destinadas ao 
desenvolvimento regional, não coincide com o perfil 
de gestão integrada próprio das regiões metropolita-
nas, mais vinculadas ao planejamento e à gestão de 
serviços tipicamente urbanos, como os de habitação, 
saneamento e transporte.

A Proposta de Emenda à Constituição que ora 
apresentamos tem, assim, o propósito de sanar essa 
lacuna normativa. Sem prejuízo da prerrogativa consti-

tucionalmente atribuída aos Estados e, igualmente, sem 
obstar a efetividade das RIDEs já constituídas, preten-
de-se tão-somente prever a possibilidade da criação de 
regiões metropolitanas integradas pelo Distrito Federal, 
unidade federativa indivisível, ou pelo agrupamento de 
Municípios situados em diferentes Estados.

Objetiva-se, em síntese, levar segurança jurídica 
à formalização de realidades metropolitanas que ultra-
passam as fronteiras estaduais. Em face de sua rele-
vância, estamos certos de que a proposição merecerá 
o apoio dos membros do Congresso Nacional.

Sala das Sessões, de de 2008. – Senador Adel-
mir Santana.
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O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– A Proposta de Emenda à Constituição que acaba de 
ser lida está sujeita às disposições constantes dos art. 
354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI) – 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– V. Exª tem a palavra, pela ordem.

O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
em primeiro lugar, para parabenizar o Senador Valter 
Pereira pelo pronunciamento que acaba de fazer em 
homenagem aos 100 anos da imigração japonesa e, 
em segundo, para solicitar a V. Exª que seja dado como 
lido o pronunciamento que eu faria em relação ao meio 
ambiente, ao aquecimento global e ao que os governos 

têm realizado nesse sentido, junto com instituições e 
organizações multilaterais.

Era isso o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR JOÃO VICENTE CLAUDI-
NO.

O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs 
Senadores, pessoas e instituições tão diversas entre si 
como ONGs, órgãos de proteção ao meio ambiente, go-
vernos dos países, organismos multilaterais, academias 
de ciência, universidades, centros de pesquisa e ambien-
talistas independentes espalhados por todo o mundo têm 
manifestado inquietação quanto às profundas transfor-
mações na regulação climática do planeta. O fenômeno 
denominado aquecimento global não é novo, pois já está 
ocorrendo há 150 anos, com impactos diversos sobre os 
biomas e as populações humanas dos cinco continen-

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.)
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tes. Nos últimos anos, as alterações se tornaram mais 
evidentes, e ensejaram ações e acordos internacionais 
com vistas a controlar os efeitos da atividade antrópica, 
em especial a emissão de gases poluentes, causadores 
do efeito estufa, o tratamento e a destinação de resíduos 
sólidos e os cuidados referentes ao bom uso das reser-
vas hídricas, entre outros.

Como foi amplamente divulgado, em alguns dos 
cenários traçados pelo Painel Intergovernamental sobre 
as Mudanças do Clima (IPCC, na sigla em inglês), as 
conseqüências do aquecimento global podem ser ca-
tastróficas, com aumento do nível dos oceanos, degelo 
das calotas polares, inundação de extensas áreas den-
samente povoadas, alterações nas correntes marinhas, 
com reflexos na atividade pesqueira e desequilíbrios 
no regime climático de zonas sob sua influência. Vale 
assinalar que as modificações climáticas integram um 
sistema caótico não linear e, como tal, são, em certa 
medida, imprevisíveis. A extensão e a intensidade dos 
efeitos também apresentam ampla variação. É claro 
que se trata de um cenário extremo e, nesse gradiente 
múltiplo, restam muitas possibilidades de a humanidade 
reagir, com vistas a garantir um futuro acolhedor para 
as gerações que nos sucederem.

Pois bem, Sr. Presidente, algumas medidas mais 
específicas deveriam ser efetivadas o mais brevemente 
possível, como forma de prevenir conseqüências do 
aquecimento global. Sabe-se, por exemplo, que o fenô-
meno não deixará de repercutir sobre a saúde humana, 
seja pelos surtos de fome decorrentes de processos 
de desertificação, seja pela incidência de doenças fa-
vorecidas por temperaturas mais altas. Em Portugal, 
a temperatura média já teria subido mais de 1 grau 
desde 2003, o que motivou as autoridades sanitárias 
do país a montar um sistema de vigilância para evitar 
o surgimento ou a volta de doenças normalmente as-
sociadas aos trópicos.

Recentemente, dois portugueses foram diagnos-
ticados com dengue, mas ficou provado que o contágio 
se deu fora do território lusitano. Todavia, há muito se 
sabe que o Aedes aegypti pode ser encontrado na Ilha 
da Madeira, a 600 quilômetros ao Sul do continente eu-
ropeu, junto à costa noroeste da África. Como também 
se sabe, esse mosquito é o responsável pela transmis-
são dos vírus da dengue, da dengue hemorrágica e, 
ainda, da febre amarela. Convém lembrar, por um lado, 
que enfermidades como a malária existiram na região 
Centro-Sul de Portugal até inícios dos anos 70. Por ou-
tro lado, é conhecida a capacidade de adaptação do 
mosquito e sua intensa atividade procriatória. 

Srªs. e Srs. Senadores, é importante frisar que a 
emergência de doenças tropicais na Europa já é uma 
realidade. A febre do Nilo Ocidental, igualmente trans-

mitida por mosquitos, já chegou ao Sul da Itália. Ainda 
não há vacinas disponíveis para o mal, que, em suas 
formas mais severas, pode resultar em meningite ou me-
ningoencefalite, com possibilidade de óbito. Nos anos 50 
e 60, Portugal dispunha de uma rede de vigilância para 
o enfrentamento de doenças tropicais. Precavidamente, 
em face da conjuntura atual, decidiu reativá-la.

Penso que talvez tenhamos de seguir caminho 
semelhante. De minha parte, encomendei à Consultoria 
Legislativa do Senado Federal um estudo para exami-
nar a conveniência de estabelecermos um sistema de 
vigilância semelhante. De todo modo, já é possível visu-
alizar um quadro que inspira muita preocupação. Para 
ilustrar, a nossa vizinha Argentina, registrou, somente 
em dezembro de 2006, quatro casos de pessoas con-
taminadas com o vírus da Febre do Nilo Ocidental. Em 
resposta, o Departamento de Vigilância Epidemiológi-
ca do Ministério da Saúde (MS) brasileiro estabeleceu 
um protocolo visando conter a introdução e possível 
disseminação da doença em território nacional.

Evidentemente, não se trata de tarefa da mesma 
magnitude do nosso co-irmão europeu. Uma coisa é, 
como sobejamente sabem os Colegas Parlamentares 
médicos, evitar a entrada de doenças alienígenas; 
outra, bem distinta, é controlar doenças endêmicas, 
em território tão vasto e de clima tropical. Além dis-
so, não é fácil combater as formas silvestres de algu-
mas dessas doenças, como a febre amarela, devido 
às conformações de relevo e flora e à dispersão dos 
grupos populacionais. Tampouco é simples o objetivo 
de evitar a urbanização desses males, haja vista os 
enormes problemas existentes nas periferias de nos-
sas grandes cidades.

Porém, os recentes surtos de dengue e febre 
amarela em largas porções do território nacional evi-
denciam que nossos mecanismos de controle apresen-
tam enormes falhas de coordenação e gerência, para 
não falar dos crônicos problemas de financiamento. 
Quero lembrar a meus ilustres Pares que as últimas 
décadas foram marcadas pelo recrudescimento de 
doenças que pareciam sob controle, como dengue, 
cólera, malária, difteria, febre amarela, tuberculose, 
leishmaniose e hanseníase. Para responder a essa 
“ameaça microbiana”, como a designou a especialis-
ta Mariza Velloso Conde, da Fundação Oswaldo Cruz 
– Fiocruz, é preciso estruturar um sistema efetivo de 
vigilância e controle dessas doenças. 

Mas, novamente, esbarramos na questão do fi-
nanciamento.

Sr. Presidente, estamos falando de um problema 
global. Infelizmente, os investimentos públicos e priva-
dos em pesquisa e desenvolvimento na área de saúde 
estão voltados para outros tipos de enfermidades, as 
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doenças prevalentes nos países ricos. Estima-se que 
cerca de 90% dos investimentos destinam-se a proble-
mas de saúde que afetam apenas 10% da população 
mundial. Tal disparidade, conhecida no jargão da área 
como desequilíbrio 10/90, suscitou a criação, em 1995, 
no âmbito da Organização Mundial de Saúde, de um 
Programa Especial para a Pesquisa e Capacitação em 
Doenças Tropicais – TDR, co-patrocinado pela OMS, 
Banco Mundial e Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento – Pnud.

No Brasil, uma das repercussões do Programa TDR 
foi a tentativa de fortalecer a articulação entre o siste-
ma de saúde e o sistema de ciência e tecnologia, a fim 
de combater mais eficazmente as chamadas doenças 
negligenciadas. Estas recebem tal denominação exa-
tamente porque não contam com a atenção devida dos 
governos e dos grandes laboratórios internacionais. São 
exemplos a tuberculose, a malária, a doença de Chagas, 
a hanseníase, a leishmaniose, a dengue e a doença do 
sono, que acometem 530 milhões de pessoas ao redor 
do planeta. Para uma noção aproximada da gravidade 
do problema, basta saber que, entre 1975 a 1999, dos 
1.393 remédios aprovados pelos órgãos competentes, 
para uso humano, somente 1% destinava-se ao trata-
mento de doenças tropicais e da tuberculose.

Em nosso País, na atualidade, o Ministério da 
Saúde vem destinando recursos para pesquisas en-
volvendo as doenças negligenciadas. Entre 2003 e 
2007, foram apoiadas 381 pesquisas sobre essas en-
fermidades. Como bem apôs a doutora Márcia Luz da 
Mota, Coordenadora-Geral de Fomento à Pesquisa em 
Saúde do Ministério da Saúde, se “os países centrais 
não financiam isso, cabe a nós financiar”.

Do ponto de vista institucional, foi criado um de-
partamento específico no Ministério da Saúde com a 
missão de contribuir para o desenvolvimento e apoiar 
as políticas de ciência e tecnologia na área de saúde. 
No início do Governo Lula, foram feitas diversas reuni-
ões com a comunidade científica e, logo em seguida, 
foi publicada a Agenda Nacional de Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação em Saúde, com posterior realização de 
Conferência sobre o tema. 

Porém, a nossa realidade implica o reconheci-
mento de que é fundamental enfrentar as falhas re-
manescentes nos campos da ciência, do mercado e 
da saúde pública. Certamente, avançamos em relação 
à pesquisa. A Fiocruz, para ficar num bom exemplo, 
publica cerca de 1.000 artigos científicos por ano. Em 
relação ao mercado, quer nos parecer que cabe ao 
Estado realçar seu papel de fomento. Segundo o dou-
tor Carlos Médicis Morel, coordenador do Centro de 
Desenvolvimento Tecnológico da Fiocruz e autoridade 
mundialmente reconhecida na área de doenças negli-

genciadas, “O que está faltando muito no Brasil não é 
tanto o lado da pesquisa básica, é como transformar 
esse conhecimento em produtos — vacinas, medica-
mentos, kit diagnóstico, inseticidas, de uso em saúde 
pública ou uso pelos pacientes. Porque por mais que 
a gente possa ter uma pesquisa científica avançada, 
isso não significa mais produto no mercado.”

Contudo, a agenda de pesquisa e desenvolvimen-
to, e mesmo a ação estatal, têm de ser orientadas pelo 
interesse público, e este é dado pelas necessidades 
de saúde da população e não pelas perspectivas de 
lucro do mercado farmacêutico.

Pelo exposto, Sr. Presidente, a idéia da rede para 
controle das doenças tropicais merece consideração 
e análise detida por parte do Governo. Não desconhe-
cemos os óbices que se apresentam à sua efetivação, 
mas acreditamos que sucessos podem advir, à seme-
lhança dos que sucederam no combate à doença de 
Chagas, tanto no Brasil como em outros países, após 
a criação da “Rede Global para Eliminação da Doença 
de Chagas”, em julho de 2007.

Era o que tinha a dizer.
Obrigado, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 

– V. Exª será atendido nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 

– A pauta da presente sessão fica transferida para a 
próxima terça-feira, dia 24, nos termos do acordo das 
Lideranças.

Está encerrada a Ordem do Dia.

São os seguintes os itens transferidos 
para a próxima sessão deliberativa ordinária, 
terça-feira, dia 24 de junho:

1

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 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: 
9.5.2008)
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(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 Eco-
nômicos-CAE)

2

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.

3

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 137, 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 137, de 2008 (apresen-
tado como conclusão do Parecer nº 539, de 
2008, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
Relator ad hoc: Senador Jayme Campos), que 
aprova a Programação Monetária para o pri-
meiro trimestre de 2008.

4

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.

5

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 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.

6

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 38, DE 2004 

(Votação Nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 38, de 2004, 
tendo como primeiro signatário o Senador Sér-
gio Cabral, que altera os arts. 52, 55 e 66, da 
Constituição Federal, para estabelecer o voto 
aberto nos casos em que menciona, terminan-
do com o voto secreto do parlamentar.

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

7

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 50, DE 2006 

(Votação Nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 50, de 2006, tendo 
como primeiro signatário o Senador Paulo Paim, 
que inclui o art. 50A e altera os arts. 52, 55 e 66, 
da Constituição Federal, para estabelecer o voto 
aberto nos casos em que menciona, terminando 
com o voto secreto do parlamentar.
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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.

8

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 parcialmente, com 
Subemenda, que apresenta.

9

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 (so-
bre a Proposta) – Relator: Senador Ramez 
Tebet, 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.

10

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 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.

11

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.

12

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 3, DE 2001 

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

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

Proposta de Emenda à Constituição nº 3, 
de 2001, tendo como primeiro signatário o Sena-
dor José Roberto Arruda, que altera o art. 228 da 
Constituição Federal, reduzindo para dezesseis 
anos a idade para imputabilidade penal.
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13

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.

14

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.

15

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.

16

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, Rela-
tor: Senador Jefferson Peres, favorável, com as 
Emendas nºs 1 e 2 – CCJ, que apresenta.

17

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 22, DE 2006

Discussão, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 22, de 2006, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Demóstenes Torres, que altera o art. 103–B, 
para modificar a composição do Conselho Na-
cional de Justiça.

Parecer sob nº 548, de 2007, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Antonio Carlos Magalhães, 
favorável, com a Emenda nº 1–CCJ, que apre-
senta, com abstenção do Senador Jefferson 
Péres. 

18

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.

19

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-
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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. 

20

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 Co-
missão Diretora, Relator: Senador Flexa Ribei-
ro, oferecendo a redação do vencido.

21

SUBSTITUTIVO AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 532, DE 2003

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 
532, de 2003, que modifica a Lei nº 9.610, de 
19 de fevereiro de 1998, que altera, atualiza e 
consolida a legislação sobre direitos autorais e 
dá outras providências, dispondo sobre a au-
toria e a utilização de obras audiovisuais.

Pareceres sob nºs 
– 2.210, de 2005, da Comissão Direto-

ra, Relator: Senador Antero Paes de Barros, 
oferecendo a redação do vencido; e

– 2.234, de 2005, de Plenário, Relator: 
Senador César Borges, conjunto, em substitui-
ção às Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania e de Educação, Cultura e Esporte, 
contrário à Emenda nº 1 – Plen.

22

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, Re-
lator: Senador João Durval, favorável, com as 
adequações redacionais propostas; e

– de Meio Ambiente, Defesa do Consumi-
dor e Fiscalização e Controle, Relator ad hoc: 
Senador Renato Casagrande, favorável.

23

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.

24

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.

25

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 75, DE 2004

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

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

26

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.

27

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 audiên-
cia, nos termos do Requerimento nº 624, de 
2006), Relator: Senador Renato Casagrande, 
favorável; e

– de Serviços de Infra–Estrutura, Rela-
tor: Senador Eliseu Resende, favorável, com 
as Emendas nos 1 a 3–CI, de redação, que 
apresenta.

28

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.

29

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. 

30

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.

31

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 
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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.

32

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.

33

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 4, DE 2006

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

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

34

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.

35

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.

36

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.

37

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.

38

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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39

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.

40

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 50, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 50, de 2007 (nº 5.893/2005, 
na Casa de origem), que institui o Dia Nacional 
do Agente Marítimo.

Parecer favorável, sob nº 1.100, de 2007, 
da Comissão de Educação, Relator: Senador 
Paulo Duque.

41

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.

42

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.

43

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.

44

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.

45

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, 
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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 Cidada-
nia, 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.

46

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.

47

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, Rela-
tora: Senadora Maria do Carmo Alves; e

– Diretora, Relator: Senador Efraim Mo-
rais.

48

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 53, DE 2008 

(Tramita nos termos dos arts. 142 e 
143 do Regimento Interno.)

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.

49

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

143 do Regimento Comum.)

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

50

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

143 do Regimento Comum.)

Discussão, em primeiro turno, do Projeto 
de Lei do Senado nº 33, de 2008, de iniciativa 
da Comissão Mista Especial sobre Mudanças 
Climáticas, que dispõe sobre a Redução Cer-
tificada de Emissão (RCE) (unidade padrão 
de redução de emissão de gases de efeito 
estufa).

51

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

143 do Regimento Comum.)

Discussão, em primeiro turno, do Projeto 
de Lei do Senado nº 34, de 2008, de iniciativa 
da Comissão Mista Especial sobre Mudanças 
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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.

52

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

143 do Regimento Comum.)

Discussão, em primeiro turno, do Projeto 
de Lei do Senado nº 35, de 2008, de inicia-
tiva da Comissão Mista Especial sobre Mu-
danças Climáticas, que altera dispositivo da 
Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, 
para viabilizar o acesso, ao Sistema Elétrico 
Interligado Nacional, dos autoprodutores de 
energia elétrica.

53

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.

54

REQUERIMENTO Nº 1.302, DE 2004

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.302, de 2004, da Senadora Serys Slhes-
sarenko, solicitando a instituição, no âmbito do 
Senado Federal, da Semana de Ciência e Tec-
nologia, a ser celebrada anualmente 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.

55

REQUERIMENTO Nº 778, DE 2007

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 778, de 2007, iniciativa da Senadora Kátia 
Abreu, solicitando a remessa do Projeto de Lei 
do Senado nº 202, de 2005, à Comissão de Agri-
cultura 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).

56

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 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.

57

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.)

58

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 
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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.

59

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.

60

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)

61

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.

62

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.)

63

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)

64

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.

65

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 
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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.)

66

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)

67

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)

68

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)

69

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)

70

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.)

71

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.)

72

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 
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.)

73

REQUERIMENTO Nº 368, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 368, de 2008, do Senador Wellington 
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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).

74

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).

75

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.

76

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.

77

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.

78

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).

79

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).

80

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).

81

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-
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micos (retribuição por serviços ambientais 
decorrentes de boas práticas rurais).

82

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).

83

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 (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– Não há oradores inscritos.

Os Senadores Antonio Carlos Valadares e Ger-
son Camata enviaram discursos à Mesa para serem 
publicados na forma do disposto no art. 203, combi-
nado com o inciso I e o § 2º do art. 210 do Regimento 
Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB – 

SE. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, gostaria hoje de trazer à atenção 
deste Plenário um assunto que, muito embora não es-
teja sendo comentado pela imprensa, continua sendo 
problemático. Refiro-me, Senhor Presidente, à ques-
tão do tratamento que têm recebido os brasileiros que 
viajam à Europa. Este assunto mexe com o sentimento 
de brasilidade e com a altivez do nosso povo.

Ainda está fresca em nossa memória a crise que 
estremeceu as relações entre Brasil e Espanha no início 
deste ano, por causa do tratamento que aquele país 
europeu vinha dando a brasileiros impedidos de entrar 
em suas fronteiras. Mas o caso espanhol foi apenas o 
mais recente e, talvez, o que teve maior repercussão 

nos jornais. A verdade é que esse tipo de tratamento 
dado a viajantes brasileiros está se tornando repetitivo, 
e não é exclusividade deste ou daquele país. Na Grã-
Bretanha, por exemplo, que protagonizou o bárbaro 
episódio do assassinato do jovem Jean Charles de 
Menezes, os brasileiros formam a nacionalidade mais 
freqüentemente barrada nas fronteiras há três anos 
consecutivos. Outros países europeus, como Portugal 
e Itália, também já aumentaram o controle da entrada 
de brasileiros em suas fronteiras.

A motivação expressa, como sabemos, Sr. Pre-
sidente, é a de controlar a imigração ilegal. Natural-
mente, ninguém defende a imigração ilegal. Não há 
como deixar de reconhecer o direito – e mesmo o de-
ver – das autoridades de um país de controlar a en-
trada de pessoas em seu território. O que não se pode 
tolerar, Srªs. Senadoras, Srs. Senadores, é o arbítrio, 
os maus-tratos, a humilhação, os constrangimentos a 
que são submetidas as pessoas. Nem mesmo a inten-
ção de cometer uma ilegalidade justificaria os maus-
tratos. Pior quando esses constrangimentos atingem 
indistintamente qualquer um pelo simples fato de ser 
brasileiro, o que, segundo os critérios estreitos e pre-
conceituosos que parecem vigorar nessas polícias de 
fronteira, é suficiente para torná-los automaticamente 
suspeitos.

Por tudo isso, Sr. Presidente, quero aqui apelar 
para que nossa diplomacia, reconhecidamente eficiente, 
dê prioridade a esse problema, de modo a que mar-
quemos posição firme nessa questão. Temos notícia 
de que, no caso da crise mais recente com a Espanha, 
brasileiros e espanhóis chegaram a um acordo, que 
melhorou a situação, diminuindo as arbitrariedades e 
oferecendo melhores condições aos brasileiros retidos 
pela polícia nos aeroportos. Isso é ótimo, certamente 
contribuirá para desanuviar as tensões, mas precisa-
mos ser mais assertivos.

Cada vez mais, a Europa tenderá a endurecer as 
restrições à imigração, o que afetará a todos os que 
desejam viajar para o Velho Continente. Em julho, as-
sume a presidência da União Européia o Presidente 
francês, Nicolas Sarkozy, cujas posições favoráveis 
ao endurecimento das leis de imigração são públicas. 
Seu programa de governo, aliás, dá prioridade a essa 
questão, o que reforça a crença de que, nos próxi-
mos meses, veremos esse tema ganhar destaque na 
agenda européia. Tudo isso, como eu disse, está no 
direito deles. O que não podemos aceitar é que esse 
endurecimento implique um recrudescimento do pre-
conceito contra brasileiros. No início deste mês, o 
chanceler Celso Amorim esteve reunido com minis-
tros do bloco europeu e deixou claro que o Brasil vai 
marcar posição e protestará contra qualquer plano de 
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endurecimento das leis européias de imigração que 
implique discriminação contra viajantes brasileiros. 
Louvo a atitude do nosso Chanceler e faço votos de 
que efetivamente levemos adiante essa atitude mais 
assertiva. Torço também para que a União Européia 
saiba honrar, no que se refere ao tratamento dispen-
sado aos brasileiros em suas fronteiras, nossa rica e 
longa história de parceria.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, 
hoje a complexidade inerente ao problema da imigra-
ção, que todos reconhecemos, aliou-se à facilidade 
das comunicações e das viagens para se tornar uma 
questão ainda mais espinhosa. Não queremos, repi-
to, defender a imigração ilegal nem pedir privilégios 
para os brasileiros. O que exigimos, apenas, é um tra-
tamento igual e respeitoso, que não considere como 
potencial suspeito, preliminarmente, todo brasileiro 
que esteja viajando.

Nestas questões, não temos muitas outras formas 
de reagir, a não ser pela reciprocidade: o tratamento que 
nos é dispensado será reciprocamente espelhado no 
tratamento que daremos. Quero crer, no entanto, que, 
de uma parte e de outra, caminharemos no sentido de 
um tratamento respeitoso mútuo, sem afrouxamento 
dos controles necessários, mas com o devido respei-
to pela dignidade das pessoas e livre de preconceitos. 
Não pedimos mais do que isso.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, as forças do atraso voltaram a atacar 
esta semana. Atos de vandalismo em 13 Estados mar-
caram mais uma ofensiva da sucursal brasileira da Via 
Campesina, um movimento internacional que se auto-
intitula “a voz dos camponeses do mundo inteiro” – e 
do qual faz parte o MST, Movimento dos Trabalhadores 
Sem-Terra. Na falta de latifúndios improdutivos para 
atacar, os integrantes dessas entidades dirigem sua 
violência contra alvos variados, que vão de centros de 
pesquisa agronômica a rodovias, ferrovias, indústrias 
e hidrelétricas.

Essas organizações tornaram-se tão anacrônicas 
quanto os fanáticos que, na Inglaterra do começo do 
século 19, armados com martelos, machados, lanças e 
pistolas, invadiam fábricas e destruíam suas máquinas. 
Para eles, a industrialização era inimiga do homem, e 
só traria desgraças.

Os militantes da Via Campesina e de movimentos 
assemelhados têm muito em comum com os luditas, 
como eram conhecidos os vândalos ingleses. Seu ob-
jetivo, como era o deles, é fazer o País regredir a um 
estágio anterior à Revolução Industrial. 

A memória dos seres humanos é curta. Por isso, 
é bom lembrar que a meta dos integrantes da Via Cam-
pesina, de construir uma “nova sociedade”, baseia-se 
em princípios muito semelhantes àqueles que inspi-
raram os dirigentes comunistas do Camboja, levando-
os a cometer um dos maiores genocídios da história 
humana, em que morreu um quarto da população do 
país. Mais de 1 milhão de pessoas foram executadas, 
morreram de fome ou de doenças, enquanto os gover-
nantes tentavam fazer com que o Camboja atingisse 
um estágio de “pureza”, uma utopia agrária que incluía 
a abolição da propriedade privada, o esvaziamento das 
cidades e o fim de qualquer tipo de educação que não 
se conformasse com a doutrina do regime.

O fanatismo inspira a violência e a irracionalidade, 
como estamos fartos de saber. Os atos praticados esta 
semana pelos sem-terra não fugiram a esta regra. Em 
Pernambuco, 200 depredadores invadiram na terça-feira 
uma estação experimental de cana-de-açúcar manti-
da pela Universidade Federal Rural daquele Estado, 
no município de Carpina, destruíram mudas de novas 
variedades e danificaram uma área plantada de 100 
hectares. Alegaram que o local poderia servir como 
assentamento para 50 famílias.

Na capital paulista, mais de 400 arruaceiros inva-
diram e danificaram a sede do Grupo Votorantim, para 
protestar contra a construção de uma usina hidrelétrica. 
Aos militantes da Via Campesina juntaram-se integran-
tes de uma certa “Assembléia Popular”, movimento 
que conta com o suporte de uma ala da Igreja Cató-
lica afinada com a Teologia da Libertação. Em Minas 
Gerais, a Estrada de Ferro Vitória-Minas foi fechada, 
suspendendo a saída da composição de passageiros 
que liga Belo Horizonte a Vitória e paralisando 13 trens 
que transportam minério.

É longa a lista de investidas praticadas pela Via 
Campesina esta semana. Em Sobradinho, na Bahia, 
os sem-terra chegaram em 10 ônibus. Armados com 
facões, quebraram a porta e ocuparam a ante-sala 
do centro de comando da usina hidrelétrica do São 
Francisco, deixando os funcionários retidos no escri-
tório da companhia. Em Passo Fundo, no Rio Grande 
do Sul, uma fábrica de óleo de soja foi invadida e teve 
que paralisar a produção.

Tudo isso, toda essa violência e destruição, em 
nome de quê? Segundo uma nota distribuída à imprensa 
pela organização, em nome de um protesto “contra o 
modelo agrícola brasileiro” – um dos mais bem-suce-
didos do mundo –, os projetos de reflorestamento e a 
produção de etanol. Deveriam ouvir os pronunciamen-
tos do presidente Lula, em que este exalta o sucesso 
do agronegócio e defende o etanol brasileiro.
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Mas organizações como a Via Campesina e o 
MST não estão interessadas em diálogo. Este não faz 
parte do vocabulário dos fanáticos. Felizmente, o curso 
do tempo demonstra que o radicalismo não leva a lugar 
algum. Hoje, os destruidores de máquinas do século 
19 são encarados como uma curiosidade exótica pe-
los historiadores. O fanatismo dos sem-terra, que se 
inspira em ideologias sepultadas há décadas, algum 
dia também pertencerá ao passado. Mas nem por isso 
devemos tolerar em silêncio a violência que cometem. 
Como disse o reitor da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, Valmar Andrade, “o País não pode ficar 
à mercê de pessoas desse nível”. Não há lugar na de-
mocracia para quem a despreza e procura destruí-la, e 
é isto o que pensam e fazem as forças do atraso.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 16 
minutos.)
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 53ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)

Bahia
Minoria-DEM - Antonio Carlos Júnior* (S)

Bloco-PR - César Borges*
PDT - João Durval**

Rio Grande do Sul
Bloco-PT - Paulo Paim*
PTB - Sérgio Zambiasi*
Maioria-PMDB - Pedro Simon**

Amazonas
Minoria-PSDB - Arthur Virgílio*
PDT - Jefferson Praia* (S)

Bloco-PT - João Pedro** (S)

Rio de Janeiro
Bloco-PRB - Marcelo Crivella*
Maioria-PMDB - Paulo Duque* (S)

Bloco-PP - Francisco Dornelles**

Ceará
PDT - Patrícia Saboya*
Minoria-PSDB - Tasso Jereissati*
Bloco-PC DO B - Inácio Arruda**

Paraná
Bloco-PT - Flávio Arns*
PDT - Osmar Dias*
Minoria-PSDB - Alvaro Dias**

Maranhão
Maioria-PMDB - Lobão Filho* (S)

Maioria-PMDB - Roseana Sarney*
PTB - Epitácio Cafeteira**

Paraíba
Minoria-DEM - Efraim Morais*
Maioria-PMDB - José Maranhão*
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   
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

1) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - ONGS

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito composta de 11 Senadores titulares e 7 suplentes, destinada
a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, a liberação, pelo Governo Federal, de recursos públicos para
organizações não governamentais - ONGs - e para organizações da sociedade civil de interesse público
- OSCIPs, bem como a utilização, por essas entidades, desses recursos e de outros por elas recebidos do
exterior, a partir do ano de 1999 até a data de 8 de novembro de 2007. 

(Requerimento nº 201, de 2007, lido em 15.3.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 217, de 2007, lido em 20.03.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.324, de 2007, lido em 8.11.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 515, de 2008, lido em 30.04.2008)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE: Senador 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)  (15)

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)  
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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.
15. Em 10/06/2008, a Senadora Fátima Cleide é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 68/2008-GLDBAG).

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3311-3514

Fax: 3311-1176
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2) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PEDOFILIA

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 200, de 2008, de
autoria do Senador Magno Malta e outros Senhores Senadores, composta de sete titulares e cinco suplentes,
nos termos do § 4º do art. 145 do Regimento Interno do Senado Federal, para, no prazo de cento e vinte
dias, apurar a utilização da internet na prática de crimes de "pedofilia", bem como a relação desses crimes
com o crime organizado. 

(Requerimento nº 200, de 2008, lido em 4.3.2008)

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 )
Paulo Paim   (PT-RS)  (4)

Magno Malta   (PR-ES)

 1.  Marcelo Crivella   (PRB-RJ)  (3)

 

Maioria ( PMDB )
Almeida Lima   (PMDB-SE)

Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB-AC)

 1.   

 

PTB
Romeu Tuma   (SP)  1.  Sérgio Zambiasi   (RS)

 
Notas:
1. 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).
3. Em 04.06.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em
substituição ao Senador Paulo Paim.
4. Em 04.06.2008, o Senador Paulo Paim é designado titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em substituição ao
Senador Marcelo Crivella.
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3) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - CARTÃO CORPORATIVO

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito composta de 11 Senadores titulares e 7 suplentes, com o
objetivo de investigar, no prazo de 180 dias, todos os gastos efetuados com a utilização do Cartão de Crédito
Corporativo do Governo Federal, desde a sua criação em 2001. 

(Requerimento nº 387, de 2008, lido em 08.04.2008)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

 

Leitura: 08/04/2008

TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
 

 

 

 1.   

 2.   

 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )
 

 

 

 1.   

 2.   

 

Maioria ( PMDB )
 

 

 

 1.   

 2.   

 

PTB
  1.   

PDT
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES TEMPORÁRIAS

1) COMISSÃO TEMPORÁRIA PARA REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DO SENADO
FEDERAL

Finalidade: Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, Projeto de Resolução para reforma do Regimento
Interno do Senado Federal. 

(Requerimento nº 208, de 2008, aprovado em 5.3.2008)

Número de membros: 5 titulares

 

Leitura: 05/03/2008

TITULARES

Senador Gerson Camata   (PMDB)

Senador César Borges   (PR)

Senador Papaléo Paes   (PSDB)

Senador Antonio Carlos Valadares   (PSB)
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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 
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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)
(Aditado pelo Requerimento nº 751, de 2008, aprovado em 10.06.2008)

Número de membros: 8

 

Leitura: 25/03/2008

4) COMISSÃO TEMPORÁRIA - CONFERÊNCIA MUNDIAL DA PAZ

Finalidade: Destinada a representar o Senado Federal na Conferência Mundial da Paz (World Peace
Conference), em Caracas, Venezuela, entre os dias 8 e 13 de abril de 2008. 

(Requerimento nº 341, de 2008, aprovado em 3.4.2008)

Número de membros: 3 titulares

 

Leitura: 03/04/2008

TITULARES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )

Senador Inácio Arruda   (PC DO B)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
 

Maioria ( PMDB )
Senador José Nery   (PSOL)  (1)

 
Notas:
1. VAGA CEDIDA PELO PMDB AO PSOL
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PERMANENTES E SUAS SUBCOMISSÕES

1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS  - CAE
Número de membros: 27 titulares  e 27 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Aloizio Mercadante  (PT-SP)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Eliseu Resende  (DEM-MG)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (3)

Eduardo Suplicy   (PT)

Francisco Dornelles   (PP)

Delcídio Amaral   (PT)

Aloizio Mercadante   (PT)

Renato Casagrande   (PSB)

Expedito Júnior   (PR)

Serys Slhessarenko   (PT)

 

 

 1.  Flávio Arns   (PT)

 2.  Paulo Paim   (PT)

 3.  Ideli Salvatti   (PT)

 4.  Marina Silva   (PT)  (9)

 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)



junho de 2008 ORDEM DO DIA quarta-feira 18 125

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

PTB  (4)

João Vicente Claudino 

Gim Argello 

 1.   

 2.   

PDT
Osmar Dias  1.  Jefferson Praia   (8)

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 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/08-LPDT).
9. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 66/2008-GLDBAG).

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário n° 19 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3311-4605 e 33113516
Fax: 3311-4344

E-mail: scomcae@senado.gov.br
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1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - ASSUNTOS MUNICIPAIS

Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2005, do Senador Luiz Otávio, com o objetivo de opinar
sobre matérias de interesse do poder municipal local. 

Número de membros: 9 titulares  e 9 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Cícero Lucena  (PSDB-PB)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Garibaldi Alves Filho  (PMDB-RN)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (3)

Antonio Carlos Valadares   (PSB)

VAGO   (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
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1.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Finalidade: Debater e examinar a situação da Previdência Social 

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

 

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Telefone(s): 3311-4605 e 33113516

Fax: 3311-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br

1.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - REFORMA TRIBUTÁRIA

Finalidade: Avaliar a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional na forma do inciso XV do art. 52 da
Constituição Federal, assim como tratar de matérias referentes à Reforma Tributária 

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Tasso Jereissati  (PSDB-CE)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Neuto De Conto  (PMDB-SC)

RELATOR:  Senador Francisco Dornelles  (PP-RJ)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (3)

Eduardo Suplicy   (PT)

Francisco Dornelles   (PP)

 1.  Renato Casagrande   (PSB)

 2.  Ideli Salvatti   (PT)

Maioria ( PMDB )
Mão Santa   (PMDB)

Neuto De Conto   (PMDB)

 1.   

 2.   

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Raimundo Colombo   (DEM)

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
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1.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - REGULAMENTAÇÃO DOS MARCOS
REGULATÓRIOS

Finalidade: Debater e estudar a regulamentação dos Marcos Regulatórios nos diversos setores de
atividades que compreendem serviços concedidos pelo Governo, como telecomunicações, aviação civil,
rodovias, saneamento, ferrovias, portos, mercado de gás natural, geração de energia elétrica, parcerias
público-privadas, etc. 

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Delcídio Amaral  (PT-MS)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Sérgio Guerra  (PSDB-PE)
RELATOR:  Senador Garibaldi Alves Filho  (PMDB-RN)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (1)

Delcídio Amaral   (PT)

Inácio Arruda   (PC DO B)

 1.  Francisco Dornelles   (PP)

 2.  Renato Casagrande   (PSB)

Maioria ( PMDB )
Valdir Raupp   (PMDB)

VAGO   (2)

 1.  Romero Jucá   (PMDB)

 2.  Valter Pereira   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
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
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2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS  - CAS
Número de membros: 21 titulares  e 21 suplentes

PRESIDENTE:  Senadora Patrícia Saboya  (PDT-CE)
VICE-PRESIDENTE:  Senadora Rosalba Ciarlini  (DEM-RN)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (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).
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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
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2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Eduardo Azeredo  (PSDB-MG)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Flávio Arns  (PT-PR)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (1)

Flávio Arns   (PT)

Paulo Paim   (PT)

 1.  Fátima Cleide   (PT)

 2.   

Maioria (PMDB) e PDT
VAGO   (2)  1.   

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Rosalba Ciarlini   (DEM)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 

 

 1.  Papaléo Paes   (PSDB)

 2.  Marisa Serrano   (PSDB)

 
Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Telefone(s): 3311-3515

Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br
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2.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA DA
SAÚDE

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Papaléo Paes  (PSDB-AP)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Augusto Botelho  (PT-RR)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (1)

Augusto Botelho   (PT)

Flávio Arns   (PT)

 1.  Antonio Carlos Valadares   (PSB)

 2.   

Maioria (PMDB) e PDT
João Durval   (PDT)  1.  Adelmir Santana   (DEM)  (2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Rosalba Ciarlini   (DEM)

Papaléo Paes   (PSDB)

 1.  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
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3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA  - CCJ
Número de membros: 23 titulares  e 23 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Marco Maciel  (DEM-PE)  (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)

Marina Silva   (PT)  (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
Osmar Dias   (9)  1.  Cristovam Buarque   (8)

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.
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4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  - CE
Número de membros: 27 titulares  e 27 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Cristovam Buarque  (PDT-DF)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Gilvam Borges  (PMDB-AP)  (9)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (3)

Flávio Arns   (PT)

Augusto Botelho   (PT)

Fátima Cleide   (PT)

Paulo Paim   (PT)

Ideli Salvatti   (PT)

Inácio Arruda   (PC DO B)

Renato Casagrande   (PSB)

João Ribeiro   (PR)

 1.  Patrícia Saboya   (PDT)  (1)

 2.  João Pedro   (PT)

 3.  Marina Silva   (PT)  (14)

 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)  (10)

Mão Santa   (PMDB)

Valdir Raupp   (PMDB)

Paulo Duque   (PMDB)

Lobão Filho   (PMDB)  (5,11)

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.  VAGO   (13)

 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   (12)
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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
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5) COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE  - CMA

Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Leomar Quintanilha  (PMDB-TO)
VICE-PRESIDENTE:  Senadora Marisa Serrano  (PSDB-MS)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (2)

Renato Casagrande   (PSB)

Marina Silva   (PT)  (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
Jefferson Praia   (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).
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8. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 58/2008 - GLDBAG).
9. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 06/08-LPDT).

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.
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5.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA SOBRE O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Cícero Lucena  (PSDB-PB)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Flexa Ribeiro  (PSDB-PA)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (2)

César Borges   (PR)

Serys Slhessarenko   (PT)

 1.  Inácio Arruda   (PC DO B)

 2.  Augusto Botelho   (PT)

Maioria ( PMDB )
Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)  1.  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.
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5.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - FÓRUM DAS ÁGUAS DAS AMÉRICAS E FÓRUM
MUNDIAL DA ÁGUA

Finalidade: Participar e Acompanhar as atividades do Fórum das Águas das Américas, a realizar-se no
Brasil, e do V Fórum Mundial da Água, que acontecerá em Istambul, Turquia, em março de 2009. 

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  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.
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5.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A CRISE AMBIENTAL NA
AMAZÔNIA

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Flexa Ribeiro  (PSDB-PA)
VICE-PRESIDENTE:  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.
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6) COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA  - CDH
Número de membros: 19 titulares  e 19 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Paulo Paim  (PT-RS)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Cícero Lucena  (PSDB-PB)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (8)

Flávio Arns   (PT)

Fátima Cleide   (PT)

Paulo Paim   (PT)

Patrícia Saboya   (PDT)  (5)

Inácio Arruda   (PC DO B)

José Nery   (PSOL)  (1,2)

 1.  Serys Slhessarenko   (PT)

 2.  Eduardo Suplicy   (PT)

 3.  Marina Silva   (PT)  (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.
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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 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 65/2008-GLDBAG).

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
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6.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

 

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005

Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

6.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO
Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador José Nery  (PSOL-PA)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Inácio Arruda  (PC DO B-CE)

Prazo final:  22/03/2009

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (3)

Eduardo Suplicy   (PT)

José Nery   (PSOL)  (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
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6.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DA MULHER
Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senadora Ideli Salvatti  (PT-SC)
VICE-PRESIDENTE:  Senadora Serys Slhessarenko  (PT-MT)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )

Ideli Salvatti   (PT)

Serys Slhessarenko   (PT)

 1.  Fátima Cleide   (PT)

 2.  Patrícia Saboya   (PDT)  (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



junho de 2008 ORDEM DO DIA quarta-feira 18 157

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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.  Marina Silva   (PT)  (11)

 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)  (8)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB)  (10)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Heráclito Fortes   (DEM)

Marco Maciel   (DEM)

Virginio de Carvalho   (PSC)  (7)

Romeu Tuma   (PTB)  (2)

Arthur Virgílio   (PSDB)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

João Tenório   (PSDB)

 1.  José Nery   (PSOL)  (4)

 2.  César Borges   (PR)  (1)

 3.  Kátia Abreu   (DEM)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 5.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

 6.  Tasso Jereissati   (PSDB)  (6)

 7.  Sérgio Guerra   (PSDB)

PTB  (5)

Fernando Collor  1.   

PDT
Cristovam Buarque  1.  Jefferson Praia   (9)

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. Vaga cedida temporariamente ao PSOL, conforme Ofício nº 10/2008-DEM (DSF 14.02.2008).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 24/03/2008, o Senador Tasso Jereissati é designado Suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/08 - GLPSDB).
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).
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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
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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
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7.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Romeu Tuma  (PTB-SP)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Eduardo Azeredo  (PSDB-MG)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (2)

VAGO   (1)  1.  Marcelo Crivella   (PRB)

Maioria ( PMDB )
Paulo Duque   (PMDB)  1.  Pedro Simon   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Romeu Tuma   (PTB)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  Marco Maciel   (DEM)

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

PDT
VAGO   (3)  1.   

 
Notas:
1. 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
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8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA  - CI
Número de membros: 23 titulares  e 23 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Marconi Perillo  (PSDB-GO)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Delcídio Amaral  (PT-MS)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (2)

Serys Slhessarenko   (PT)

Delcídio Amaral   (PT)

Ideli Salvatti   (PT)

Francisco Dornelles   (PP)

Inácio Arruda   (PC DO B)

Expedito Júnior   (PR)

 1.  Flávio Arns   (PT)

 2.  Fátima Cleide   (PT)

 3.  Aloizio Mercadante   (PT)

 4.  João Ribeiro   (PR)

 5.  Augusto Botelho   (PT)

 6.  Renato Casagrande   (PSB)

Maioria ( PMDB )
Romero Jucá   (PMDB)

Valdir Raupp   (PMDB)

Leomar Quintanilha   (PMDB)

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.
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9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO  - CDR
Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senadora Lúcia Vânia  (PSDB-GO)
VICE-PRESIDENTE:  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
Jefferson Praia   (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 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 08/08-LPdT).
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10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA  - CRA
Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Neuto De Conto  (PMDB-SC)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Expedito Júnior  (PR-RO)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (2)

Delcídio Amaral   (PT)

Antonio Carlos Valadares   (PSB)

Expedito Júnior   (PR)

João Pedro   (PT)

 

 1.  Paulo Paim   (PT)

 2.  VAGO   (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.
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Secretário(a): Marcello Varella
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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
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11) COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA  - CCT

Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Wellington Salgado de Oliveira  (PMDB-MG)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Marcelo Crivella  (PRB-RJ)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (2)

Marcelo Crivella   (PRB)

Augusto Botelho   (PT)

Renato Casagrande   (PSB)

Ideli Salvatti   (PT)

 

 1.  Expedito Júnior   (PR)

 2.  Flávio Arns   (PT)

 3.  João Ribeiro   (PR)

 4.  Francisco Dornelles   (PP)

 5.  Fátima Cleide   (PT)

Maioria ( PMDB )
Valdir Raupp   (PMDB)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)

Geovani Borges   (PMDB)  (6)

Valter Pereira   (PMDB)

 1.  Romero Jucá   (PMDB)

 2.  Gerson Camata   (PMDB)

 3.  Gim Argello   (PTB)  (7,8)

 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).
7. Vaga cedida pelo PMDB ao PTB, em 29.05.2008, nos termos do OF. GLPMDB Nº 151/2008.
8. Em 02.06.2008, o Senador Gim Argello, do PTB, é designado suplente na Comissão, em vaga do PMDB (OF. Nº 088/2008/GLPTB).
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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
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11.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - PÓLOS TECNOLÓGICOS

Finalidade: Estudo, acompanhamento e apoio ao desenvolvimento dos Pólos Tecnológicos 

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (2)

Marcelo Crivella   (PRB)

Augusto Botelho   (PT)

 1.  Francisco Dornelles   (PP)

 2.  Fátima Cleide   (PT)

Maioria ( PMDB )
Mão Santa   (PMDB)  1.  VAGO   (3)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Romeu Tuma   (PTB)  (1)

Cícero Lucena   (PSDB)  (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
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COMPOSIÇÃO

PROCURADORIA PARLAMENTAR 
(Resolução do Senado Federal nº 40/95)

 

SENADOR BLOCO / PARTIDO
 Demóstenes Torres   (DEM/GO)  (1)   Bloco Parlamentar da Minoria  

 João Tenório   (PSDB/AL)  (1)   Bloco Parlamentar da Minoria  

 Antonio Carlos Valadares   (PSB/SE)  (2)   Bloco de Apoio ao Governo  

     PMDB  

 Gim Argello   (PTB/DF)  (1)   PTB  

Atualização:  17/04/2008

Notas:

1. Designados na Sessão do Senado Federal de 09.04.2008.
2. Designado na Sessão do Senado Federal de 17.04.2008.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3311-5255   Fax:3311-5260

E-mail:scop@senado.gov.br
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COMPOSIÇÃO
CONSELHOS e ÓRGÃOS

1) CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
Número de membros: 15 titulares  e 15 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Leomar Quintanilha  (PMDB-TO)  (5)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Adelmir Santana  (DEM-DF)  (3)

1ª Eleição Geral:  19/04/1995

2ª Eleição Geral:  30/06/1999

3ª Eleição Geral:  27/06/2001

4ª Eleição Geral:  13/03/2003

5ª Eleição Geral:  23/11/2005

6ª Eleição Geral:  06/03/2007

 

TITULARES SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )
Augusto Botelho   (PT-RR)

João Pedro   (PT-AM)  (6)

Renato Casagrande   (PSB-ES)

João Vicente Claudino   (PTB-PI)  (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 )
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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.
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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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2) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ
Número de membros: 12 titulares

PRESIDENTE: Senadora Serys Slhessarenko   (PT-MT)  (1)

VICE-PRESIDENTE: Senador Inácio Arruda   (PC DO B-CE)  (1)

1ª Designação:  03/12/2001
2ª Designação:  26/02/2003
3ª Designação:  03/04/2007

 

MEMBROS
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DEM
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Lúcia Vânia   (GO)
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Serys Slhessarenko   (MT)

PTB
Sérgio Zambiasi   (RS)

PR
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Cristovam Buarque   (DF)
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Patrícia Saboya   (PDT-CE)

PC DO B
Inácio Arruda   (CE)

PRB
Marcelo Crivella   (RJ)

PP
 

PSOL
 

Atualização:  25/03/2008
Notas:
1. Eleitos em 21.06.2007
2. A 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.
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