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(Inicia-se a sessão às 14 horas e 46 mi-

nutos, e encerra-se à 22 horas e 41 minutos)

É o seguinte o registro de compareci-

mento:
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Há número regimental. Declaro aberta a ses-
são.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Gerson Ca-
mata.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nos 
termos do art. 14, solicito minha inscrição para uma 
comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – V. Exª será atendido o mais rápido possível.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Obri-
gado, Sr. Presidente.

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

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

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Apelo para a sensibilidade 
de V. Exª: inscrição para uma comunicação inadiável 
ou como orador inscrito, o que tiver perspectiva de uso 
da palavra e maior tempo.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Sr. Presidente, pela ordem.

A SRA. ADA MELLO (PTB – AL) – Sr. Presiden-
te, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Concedo a palavra à Senadora Ada Mello.

A SRA. ADA MELLO (PTB – AL. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Também peço minha ins-
crição para uma comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – A Senadora Ada quer também se inscrever 
para uma comunicação.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Ah, eu perdi!

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Senadora Serys.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Era tam-
bém para uma comunicação, Sr. Presidente. Mas estou 
inscrita, acredito que vou conseguir falar.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – V. Exª está inscrita, mas não está muito bem 
colocada.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Por favor, deixe-me na suplência para uma co-
municação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Já está aqui, como suplente.

O primeiro orador inscrito – depois, vai haver re-
vezamento – é o Senador Mozarildo Cavalcanti, que 
dispõe de vinte minutos. Aliás, dez minutos. Hoje, estou 
muito generoso. São dez minutos.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) – 
Sr. Presidente, pela ordem.

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

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR. 
Pela ordem.  Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
V. Exª poderia me inscrever na fila para uma comunica-
ção? E peço perdão ao Senador Mozarildo Cavalcanti. 
É para uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – V. Exª está inscrito aqui como segundo su-
plente.

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

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, dando desconto à interferên-
cia, inicio meu pronunciamento, saudando as Srªs e 
os Srs. Senadores.

Lamento vir a esta tribuna falar novamente sobre 
um escândalo que está “clonificado” em um órgão de 
vital importância do Governo Federal, e que é a Fun-
dação Nacional de Saúde. 

O jornal Folha de S.Paulo do dia 24 passado 
publicou uma reportagem que diz: “TCU vê convênios 
irregulares de R$166 milhões na Funasa”. Portanto, 
até 2006, “a fundação autorizou mais de R$7,2 bi-
lhões em convênios com ONGs e Municípios sem o 
devido meio de controle”. A investigação  ainda está 
em curso, com problemas em todos os 65 convênios 
auditados. Isso, Senador Gerson Camata, realmente, 
merece uma CPI especial da Funasa, já não é mais 
nem uma CPI das ONGs, na qual a Funasa já está 
enrolada.
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O jornal O Globo do dia 23 diz assim: “Processos 
dia sim, dia não”. A Funasa sofreu centenas de inves-
tigações do Tribunal de Contas da União e da CGU 
(Controladoria-Geral da União). E a matéria lista uma 
série de irregularidades. 

Manchete da revista Veja do dia 23, justamente na 
Carta ao Leitor: “Sete cães a um osso”. E diz: “Vítimas 
do fisiologismo [fisiologismo na Funasa]. Índios guara-
nis de Mato Grosso do Sul: a Funasa deveria cuidar da 
saúde deles. Mas quem cuida da Funasa?” 

É o que tenho dito aqui: a Funasa é o câncer do 
Sistema de Saúde do Brasil. O Ministro Temporão, que 
agora se revoltou contra essa situação, está inclusive 
ameaçado de sofrer retaliações. Mas vi também na 
imprensa que o Presidente Lula disse que ele não sai 
e que, portanto, tem carta branca para sanear a Fu-
nasa. Não sei se tem mais jeito. Como médico, não sei 
se esse paciente tem mais jeito. De qualquer forma, 
não custa tentar.

A revista Veja também diz no título de reporta-
gem: “Tudo por dinheiro. O Ministro Temporão denun-
cia corrupção na Funasa [...]”. E há ainda uma série 
de outras matérias, Sr. Presidente, que requeiro todas 
sejam transcritas como parte do meu pronunciamento, 
inclusive uma que cita o Ministro Gilmar Mendes, di-
zendo: “Mendes defende apartidarização nos órgãos 
públicos.” 

Realmente, deveria haver isso porque um órgão, 
principalmente da saúde – não estou criticando o partido 
A ou o partido B –, não deveria ser de partido nenhum. 
Um órgão da saúde deveria pertencer ao público – pú-
blico mesmo. E não é o que acontece. 

Um Vereador de Boa Vista, Telmário Mota, “pede 
melhorias para  saúde indígena”. E aí, se eu fosse tra-
zer todas as matérias que eu vi, Sr. Presidente, esta 
semana, nos jornais, nas revistas, seria infindável a 
lista. Mas, agora, há poucos dias, mais exatamente no 
dia 2, ontem, o Correio Braziliense publicou: “A farra 
de verba pública com o aluguel de aviões. Polícia Fe-
deral detalha investigação sobre desvio de recursos 
do governo a partir da locação de aeronaves na Re-
gião Norte.” 

E aí, Senador Gerson Camata, infelizmente, a 
imagem que aparece é do ex-Coordenador da Funa-
sa, indicado pelo Líder do Governo, preso pelo Polícia 
Federal. E o atual, que ainda está no cargo, também 
foi preso pela Polícia Federal. E esse dinheiro aqui, 

que é apenas uma parte do dinheiro que é usado com 
aeronaves, é desviado. 

Também está havendo uma assembléia dos ín-
dios lá, reclamando da falta de assistência à saúde. E 
a Funai elegeu, entre as diversas ONGs que “cuidam” 
da saúde indígena, o Conselho Indígena de Roraima. 
Agora, a própria Funasa suspendeu os convênios – 
temporariamente, pelo menos, para fazer de conta.

E eu lamento muito. Repito aqui o que já tenho 
dito em outros pronunciamentos: roubar, seja o que 
for e de onde for, não tem justificativa, mas roubar 
da saúde é um crime hediondo porque é roubar do 
doente, é privar o doente do medicamento, é privar 
o doente da assistência médica, é privar o doente do 
dever que o Estado tem de promover a saúde. E a Fu-
nasa está fazendo isso há tempos – e não sou eu que 
estou dizendo, é o Tribunal de Contas da União, é a 
Controladoria-Geral da União. São órgãos do Gover-
no Federal, é o Ministério Público, é a Justiça Federal, 
que mandou prender já várias pessoas com esse pro-
blema. E o que acontece? Nada. A Funasa continua 
bem. Bem para eles.

Senador Gerson Camata, quero ouvi-lo com mui-
to prazer.

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Senador 
Mozarildo Cavalcanti, eu acompanho sempre V. Exª, 
como médico que é, e a sua constante preocupação 
não somente com o seu Estado, mas com a saúde. Eu, 
como membro do PMDB, confesso a V. Exª que, há 
15 ou 20 dias, morri de vergonha, porque vi o Ministro 
do meu partido, baseado em fatos e apurações que 
estavam sendo feitas pela Polícia Federal, fazer uma 
afirmativa, e o PMDB, a bancada do PMDB na Câmara, 
ao invés de fazer um desagravo de apoio ao Ministro, 
para que se apure, estava fazendo um desagravo aos 
acusados contra o acusador, o Ministro. Quer dizer, é 
uma ousadia que, graças a Deus, não se confirmou – 
graças a Deus e ao Presidente Lula, que, na mesma 
hora, disse: “O Ministro não sai, o Ministro fica”, e ga-
rantiu a continuidade do Ministro. Mas eu acho que o 
Ministro tinha que ser um pouco mais ousado, já que 
– V. Exª inclusive se refere a isso – esses fatos apare-
ceram e continuam aparecendo. Seria necessário que 
ele agisse com mão-de-ferro em cima desse organis-
mo, até para limpar a honra do PMDB, manchada por 
essa atitude de alguns companheiros da Câmara dos 
Deputados. Muito obrigado a V. Exª.
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O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) – 
Agradeço o aparte de V. Exª, Senador Gerson Camata, 
e não poderia esperar de V. Exª outras palavras que 
não essas. V. Exª, como disse, sendo do PMDB, não 
apóia um tipo de comportamento desses. Como disse 
o Ministro Gilmar Mendes, eu aqui quero enfatizar: a 
saúde – aliás, a administração pública como um todo 
– não poderia ser partidarizada. 

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

O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Se-
nador Mozarildo, nós sabemos realmente como vivem 
nossos irmãos índios lá, com esses desmandos feitos 
na Funasa. Lá em Roraima, felizmente, nossos índios 
não estão morrendo, como os guarani-caiuás que mor-
reram de fome bem aqui, pertinho da capital, perto do 
centro de Brasília. Mas é uma vergonha, realmente, que 
um indivíduo seja preso por ilicitudes dentro do órgão 
e depois permaneça no órgão. E devo deixar claro – 
sei que V. Exª tem esse entendimento também – que 
essas ilicitudes, esses atos de corrupção não são fei-
tos pelos funcionários da Funasa, não; são pessoas 
colocadas lá por políticos inescrupulosos, que insistem 
em botar lá pessoas que não têm formação moral para 
cuidar da saúde do índio. O índio é o elo mais fraco 
da nossa corrente: é na comunidade indígena que a 
mortalidade materna é mais alta; a expectativa de vida 
dos indígenas é a mais baixa, a média de vida deles é 
de 50 anos. Quer dizer, e o pessoal não tem escrúpulo 
de roubar dinheiro desse setor?! Este meu País me en-
vergonha nessa hora! Como o Senador Camata falou, 
o acusador estava virando réu. É. Repete-se a história 
do caso recente do Delegado da Polícia Federal que 
prendeu o banqueiro, e agora está virando réu. Quer 
dizer, está havendo uma inversão neste País, alguma 
coisa está errada em nosso País. Nós temos que tra-
balhar para mudar. Eu acho que temos que rever isso. 
Os servidores da Funasa são pessoas de carreira, de 
responsabilidade e de compromisso. Aí entra um gaiato 
lá para representar um grupo político que quer só se 
locupletar, como sempre tem feito, locupletando-se do 
poder a vida toda, e não acontece nada. Eu acho que 
a Justiça... Não sei, temos que achar um caminho para 
acabar com esse negócio, senão o País não vai para 
frente nunca, e nossos índios continuam sofrendo lá. 

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Senador Augusto, V. Exª falou uma coisa que eu 

já disse em outro pronunciamento: é importante não 
confundir esses malfeitos na Funasa de pessoas co-
locadas lá politicamente com os funcionários técnicos 
da Funasa, bons técnicos de carreira que estão lá tra-
balhando seriamente, que, lamentavelmente, pagam o 
pato. Quando se fala em Funasa, termina-se atingindo 
o funcionário da Funasa, que nada tem a ver com isso. 
Às vezes tem a ver  por cumprir ordens, infelizmente. 
Mas quem é que, ao final, Senador Augusto Botelho, 
é atingido? É quem precisa da atenção da Funasa, 
que são os índios – e tanto decantam que atendem 
aos índios; não atendem, por causa de roubos – e os 
municípios de modo geral.

Eu quero aqui até fazer justiça, porque eu sempre 
critiquei o Ministro Temporão, dizendo inclusive que, 
popularmente, um filho é temporão quando chega fora 
de época. Eu estava dizendo que o Ministro chegou à 
Saúde fora de época, porque ele não estava corrigindo 
a saúde, uma vez que o principal problema da saúde 
era corrupção, que não estava sendo combatida por 
ele. E, quando ele começou a combater, a dizer clara-
mente, queriam tirá-lo. Quando ele ficou contemporâ-
neo ao problema, queriam tirá-lo? Aí o Ministro já era 
temporão para eles?

Então, eu entendo realmente, Senador Garibaldi, 
que preside esta sessão, Srs. Senadores, Srªs Sena-
doras, que esse caso da Funasa está a merecer uma 
CPI especial. Não é possível. Isso ocorre no Brasil todo, 
Senador Augusto Botelho. Em Roraima, é alarmante, 
pois é um Estado pequeno, que precisa tanto dessa 
assistência, principalmente para os índios, a quem 
incumbe a Funasa assistir. E o que fazem? Botam di-
nheiro no bolso, fazem mansões, vivem muito bem, e 
os índios morrem por falta de assistência.

O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Se-
nador Mozarildo, eu gostaria de fazer mais uma ob-
servação. V. Exª está visando bem à parte médica. Há 
uma outra parte que eu tenho percebido. Por exemplo, 
fazem a caixa d’água e não colocam encanação; fazem 
o poço artesiano, não colocam a bomba. Quer dizer, é 
uma coisa triste nas comunidades pequenas; não é só 
nas indígenas, não. As vilas pequenas também, onde o 
saneamento é de responsabilidade da Funasa, estão 
sofrendo por causa dos desmandos e da corrupção. 
Começam e não terminam as obras, fazem a enca-
nação e não fazem a caixa d’água, é uma bagunça. 
Acho que merece uma intervenção séria mesmo do 
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TCU para verificar isso, para corrigir lá em Roraima. 
Mas não vão corrigir enquanto colocarem os mesmos 
ratos roendo o queijo lá. Tem que mudar, tirar os ratos 
para poder a coisa funcionar.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Sr. Presidente, ao requerer, portanto, que essas ma-
térias sejam transcritas como parte do meu pronun-
ciamento, quero dizer, ao encerrar, que espero que o 
Ministério Público Federal, que o Ministério Público Es-
tadual realmente fiquem atentos. Que não haja trégua 
no combate à corrupção, mas que nós aqui pensemos 
seriamente. Estamos no final do ano, mas, no início do 
próximo ano, devemos abrir uma CPI da Funasa, ou 
da Saúde, porque logo pegamos tudo. Pega o SUS, 
pega como foi aplicado o dinheiro da Saúde, inclusive 
desviado, como era o da CPMF.

Senador Garibaldi, estou enganado ou V. Exª está 
pedindo um aparte?

O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Se-
nador Mozarildo, eu quero dizer que V. Exª tem razão 
quando procura questionar, a exemplo do que vem 
fazendo a imprensa, irregularidades ocorridas na Fu-
nasa, irregularidades que ninguém pode deixar de re-
conhecer e para quais o melhor caminho é a apuração, 
para que se veja realmente quem é ou não culpado. 
O que se diz agora, o que se acabou dizer aqui é que 
funcionários do quadro não seriam os culpados, e, sim, 
pessoas escolhidas para cargo em comissão e para 
cargo de confiança. Venho aqui, claro, concordar com 
V. Exª no sentido da apuração. Essa não poderia dei-
xar de ser a nossa atitude. Agora, conhecendo o Dr. 
Danilo Fortes, atual Presidente Nacional da Funasa, 
a conduta dele, tendo a oportunidade de ter sido re-
cebido por ele e de ver atendidos pleitos do Rio Gran-
de do Norte em favor do Estado, não posso deixar de 
dizer que tenho nele uma pessoa realmente honrada, 
de uma conduta que, acredito, vai impor-se diante de 
todo esse furacão, toda essa tempestade que atinge a 
Funasa. Então, acredito – ele é cearense; não é norte-
rio-grandense – que ele venha a esclarecer as atitudes 
dele. De modo que era esse o registro que gostaria de 
fazer neste instante.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Senador Garibaldi, fico honrado com o aparte de 
V. Exª, porque, independentemente de ser o Presi-
dente do Senado, é um Senador zeloso pelas coisas 
corretas.

Eu não citei o nome do Presidente da Funasa, 
porque não estou fazendo acusação a pessoas. Mas 
entendo uma coisa: qual o procedimento da Adminis-
tração Pública? Quando há uma suspeita num órgão, 
afasta-se... Afastou-se agora o Delegado Lacerda, da 
Abin, para se apurar o que está acontecendo. 

Não me parece que não fosse correto da parte 
dele até ele próprio pedir o afastamento e mandar fazer 
uma devassa na Funasa, porque, se há denúncias que 
ocorreram durante a administração dele, ele mesmo 
ficar na Presidência ouvindo isso acho que não é ade-
quado. Eticamente e do ponto de vista dos princípios da 
Administração Pública, eu entendo que não é adequa-
do. Porém, ele tem uma chance de ouro: demonstrar 
que ele esteja investigando. E não parece, porque não 
vejo da parte da Presidência da Funasa uma resposta 
adequada às acusações de corrupção.

A única coisa que eu ouvi é que é coisa da ad-
ministração anterior. Não! É nesta. Está acontecendo 
em Roraima agora, nesta administração. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Em 
determinado momento, eu tive conhecimento de que ele 
pediu para se afastar. Mas acontecimentos posteriores 
o levaram a desistir disso. Eu também concordo com 
V. Exª. Acho que, quando uma pessoa está à frente de 
um órgão e existem denúncias que têm consistência 
e fundamento, a pessoa deve deixar o cargo, até para 
que se possa apurar, com absoluta liberdade, aquilo 
que está sendo denunciado.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Exatamente isso, Senador Garibaldi. E essas denún-
cias não são feitas por pessoas quaisquer, mas por 
órgãos da Administração Federal: Tribunal de Contas 
da União, Controladoria-Geral da União. Portanto, são 
órgãos do próprio Governo Federal.

Então, eu espero realmente que a Funasa, que 
já está sendo chamada na classe médica de “Afunda-
ção Nacional da Saúde”, e não Fundação Nacional de 
Saúde, realmente tenha jeito.

Senador Epitácio Cafeteira, agradeço a V. Exª 
pela tolerância com o tempo e reitero o meu pedido 
de transcrição das matérias.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Mozarildo Ca-
valcanti, o Sr. Garibaldi Alves Filho, Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Epitácio Cafeteira.

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira. PTB 
– MA) – V. Exª será atendido nos termos regimentais.

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira. PTB – 
MA) – Concedo a palavra ao Senador Gerson Camata 
para uma comunicação inadiável.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Pela ordem, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira. PTB – 
MA) – Pela ordem, Senador Mão Santa.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Senador Mozarildo Caval-
canti, queria associar-me ao zelo que V. Exª tem pela 
decência e pela ética. E quero emprestar a minha vida 
pública a isso. Lembro-me de quando era prefeitinho 
de Parnaíba. Havia um capitão lá suspeito de crime. 
Aí eu fui à Capitania dos Portos. Lá há uma série de... 
porque era da Polícia.

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira. PTB – 
MA) – Um aparte...

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Só um adendo, 
que isso é importante. Eu fui e disse assim: “Autoridade 
não pode ser suspeita. Eu não posso, como prefeito...” 
E depois, ele se tornou coronel Corrêa Lima, chefe do 
crime organizado, porque já era suspeito. Então, V. Exª 
está certo. E Átila, Rei dos Hunos, ensinou – atentai 
bem, PT, aprenda: “Administrar é fácil; é premiar os bons 
e punir os maus”. O PT quer premiar os maus! 

O SR. PRESIDENTE(Epitácio Cafeteira. PTB – 
MA) – Senador Gerson Camata, V. Exª tem a palavra 
por cinco minutos.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado a V. Exª, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu queria 
aproveitar estes cinco minutos para fazer uma denúncia 
e chamar a atenção do Sr. Ministro da Agricultura.

Sr. Presidente, o Brasil é o maior produtor mundial 
de café, é o maior exportador mundial de café e é o 
segundo maior consumidor de café do mundo, depois 
dos Estados Unidos.

No Brasil, todo o processo de crescimento, de 
desenvolvimento, tanto da indústria quanto da agrope-
cuária brasileira, foi sempre baseado no café. Foram 
as exportações de café que financiaram a moderni-
zação da agricultura no Brasil e a industrialização do 
nosso País.

Ultimamente, têm ocorrido umas tentativas de 
importação de café por torrefadores brasileiros. É essa 

a denúncia que eu quero fazer, chamando a atenção 
do Sr. Ministro da Agricultura.

Vejam os senhores: o maior produtor de café 
do mundo, produtor da metade do café produzido no 
mundo, importar café. É uma maneira de queimar di-
visas, uma maneira de desmoralizar o café brasileiro, 
que hoje é um dos melhores cafés do mundo. O café 
do cerrado de Minas e o café das montanhas do Es-
pírito Santo, o café da Mogiana, hoje, têm como con-
correntes apenas um ou outro café, como o da Etiópia 
e o Blue Mountain da Jamaica, que podem concorrer, 
em pequeníssimas quantidades de produção, com a 
qualidade desses cafés brasileiros.

Todo o esforço dos produtores para melhorar a 
qualidade, melhorar o blend, enfim, tudo o que fizeram 
eles querem que seja destruído, alegando que preci-
sam importar pelo menos um milhão de sacas de café 
para fazer um blend e melhorar a qualidade do café 
brasileiro – para piorar a qualidade do café brasileiro, 
porque, se se misturar o nosso café, um dos melhores 
do mundo, com outro, talvez seja para piorar.

Mas não é isso que querem os torrefadores e os 
industriais do café, não. Desta vez, eles trouxeram um 
norte-americano chamado Ted Lingle, Diretor-Executivo 
do Coffee Quality Institute – Instituto de Qualidade do 
Café, que diz que o Brasil deve importar um milhão de 
sacas nos próximos anos para os novos blends, para 
fazer cafés especiais e que, para saca importada, o 
Brasil também exportaria uma saca. Quer dizer, eu não 
entendi que bom negócio é este: importo um milhão e 
exporto um milhão.

O grande problema é o que eles estão querendo, 
Sr. Presidente. No Brasil, nós temos, graças a Deus, 
uma lei que proíbe importar café verde. O Brasil não 
pode importar café verde. O País é o maior produtor 
do mundo. Produz mais da metade do café do mundo 
e não seria justo que ele importasse café. O País tem 
de exportar café. Eles querem importar café do Vie-
tnã, o café chamado robusta, o pior café do mundo. 
O Vietnã está usando defensivos proibidos no mundo 
inteiro, como o HCB e outros, e ninguém quer o café 
do Vietnã. Aí alguns torrefadores querem importar o 
café do Vietnã que tem pragas que, se forem impor-
tadas, vão acabar com a cafeicultura do Brasil e, para 
a saúde, o café é proibido em vários países pela qua-
lidade dos defensivos utilizados, que são ultrapassa-
dos e cancerígenos. Eles querem importar o café ro-
busta do Vietnã – do gênero robusta –, para colocar 
nas nossas fábricas de café solúvel, porque o robusta 
presta para café solúvel, e depois exportar como se 
fosse café brasileiro.

Se, no mercado internacional, esse café apare-
ce como procedente do Vietnã, ninguém aceita. Mas, 
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se trouxermos esse café para cá e o industrializarmos 
aqui, dizendo que é do Brasil, nós vamos enganar os 
compradores e fazer a qualidade de café do Brasil. E 
as suspeitas, Sr. Presidente, que pesam hoje sobre o 
café do Vietnã, que o torna proibido em vários países 
do mundo, cairão sobre o café brasileiro.

É impatriótico esse desejo, essa campanha e esse 
trabalho de alguns torrefadores e industriais que que-
rem sabotar a qualidade do café brasileiro, importando 
um café fora da qualidade e do mercado, proibido em 
vários países do mundo, para misturar com o nosso 
café e jogá-lo no mercado internacional, desmoralizan-
do o esforço dos produtores brasileiros para melhorar 
a qualidade do café brasileiro.

Chamo a atenção do Sr. Ministro da Agricultura, 
para que ele imediatamente ponha fim e torpedeie 
essa sabotagem que alguns torrefadores e industriais 
do café tentam fazer contra a qualidade do café brasi-
leiro. O Brasil é o maior produtor de café do mundo, o 
segundo maior consumidor de café do mundo, o maior 
exportador de café do mundo e não precisa importar 
café de péssima qualidade, sem condições higiênicas, 
para que seja misturado ao nosso café e faça cair o 
conceito e a qualidade do café brasileiro no mercado 
internacional.

Agradecido por sua generosidade, Sr. Presiden-
te. Eram essas as palavras e essa advertência que eu 
desejava fazer ao Sr. Ministro da Agricultura.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira. PTB – 

MA) – Concedo a palavra ao Senador Raimundo Co-
lombo, orador inscrito.

V. Exª dispõe de dez minutos para o seu pronun-
ciamento, Senador.

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, uso a tribuna 
hoje para falar um pouco de Santa Catarina, das en-
chentes. Antes, porém, eu gostaria de registrar a vigília 
dos Srs. Senadores, ocorrido ontem nesta Casa, em 
defesa dos projetos de lei em tramitação e que bene-
ficiarão os aposentados do nosso País.

Recebi, hoje, um número enorme de e-mails de 
todo o Brasil, muitos do meu Estado, Santa Catarina, 
que se solidarizam e cumprimentam pela ação desen-
volvida e esperam que, realmente, tenhamos êxito e 
possamos alcançar o objetivo de beneficiar os nossos 
aposentados, que estão sendo injustiçados. O proces-
so é extremamente injusto; eu acho que a perda do 
poder aquisitivo dos aposentados é algo que não se 
justifica, e nós temos que lutar fortemente contra isso, 
para que a lei seja votada.

Os Senadores, especialmente o Senador Paulo 
Paim, que estão participando estão de parabéns. Na 
verdade, todos os Senadores, porque, afinal de con-
tas, o projeto aqui já foi votado e precisamos continu-
ar essa luta.

Mas é impressionante, Sr. Presidente, Srs. Se-
nadores, o movimento de solidariedade que alcança 
todo o nosso País, todos os segmentos da sociedade 
numa mobilização extraordinária de apoio material, de 
apoio sentimental, espiritual, a todos os catarinenses, 
ao meu Estado e, sobretudo, àqueles que foram e estão 
atingidos pela catástrofe que ocorreu no nosso Esta-
do. É uma coisa assim que nos emociona fortemente, 
porque não há como esconder o sentimento ou ficar 
insensível a gestos extraordinários que mostram pes-
soas que viajam quilômetros e quilômetros para chegar 
a Santa Catarina, para chegar à região do flagelo e se 
apresentar como voluntários. E a missão, a de carregar 
sacos de alimentos nas costas, de chegar às pessoas 
atingidas e, muito mais do que a solidariedade mate-
rial, a presença, o apoio têm um valor incalculável, e 
é exatamente esse o sentimento.

Percorri, no final de semana, as regiões atingidas, 
e é impressionante vermos a ação dos militares, que, 
com esforço extraordinário, chegam aos lugares mais 
difíceis e levam, com um sorriso, o apoio, a solidarie-
dade, demonstrando que o espírito de missão está 
acima de tudo. Fui aos locais onde estão lá separando 
o material que chega, os donativos que chegam em 
caminhões e caminhões, e ali ninguém está querendo 
mostrar o seu nome, ninguém está querendo aparecer, 
mas todos estão num espírito de doação extraordinário, 
cada um separando os materiais e colocando numa 
organização perfeita, destinando imediatamente para 
as famílias e para chegar até as pessoas. É realmente 
a demonstração de que, quando se tem uma boa cau-
sa e se exerce com autoridade, todo mundo ajuda. É 
impressionante, realmente, vermos o movimento que 
se desenvolve lá.

Como é importante ver o contraste entre um 
momento difícil, de uma catástrofe, de perda de vidas 
humanas, de bens materiais, de um processo extre-
mamente descontrolado em todos os sentidos, e, de 
repente, você ver, como contraponto, a sociedade se 
organizando, superando todas as dificuldades, com 
otimismo, com esperança, com doação, todo mundo 
se abraçando e tentando construir junto o futuro, com 
muita esperança.

O povo catarinense é muito forte. Eu era Secretá-
rio de Estado, ainda muito jovem, em 1983/1984, Se-
nador Mão Santa, quando uma situação como essa se 
abateu sobre Santa Catarina. Então, eu me aproximei 
das pessoas, fiquei quase seis meses visitando cada 
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um nos lugares mais distantes. Aquilo marcou muito a 
minha vida e me mostrou o quanto é importante exercer 
a atividade pública com o espírito de missão, porque 
temos um modelo de Estado que tranca muitas coisas: 
temos lei para tudo, a burocracia se instala, e as coisas 
não acontecem. Mas lá, na informalidade, na doação, 
as pessoas se unem, superam tudo isso e fazem com 
que as coisas aconteçam. Naquela ocasião, Santa 
Catarina conseguiu encontrar força não sei onde e, 
em uma união extraordinária, superou todas aquelas 
dificuldades e reergueu, reconstruiu as cidades.

Essa catástrofe de agora, Senador Mozarildo 
Cavalcanti, é um pouco maior, porque ela é diferente. 
Na anterior, as águas subiram de forma incrível, cerca 
de dezesseis metros, na cidade de Blumenau; nesta, 
foi algo em torno de doze, portanto, bem menos, mas 
com uma característica diferente e muito mais grave: as 
montanhas começaram a deslizar, levando, em alguns 
lugares, tudo o que tinha embaixo. Em alguns locais, 
eram vilas, como, por exemplo, no Morro do Baú, onde 
havia uma comunidade quase independente, com em-
presas, com empregos, com agricultores, todo mundo 
trabalhando. Lá, a montanha desceu, e cerca de trinta 
e poucas pessoas ainda estão soterradas ou desapa-
recidas. Muitas, muitas morreram – famílias inteiras –, 
caminhões desapareceram, tratores estão submersos. 
O pior é o que virá depois, porque isso aí ainda terá 
muitos desdobramentos.

A grande verdade é que essa solidariedade, a 
cobertura da imprensa brasileira, a participação dos 
agentes públicos... Aqui quero fazer um elogio: sou da 
Oposição, tenho procurado cumprir bem o meu dever, 
porque é importante para a sociedade ter Governo e 
Oposição, cada um cumprindo com seu dever, mas 
não é demérito nenhum reconhecer quando o Gover-
no tem méritos. Nesse aspecto, quero reconhecer que 
o Governo do Presidente Lula, o Governo Federal foi 
rápido, foi eficiente, agiu com presteza, esteve pre-
sente, e nós nos sentimos protegidos. E quero fazer 
este elogio aqui de forma honesta, correta, porque é 
exatamente isso que sinto.

Quero também dar os parabéns a toda a equipe 
federal, bem como ao Governo do Estado, ao nosso 
Governador Luiz Henrique da Silveira, que, desde o 
primeiro momento, foi praticamente todos os dias às 
cidades atingidas. Está envolvendo todo o governo, li-
derando o processo, e merece todo os nossos elogios. 
Também os prefeitos, todos eles, num processo de li-
derança, de autoridade, de humildade, conseguiram 
liderar a comunidade, unir as pessoas para superarem 
esse desafio, todo mundo se unindo. E não poderia ser 
de outra forma, mas é importante que a gente diga aqui, 
Senador Mozarildo, que nem sempre é assim. Lá está 

sendo assim neste momento. Isso é muito bom, bom 
para todos nós, porque os exemplos valem mais que 
palavras, que são esquecidas. Os exemplos ficam na 
nossa memória e, sobretudo, no nosso coração. O povo 
catarinense se sente protegido, se sente bem querido, 
se sente amado pelo Brasil, respeitado, valorizado, e 
é um momento de união que faz com que esse senti-
mento bonito, doce, alegre nos ajude a superar a dor, 
a dificuldade e a perda de vidas.

Ouço V. Exª.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-

dor Colombo, a par de apresentar minha solidariedade 
pessoal ao povo de Santa Catarina, por intermédio de V. 
Exª, quero dizer que realmente esse episódio, embora 
lamentável e triste, mostra a solidariedade que tem o 
povo de Santa Catarina e todo o povo brasileiro. Quero 
inclusive dizer que tenho recebido e-mails, principal-
mente das três potências maçônicas de Santa Catarina, 
tanto da Grande Loja, quanto do Grande Oriente do 
Brasil, do Grande Oriente de Santa Catarina, que são 
três correntes da mesma maçonaria, vamos dizer as-
sim, que trabalham em silêncio, mas – faço questão de 
dizer – estão engajadas, todas as três, no atendimento 
a essas pessoas, inclusive reivindicando, solicitando 
a todo o Brasil apoio para atender as vítimas dessa 
catástrofe que se abateu sobre o povo catarinense. 
Portanto, a minha solidariedade pessoal.

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC) – 
Agradeço muito a V. Exª.

Concedo um aparte ao nobre Senador e querido 
amigo Senador Romeu Tuma.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Senador Rai-
mundo Colombo, ontem, durante a vigília, V. Exª comu-
nicou que hoje falaria sobre o problema de Santa Cata-
rina, que é o Estado que V. Exª representa com muita 
dignidade e respeito nesta Casa. E todos nós temos 
muito respeito e carinho por V. Exª, pela sua postura 
e pela defesa dos interesses do Estado que V. Exª re-
presenta. Ontem, não sei se errei ou não, peguei uma 
revista do Senador Pedro Simon que mostrava toda a 
agonia, todo o sofrimento do povo de Santa Catarina, 
que perdeu tudo, que perdeu entes queridos da famí-
lia. Alguns disseram: “Graças a Deus, consegui salvar 
minha família. Perdi tudo que, com muito sacrifício, 
construí. Vou ralar – essa a expressão que foi usada 
– para tentar reconstruir o que realmente essa enxur-
rada levou embora”. E mostrei a fisionomia de cada 
um, comparando com a fisionomia dos aposentados 
que aqui se encontravam, que é o mesmo sofrimento. 
Se não é lama, pelo menos, é enxurrada de retirada 
de valores do salário que eles tinha direito a receber. 
E lutamos, nós – V. Exª estava presente – e todos os 
outros, pela recomposição do valor da aposentadoria e 
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para que o aposentado readquirisse aquilo a que tem 
direito e que lhe foi retirado. Direito não se tira, de di-
reito não se abre mão. E V. Exª sabe a vinculação forte 
que a minha família tem com Santa Catarina. Meu pai 
trabalhava, no tempo da guerra, ligado à indústria Teka, 
de Blumenau, e meu irmão ainda hoje é conselheiro. 
Trabalha. Está com oitenta e poucos anos, mas conti-
nua lutando. E está praticamente, a cada dez ou quinze 
dias, em Santa Catarina. Então, esse amor constitui... 
Há quase cinqüenta anos, temos esse vínculo de acom-
panhamento da cidade. Há uma década, houve uma 
desgraça, talvez não digo que maior que essa, mas 
idêntica, porque não havia prevenção. Hoje, algumas 
empresas conseguiram fazer bloqueio de água e tudo 
isso, gastaram fortunas e perderam grandes valores 
em maquinaria. Recebiam socorro por helicóptero. Era 
tudo muito mais difícil. E hoje a desgraça talvez tenha 
alcançado uma área maior – pelo que tenho lido nas 
revistas, nos jornais. E vi, também, o exemplo de soli-
dariedade: o povo brasileiro, em todos os Estados, está 
arrecadando gêneros, as televisões tentando arrecadar 
dinheiro para reconstruir o Estado de Santa Catarina. 
E não há que se deixar esse povo na amargura da 
expectativa de ver resolvido seus problemas. Então, o 
grito de V. Exª deve ter repercussão nacional e, prova-
velmente, do outro lado da rua, imediatamente. Ainda 
ontem, conversei com V. Exª sobre a medida provisória 
que dispõe sobre a liberação da verba de R$1.5 bilhão. 
O Presidente esteve lá e se comprometeu a liberar re-
cursos. Nós não podemos atrasar a aprovação dessa 
medida. V. Exª tem a solidariedade dos 80 Senadores 
aqui para votar o mais rápido possível essa verba. Se 
ela chegar atrasada, não haverá mais como recompor 
o que foi destruído. Parabéns! Que Deus abençoe o 
povo de Santa Catarina, que cumprimento por ter um 
representante à altura de V. Exª.

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC) – 
Muito obrigado, Senador Romeu Tuma.

O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Gos-
taria de um aparte.

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC) – 
Ouço o aparte do Senador Inácio Arruda.

O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Sena-
dor Colombo, nós, do Ceará – eu já disse isso ontem 
à Senadora Ideli, que estava na tribuna – devemos, 
talvez, um pleito de gratidão a todos os brasileiros, 
porque nós conhecemos intensamente essas catás-
trofes climáticas que o povo enfrenta, vez por outra, no 
sul do País, pois nós  as enfrentamos em ciclos quase 
permanentes. Às vezes, a gente brinca, perguntando: 
“Tem quantos meses de seca aí?” E dizem: “Rapaz, tá 
quase com três meses que não chove!” 

Pois é, no Ceará, normalmente, são sete ou oito 
meses sem chover. É o normal do ano. O grave é 
quando esse ano emenda com um ano inteiro seco. 
O Ceará patrocinou uma diáspora quase permanente 
ao longo de todo o século XIX. Depois, durante todo 
o século XX, tivemos uma diáspora que fez com que 
nossa população se estendesse por todo o território 
nacional. Exatamente por isso sabemos da necessida-
de da solidariedade, de nos irmanarmos no sofrimento. 
Lá no Ceará, há um movimento enorme de pessoas 
de todos os credos, de todos os partidos – não há di-
ferença –, na busca de contribuir com o povo de Santa 
Catarina. Há pouco, vi na televisão o povo pernambuca-
no fazendo a mesma coisa. Faltaram caminhões para 
levar mercadorias, roupas, alimentos, medicamentos, 
para o povo de Santa Catarina. Acho que a catástrofe 
comoveu o País. O mais importante – e repito para V. 
Exª o que disse ontem – é o pós catástrofe. Depois 
da catástrofe, normalmente ela é esquecida. Passou. 
Ninguém mais está vendo as imagens, ninguém está 
mais vendo a dor de quem está lá, o grito das pesso-
as, então, deixa-se de lado. Essa é a hora mais impor-
tante, a hora em que V. Exª e todos os Senadores e 
Deputados Federais devem ficar atentos para cobrar 
uma solidariedade permanente durante o período da 
reconstrução de cidades inteiras, de áreas industriais, 
de áreas de pesca, com as quais mantivemos grandes 
relações no Estado do Ceará. O Ceará é um Estado 
que trabalha muito com a pesca, tem um pólo pesquei-
ro importantíssimo. 

Nós trabalhávamos demais com Itajaí, com os 
pescadores, com os armadores de pesca daquela re-
gião, havia uma relação intensa de irmandade entre 
estas duas regiões, Fortaleza e Itajaí, porque eram 
áreas pesqueiras muito importantes, um porto pes-
queiro muito importante do Brasil. Então, quero reafir-
mar a nossa solidariedade, dizer que vamos estar aqui 
de prontidão para o que for preciso. V. Exª nos aciona 
para que possamos estar juntos na reconstrução e 
na preparação dessa cidade, para que ela não sofra 
mais com outras catástrofes. O clima, a instabilidade 
climática, os efeitos do desmatamento e outras ações 
do homem podem repetir essa catástrofe, e devemos 
estar atentos para garantirmos a reconstrução daquela 
cidade. Em Fortaleza, incluímos no Plano de Acelera-
ção do Crescimento uma obra de macrodrenagem de 
Fortaleza e região metropolitana. Foi uma obra que o 
Governo contratou por intermédio da Funasa. O atu-
al Presidente da Funasa, Danilo Fortes, numa ação 
visionária, olhou e disse: é preciso fazer um trabalho 
de macrodrenagem para Fortaleza. Tem três rios que 
cortam a cidade, são rios de volume pequeno de água, 
mas, no período de chuvas intensas no Ceará, inun-
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dam toda a cidade de Fortaleza. Então, incluímos essa 
obra no PAC. Vão ser feitas três pequenas barragens 
de contenção, que vão exatamente segurar as águas 
nos períodos de maior intensidade de chuvas naquela 
região, impedindo o alagamento de Fortaleza. Talvez 
a gente tenha de fazer obras dessa mesma monta em 
várias cidades de Santa Catarina, para impedir que ou-
tras situações como esta, de chuvas intensas, de mais 
de 40 dias de chuva, levem a população ao desespero 
a que assistimos. Exatamente por isso estamos solidá-
rios com V. Exª e com o povo de Santa Catarina. 

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC) – 
Agradeço muito, Senador Inácio Arruda. Na sexta-feira 
próxima, depois de amanhã, o relator do Orçamento, 
Senador Delcídio do Amaral, e a relatora setorial, Se-
nadora Kátia Abreu, estarão lá em Santa Catarina, 
junto com o fórum parlamentar catarinense para, já 
no Orçamento de 2009, dar um encaminhamento em 
relação a questões de prevenção.

Ouço o Senador Romeu Tuma.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Eu só queria, se 

V. Exª me permitir, fazer uma comunicação. Na última 
reunião do Mercosul, eu fiz um projeto de resolução 
que não poderia entrar na discussão, mas, por defe-
rência do Presidente, Professor Rosinha, foi colocado 
em solidariedade e em apoio ao povo de Santa Ca-
tarina e como um alerta aos Países industrializados, 
para que não continuem a desafiar a natureza, porque 
outros fatos poderão se repetir em outros lugares do 
mundo. Então, a resolução foi aceita por unanimidade, 
com o apoio dos representantes dos quatro países do 
Mercosul, mais a Venezuela.

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC) – 
Agradeço muito a V. Exª.

Gostaria de falar aqui um pouquinho da recons-
trução, mas quero ouvir o Senador Antonio Carlos 
Valadares.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – Senador Raimundo Colombo, eu queria, a exem-
plo dos Senadores que apartearam V. Exª, apresentar 
mais uma vez a solidariedade ao grande povo catari-
nense, por tudo que representou e representa para a 
grandeza da nossa história, para o fortalecimento da 
nossa economia, dando o exemplo de pujança dos 
mais diferentes segmentos da economia nacional, 
notadamente no turismo, na agricultura, na indústria 
e na pesca.  

Afinal, Santa Catarina é uma referência nacional 
e o seu povo sofre, mas sofre com muita bravura, com 
muita tenacidade, recebendo o abraço dolorido, é bem 
verdade, mas sincero, de todos os rincões do nosso 
Brasil. Nesta oportunidade, quero manifestar a minha 
admiração pelo trabalho desenvolvido pelos Senadores 

de Santa Catarina, especialmente por V. Exª, um ho-
mem que já ocupou o cargo de prefeito municipal e que 
conhece de perto os sacrifícios, interesses e necessi-
dades das comunidades do interior. Meu abraço amigo. 
Que Santa Catarina consiga abrigar mais de vinte mil 
catarinenses que estão sem teto, que perderam suas 
casas nessa grande enxurrada, nessa grande tragédia 
que se abateu sobre seu povo. Que possamos superar 
essa crise e pensarmos seriamente na construção de 
um fundo de calamidades para atender às eventuais 
necessidades de algum Estado, de algum Município, 
de alguma Região, como o Nordeste, que sofre muito 
o impacto das secas. Portanto, aproveito o ensejo para, 
mais uma vez, solidarizar-me com V. Exª.

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC) – 
Agradeço muito a V. Exª.

Agora vem uma fase, como colocou bem o Sena-
dor Inácio Arruda, de reconstrução. Neste momento, a 
atenção do Brasil todo está voltada para Santa Catari-
na, num processo bonito e forte de solidariedade – não 
temos como agradecer –, mas, daqui a três meses, seis 
meses, a mídia terá outros assuntos para mostrar, e 
nós vamos voltar à realidade, à vida normal. Aí será 
necessário que as instituições dêem a resposta, que 
os instrumentos que estão sendo criados funcionem 
e realmente cheguem até as pessoas.

Alguns pleitos que nós temos aqui são essen-
ciais. Por exemplo, o Governo do Estado, com toda a 
catástrofe, terá que gastar muito mais do que pode-
ria e, além do mais, terá uma diminuição de receita, 
Senador Romeu Tuma, porque a economia do nosso 
Estado está parada, e muitas coisas vão levar tempo 
para se normalizarem. Por exemplo, foi dito aqui que 
o setor da pesca, o setor do turismo, o Porto de Itajaí 
estão parados. A previsão é que a nossa arrecadação 
diminua em 100 milhões de reais.

Então, nós queremos que, por seis meses, seja 
suspenso o pagamento da dívida e que seja posterga-
da para as últimas prestações – o valor da dívida está 
em torno de 80 milhões de reais/mês –, como forma 
de o Estado suportar essa situação. Acho que é uma 
coisa absolutamente racional. A proposta é extensiva 
aos Municípios, como é o caso de Blumenau. Conver-
sei com o Prefeito, e ele me disse que paga cerca de 
R$1,2 milhão por mês. Mas esse dinheiro tem grande 
peso na recuperação do Município. O pleito seria no 
sentido de que ele possa postergar esse pagamento.

Outra questão é o Fundo de Garantia. Eu estive 
hoje na Caixa Econômica Federal e constatei que nós 
temos que ter o decreto de calamidade reconhecido 
nacionalmente para que possa ser disponibilizado o 
Fundo de Garantia. O Governo já autorizou o paga-
mento, mas essa tramitação é lenta.
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Tudo está sendo feito, eu não estou reclamando, 
estou tentando apoiar para dar agilidade. Eu estive nas 
ruas em Itajaí, entrei nas casas, visitei as pessoas. 
A água entrou nas casas e destruiu tudo que tinha: 
sofá, geladeira, fogão. Como é que essas pessoas vão 
comprar? O instrumento que elas têm, que é da sua 
condição, que é um dinheiro seu, é o próprio Fundo 
de Garantia.

Somado a isso vem a questão das doenças que 
vão ocorrer em decorrência da água, das enchentes, 
como a leptospirose, a mais comum. Então, nós vamos 
ter de estar presentes nisso.

Eu apresentei um projeto ontem, e já estive na 
Caixa Econômica, para que a Caixa faça uma aposta 
da Mega Sena Especial; se possível, no Natal; que 
possa, inclusive, elevar a auto-estima, fazer o sorteio 
na praça, em Blumenau, com a presença das autorida-
des, e que destine esse dinheiro – cerca de sessenta 
por cento do prêmio fica com o Governo Federal – para 
as enchentes, para que, de fato, isso, além de todo o 
apoio nacional, que hoje a gente já tem, se transfor-
me em apoio direto para as pessoas e que ajude no 
processo da reconstrução. É uma coisa simples, que 
não é difícil de ser feita.

Eu também fiz uma emenda à medida provisória, 
para que obrigue o Governo a, no prazo de sessenta 
dias, liberar os recursos, como forma de marcar uma 
data, um limite, porque, como eu disse – e fui Secre-
tário em 83 e 84 –, é muito difícil, a gente fica muito 
quase sozinho; a burocracia domina, como em todos 
os governos, em todas as épocas, e a gente vai per-
dendo a condição.

Muitas pessoas vão ficar muito tempo em abrigo. 
E em abrigo, a gente perde a individualidade, perde o 
endereço. Eu vi agora, como vi de outra vez, num gi-
násio de esportes, quatrocentas pessoas em colchões, 
usando o mesmo banheiro, uma toalha estendida em 
cima de uma corda, para separar. Quer dizer, isso não 
vai ter condições. Vinte mil pessoas, cinco mil casas 
não se constroem de um dia para o outro. Elas não 
vão estar prontas daqui a sessenta dias. Não estarão 
prontas daqui a noventa; talvez, daqui a cento e oiten-
ta. E como isso fica?

Então, realmente, a agilidade, a eficiência...
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – A comissão 

que o senhor criou foi extinta?
O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC) – 

Não, a comissão está funcionando, e nós estaremos 
lá na sexta-feira. E isso tudo para que essas coisas 
sejam agilizadas.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – É só para pedir, 
se o senhor concordar, que esta comissão apresente 
um projeto de resolução na CAE, para prorrogação no 

vencimento – e nós todos seremos solidários – e para 
verificar qual é a linha. O Senador José Agripino, pro-
vavelmente como Líder, possa encaminhar essa pror-
rogação no pagamento da dívida. Eu estou só dando 
uma sugestão a V. Exª.

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC) – 
Agradeço a sugestão. Isso é uma forma prática.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – O senhor vai 
ter que fazer um relatório a respeito disso e dizer da 
importância para concordarmos com ele.

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC) – 
Agradeço. Então, Senador José Agripino, não é nada 
contra o Governo, contra as instituições, é um problema 
de fazer com que essa burocracia seja superada. E não 
estou falando do que poderá acontecer, estou falando 
o que ocorreu em outras catástrofes como esta, para 
que a gente possa ter agilidade e que os recursos che-
guem realmente até as pessoas que são atingidas e 
que estão lá esperando esta ação que não tem faltado, 
mas que é muito importante a partir de agora.

Concedo a palavra a V. Exª, nosso Líder, Sena-
dor José Agripino.

O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Senador Rai-
mundo Colombo, a Casa toda é testemunha do zelo, da 
dedicação que V. Exª empresta ao seu Estado. V. Exª 
é um Senador que todo fim de semana está percor-
rendo o seu Estado e aqui defende fundamentalmente 
os interesses de sua Santa Catarina, que é um Estado 
valoroso, um Estado de população preparada do ponto 
de vista educacional, é um Estado de renda per ca-
pita bem distribuída, com indústrias poderosas e um 
mundo de pequenas indústrias; tem um povo aguerri-
do de origem alemã, italiana, muito diversificada, que 
mesclou bem com o nativo brasileiro e produziu uma 
população extremamente aguerrida e competente. Po-
pulação que está neste momento agredida por uma 
catástrofe terrível, as chuvas que a televisão mostra 
inundando uma cidade inteira como Blumenau, impe-
dindo o funcionamento do Porto de Itajaí. É incrível! 
Um porto está impedido de operação por inundações. 
Eu nunca vi isso.

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC) – O 
segundo maior em movimento do Brasil.

O Sr. José Agripino (DEM – RN) – É incrível o 
que aconteceu com Santa Catarina. A solidariedade 
do Brasil está-se voltando para Santa Catarina. On-
tem, tive a oportunidade de apartear a Senadora Ideli 
Salvatti, Líder do PT, e disse a S. Exª que cumprimen-
tava a Líder do Partido dos Trabalhadores, pelo prestí-
gio que estava exibindo, ao levar para lá o Presidente 
da República, o Ministério praticamente todo, de estar 
anunciando um mundo de providências, que eu, como 
potiguar, que assisti, há seis meses, coisa semelhan-
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te, não tão aguda, ao que acontece com o Estado de 
V. Exª lá no meu Estado, no Vale do Apodi e no Vale do 
Açu. Não vi Presidente da República nenhum, Ministro 
nenhum, nem Secretário-Executivo. Não foi ninguém, 
muito embora, como fui visitar pessoalmente, tenha 
assistido a aflição, o desabrigo, o desalento de milha-
res de potiguares, sem casa, isolados por rompimento 
de estrada, abrigados, como V. Exª estava dizendo, em 
prédios públicos, sem nenhuma privacidade, com a 
atividade produtiva destruída no seu pequeno roçado, 
com as fazendas de camarão que os empregavam des-
truídas, com as salinas destruídas, com a plantação de 
manga destruída, inundada, com a plantação de melão 
destruída e inundada. Então, eu quero colocar para V. 
Exª um alerta que coloquei para o Prefeito João Paulo 
Kleinubing, para quem telefonei ontem. Consegui falar 
com ele depois de algumas tentativas. Acredito que o 
Governo vá mover-se no sentido de Santa Catarina, 
para acudir e honrar os compromissos que está assu-
mindo, até porque estão indo pessoalmente lá – não 
foram ao meu Estado. Mas eu quero dizer a V. Exª que 
os kits – chamam kits – de lona, de colchão, de lençóis, 
de barracas estão chegando agora. O que era para che-
gar na cheia, em maio, chegou agora. Não tem mais 
cheia nenhuma! Tem é seca, agora. Açu-Apodi, onde 
eu estive, hoje sofre é seca. O mato está é seco. Os kits 
chegaram agora, oito meses depois. Noventa e oito mi-
lhões de reais foram destinados ao Rio Grande do Norte 
para recuperação de estradas, escolas, casas, isso e 
aquilo e aquilo outro. Não chegou até hoje um centavo 
de real. Um. E não foi por falta de cobrança. Não foi por 
falta de ida aos ministérios. Não foi por falta de solici-
tação, de empenho e de pressão. Então, cuidado com 
os compromissos deste Governo! Um cesteiro que faz 
um cesto faz um cento. Gato escaldado tem medo de 
água fria. Eu, como potiguar, fui vítima de enchentes, 
que são dolorosas porque chegam sem avisar e levam 
as pessoas ao desabrigo da noite para o dia, e sofri ao 
lado do meu povo, lá, sem a solidariedade deste Gover-
no, que agora, como não chegou no meu Estado, está 
chegando no Estado de V. Exª por inteiro: o Presidente, 
os secretários, os ministros todos. Mas cuidado com 
as promessas! E quero, com isso, dizer a V. Exª, que 
é um guardião cuidadoso dos interesses do povo de 
Santa Catarina, que vai ter o apoio do seu Partido para 
cobrar aquilo que for prometido. O que for prometido vai 
ter que ser cumprido. Santa Catarina e o Rio Grande 
do Norte merecem. E V. Exª tem aqui o absoluto en-
dosso do seu Partido para fazer as cobranças quanto 
àquilo que esteja sendo hoje prometido, para recuperar 
um Estado que contribui em muito para a grandeza do 
nosso País. Cumprimentos a V. Exª. E a solidariedade 
do seu Partido, que é o meu Partido.

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC) – 
Muito obrigado, Senador Líder José Agripino. Agrade-
ço-lhe as palavras. Precisamos estar vigilantes. Sua 
experiência é uma experiência que mostra que isso é 
exatamente o que acontece normalmente. Não pode-
mos deixar acontecer lá.

Cumprimento o Deputado Federal Paulo Bornhau-
sen, que é o coordenador de nossa ação na Câmara 
e que faz um trabalho muito bem feito, e também o 
Deputado Índio.

Concedo um aparte ao Senador Marco Maciel.
O Sr. Marco Maciel (DEM – PE. Com revisão do 

orador.) – Nobre Senador Raimundo Colombo, quero, 
a exemplo do que já o fez o Senador José Agripino, 
cumprimentá-lo pela sua lúcida intervenção hoje à 
tarde. V. Exª, logo que as catástrofes ocorreram em 
Santa Catarina, aqui compareceu e fez um excelente 
discurso demonstrando os prejuízos e os danos que as 
enchentes estavam causando ao seu Estado. Cobrou, 
então, do Governo Federal, como não poderia deixar 
de fazê-lo, providências para minimizar os impactos 
que estavam gerando as enchentes, além do custo 
social, do custo humano, pelo grande número de de-
salojados e por um número muito alto de pessoas que 
perderam a vida. É fato, portanto, que muito nos entris-
tece. Agora V. Exª volta à tribuna já prestando contas 
de providências adotadas, inclusive de medidas que 
busca implementar junto ao Governo Federal. Como 
disse o Líder José Agripino, tem V. Exª a solidariedade 
do seu Partido. Esperamos que o Governo Federal se 
sensibilize para o fato, tendo em vista a magnitude de 
que se revestiu. Quero mais uma vez, cumprimentar 
V. Exª pelo trabalho que realiza em Brasília em favor 
do povo do seu Estado e, ao mesmo tempo, dizer a V. 
Exª que prossiga nessa sua caminhada na Capital da 
República, para que, o mais rapidamente possível, a 
vida do seu Estado, um dos mais importantes da Fe-
deração brasileira, não sofra solução de continuidade 
e providências sejam adotadas, de sorte que aconteci-
mentos dessa natureza não mais aconteçam em Santa 
Catarina, como disse, um Estado de alto nível cultural, 
de grande expressão econômica, mas que precisa, 
como todos os demais da Federação, do apoio e da 
cooperação do Governo Federal.

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC) – 
Agradeço muito a V. Exª, Senador Marco Maciel, que, 
quando Vice-Presidente da República, esteve muitas 
vezes no nosso Estado, V. Exª é uma pessoa muito 
querida lá, como o Líder José Agripino. Eu tenho a 
certeza que isso toca fundo no coração de todos os 
catarinenses.

Concedo um aparte à Senadora Rosalba Ciar-
lini.
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A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Senador 
Raimundo Colombo, eu gostaria de, mais uma vez, 
trazer a minha solidariedade ao povo de Santa Ca-
tarina, que o senhor tão bem representa e tão bem 
defende nesta Casa. Essa catástrofe, porque é uma 
catástrofe, uma calamidade, realmente, tem sensi-
bilizado a todos os brasileiros de todos os Estados. 
Nós estamos vendo a mobilização através da mídia, 
as pessoas solidárias, querendo ajudar, porque acho 
que nunca aconteceu algo de proporções tão grandes 
em conseqüência de enchentes no nosso País. Como 
o Senador Agripino há pouco falava aqui, tivemos, no 
começo do ano, mais um episódio de cheias no nosso 
Estado. Realmente, foi uma situação em que não houve 
perdas de vidas humanas, graças a Deus, mas houve 
uma perda muito grande na agricultura, na economia, 
fato que o seu Estado também está sentindo, além 
daquilo que é irreparável, haja vista que mais de cem 
pessoas perderam suas vidas. Sei que os estragos 
são muito grandes. Estamos vendo a situação porque 
a televisão, os jornais e as revistas têm mostrado as 
fotos, mas, agora, passado esse momento, quando a 
chuva pára e as águas começam a voltar ao seu leito 
normal, é preciso iniciar a reconstrução. Essa recons-
trução precisa ser feita urgentemente, e o Governo já 
vem anunciando medidas. Inclusive V. Exª, Senador 
Raimundo Colombo, no início das inundações, fez aqui 
um apelo para que o Governo tomasse as providên-
cias e nós, do seu Partido, apesar da nossa posição 
contrária às medidas provisórias, concordamos que 
esta, sim, é uma medida provisória bem-vinda, porque 
ela realmente vem para resolver problemas urgentes, 
os mais graves problemas, que precisam de recursos 
urgentíssimos para as suas soluções. Então, já mani-
festamos o nosso apoio. 

Esperamos que não fique apenas nas visitas e 
nas palavras solidárias dos que estão à frente do Go-
verno Federal, mas que venham realmente acontecer 
de forma rápida as soluções. Tivemos uma experiência 
muito dolorosa quando, no começo do ano, visitamos 
as áreas atingidas pelas enchentes em nosso Estado, 
chegamos aqui e recebemos a solidariedade desta 
Casa, que também aprovou uma medida provisória, 
mas, quanto aos recursos destinados ao nosso Esta-
do, quantas vezes vim a essa tribuna para reclamar e 
cobrar urgência na solução, mas esses recursos ainda 
não foram liberados para os municípios atingidos. Sei 
que é uma condição que deu muito prejuízo, mas, em 
proporções, é bem menor do que o que está aconte-
cendo no seu Estado. Entretanto, na realidade, acon-
teceu isso. Então, faço um apelo para que realmente o 
Governo Federal, da mesma forma que chegou rápido, 
prontamente, com seus Ministros, o Presidente e todo 

o apoio, não arrefeça, de forma nenhuma em relação 
a esse auxílio. Agora, é necessária urgentemente a 
reconstrução para que possamos ver de novo Santa 
Catarina – esse Estado tão bom, forte e exemplo para 
o Brasil por sua produção e pelo potencial que tem todo 
o Estado e a sua gente – respirando não tão aliviado, 
porque realmente do sofrimento vai ficar uma marca 
muito forte, mas com a luz de esperança no renascer 
e na reconstrução.

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC) – 
Agradeço à Senadora Rosalba.

Senador Heráclito, eu estava conversando em Ita-
jaí com algumas pessoas do comércio. Então, Senador 
Alvaro Dias, eu disse: “Mas no Natal, vocês vão ter uma 
venda maior.” E um comerciante me disse algo para me 
colocar na realidade: “Mas eu não tenho mais o que 
vender. Nem as pessoas têm dinheiro para comprar!” 
Essa é a realidade do Natal nas regiões atingidas.

Concedo um aparte a V. Exª. Em seguida, ao 
Senador Alvaro Dias. 

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Meu caro 
Senador Colombo, queira crer V. Exª o quanto tem me 
doído essa situação por que passa o seu Estado. Depois 
do Piauí, é o Estado onde talvez eu seja melhor acolhi-
do pelo Brasil afora, nas diversas vezes em que para 
lá vou na sua companhia, na companhia do Senador 
Bornhausen, do Paulo Bornhausen, que está aqui a meu 
lado. E isso me doeu muito, tem me tirado um pouco da 
alegria, porque toda noite, nos programas jornalísticos 
da televisão brasileira, vemos aquela dor, aquele sofri-
mento, o desespero das famílias. E eu quero dizer a V. 
Exª que estou solidário com o povo catarinense e à in-
teira disposição de V. Exª, como Senador da República, 
para ajudar esse Estado que tem sido, periodicamente, 
vítima de calamidades como essa. Senador, eu ouvi o 
depoimento de uma senhora cuja casa, que existia até 
ontem, hoje era apenas uma terra arrasada. E ela dizia 
que não tinha mais tempo para reconstruir uma outra 
– nem mais tempo nem mais condições. Essa é uma 
calamidade que não termina com o baixar das águas; 
ela se alonga. A reconstrução é um negócio penoso, 
é lento. Mas só resta a esse bravo povo já não digo 
conformação, porque isso não existe, mas a certeza 
de que lutar é preciso e de que tenham forças para a 
reconstrução desse Estado fantástico. Eu me pergunta-
va e me questionava há pouco: um mês atrás, fiz uma 
viagem em companhia do Governador Luiz Henrique 
e o via com aquele entusiasmo, vendendo otimismo 
de Santa Catarina, a garra com que ele e a primeira-
dama Ivete mostravam, em Portugal, a empresários 
brasileiros e portugueses, o seu Estado. Imagino a 
situação emocional do Governador, que tem sido um 
baluarte nessa questão. Esse é um momento que não 
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podemos, de maneira alguma, partidarizar. Temos que 
ter um espírito voltado para uma solidariedade geral 
e irrestrita. E aproveito para mandar também daqui o 
meu conforto e a minha solidariedade ao Governador 
Luiz Henrique. Mas quero também fazer um gesto, 
um gesto individual e pessoal. Não é o Senador, é o 
cidadão, o ser humano. Queria que V. Exª depois me 
desse o número de uma conta, porque quero fazer um 
depósito em caráter estritamente pessoal, que é uma 
maneira de ficar com a consciência tranqüila de que 
colaborei, embora que modestamente, para aliviar a 
dor dos seus conterrâneos. Muito obrigado!

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC) – 
Eu que agradeço, Senador Heráclito. Vou transmitir ao 
Governador Luiz Henrique, que tem sido um guerreiro, 
um homem muito forte, e acaba sendo um exemplo, um 
símbolo para todos nós neste momento difícil.

Senador Alvaro Dias, com o maior prazer, con-
cedo um aparte a V. Exª.

O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Rai-
mundo Colombo, o Estado de Santa Catarina é muito 
importante para o Brasil, não só pela fantástica bele-
za das suas praias, pelo seu litoral rico, mas também 
pelo seu povo, evidentemente, e pela competência 
do seu empresariado. Eu, certa vez, no BNDES, ouvi 
um depoimento que, certamente, honra muito os ca-
tarinenses: que os empresários do setor industrial de 
Santa Catarina eram os mais competentes do País. 
Eu, como paranaense, até fiquei um pouco enciuma-
do, mas é preciso reconhecer realmente a competên-
cia de um parque industrial que se agiganta à medida 
que o tempo passa. Essa tragédia, uma das maiores 
tragédias já vistas no Brasil, nos traz um ensinamento 
precioso: o de que a solidariedade dos brasileiros se 
destaca especialmente entre as pessoas mais humil-
des. São as pessoas simples que se sensibilizam mais, 
que sofrem mais com o drama dos seus semelhantes 
e que ajudam mais. É um exemplo verificar pessoas 
simples oferecendo um pouco do que têm, um pouco 
do que possuem para minimizar o sofrimento de irmãos 
brasileiros em Santa Catarina. Vejam, por exemplo, 
as torcidas organizadas dos clubes de futebol do Bra-
sil se mobilizando. No meu Estado, em várias áreas, 
estudantes fazem coleta nas salas de aula. Eu até li 
que o meu Estado, pela proximidade, pela irmandade 
existente – as praias de Santa Catarina são pratica-
mente também as praias paranaenses –, por essas e 
por tantas razões, o Paraná tem sido um dos Estados 
que mais colaboram, que mais ajudam neste momento. 
Eu queria destacar exatamente esse espírito de soli-
dariedade das pessoas simples do Brasil. Eu gostaria, 
Senador Raimundo Colombo, nesta hora, de fazer um 
apelo aos poderosos do Brasil, especialmente aos ban-

queiros, aos grandes bancos deste País, que ganharam 
demais nos últimos anos. Eles poderiam exercitar um 
pouco da sua responsabilidade social nesta hora ofe-
recendo aos catarinenses uma ajuda significativa, já 
que os prejuízos são irreversíveis. Portanto, Senador 
Raimundo Colombo, a nossa solidariedade a V. Exª, 
como representante do seu Estado – sei que V. Exª 
está sofrendo muito com o drama que vivem os seus 
conterrâneos –, e a toda a população desse maravilho-
so Estado de Santa Catarina, um Estado organizado, 
moderno, que é um orgulho do nosso País.

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC) 
– Muito obrigado, Senador Alvaro Dias. Na sua pes-
soa, quero agradecer a todo o povo paranaense, que 
realmente tem colaborado muito, que tem sido um 
parceiro extraordinário, assim como o povo de todo 
o nosso País.

Com a palavra o Senador Mário Couto.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senador Rai-

mundo Colombo, quero também prestar a minha so-
lidariedade ao povo de Santa Catarina e dizer que 
também já fiz a minha doação. Admiro V. Exª pela sua 
capacidade, pelo amor que V. Exª tem a sua terra, um 
Senador operoso, sério, responsável, ético, enfim, um 
homem de quem a gente aprende a gostar rapidamen-
te. Por isso, quero parabenizá-lo pela sua postura aqui 
neste Senado e destacar o amor que V. Exª tem pelo 
povo de Santa Catarina. É uma tragédia, uma tragédia 
de que todos já falaram. Como todo brasileiro sente 
no fundo do coração, imagino como sente V. Exª, que 
mora, que vive, que nasceu no Estado e que o repre-
senta neste Senado. Imagino como está sofrendo V. 
Exª nestes momentos difíceis por que passa Santa Ca-
tarina. Mas quero aproveitar também, Senador, para, 
com a sua permissão, dizer da minha tristeza em rela-
ção às constantes tragédias que acontecem em meu 
Estado. Eu estava fazendo um cálculo do número de 
mortos em Santa Catarina com essa tragédia. Para V. 
Exª ter uma idéia, morrem, no meu Estado, aproxima-
damente cem pessoas assassinadas por mês. Esta 
é a média mensal de pessoas assassinadas no meu 
Estado. Em média, três pessoas são assassinadas por 
dia. Então, o Pará vive hoje numa constante tragédia. 
Sempre falo isto e aproveito para falar neste momento 
para ver se as autoridades do meu País tomam algu-
ma providência, já que a Governadora do meu Estado, 
infelizmente, não tomou e, pelo que se sente, não vai 
tomar. Tentei, Senador, uma audiência com o Ministro 
da Justiça, mas ele é muito importante, não atende 
Senador, só atende Presidente e Governador. Então, 
quero deixar aqui registrado meu sentimento pelo meu 
Estado e pelo Estado de V. Exª. Meus parabéns pela 
sua postura nesta Casa.
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O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC) – 
Muito obrigado, Líder Mário Couto. Agradeço por suas 
palavras.

Concedo um aparte ao Senador Augusto Bote-
lho.

O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Se-
nador Colombo, como Senador e como médico, quero 
prestar, em meu nome e também no nome da minha 
gente de Roraima, solidariedade a V. Exª e a todo o 
povo de Santa Catarina.Sei que esse sofrimento que 
estamos passando de forma aguda – todos vocês de 
Santa Catarina e todos nós do Brasil –, quando passar 
essa confusão e parar a chuva, vai continuar ainda por 
uns dois ou três anos, nas pessoas que perderam suas 
casas, no seu Estado, que é um dos Estados mais pu-
jantes do Brasil, um Estado cuja situação fundiária é a 
mais democrática, que é um exemplo de defesa sani-
tária animal e vegetal, um Estado livre de aftosa pelo 
trabalho do povo catarinense, pela organização dos 
produtores de Santa Catarina, que sempre souberam 
trabalhar. Mas ficamos muito tristes. Lá em Roraima, a 
minha geração tem uma ligação com Santa Catarina. 
Parece incrível, mas tem. Tivemos o Padre Dante e o 
Padre Eugênio Possamai, que foram dois professores 
nossos lá, do “tempo do jeca”, foram professores do 
Mozarildo também, de toda essa geração, do Mozaril-
do e da minha, que veio bem depois da dele. Pois eles 
contavam muitas histórias daquela terra, que a gente 
ouvia. E gostamos da civilização desde o tempo em 
que eu tinha treze ou quatorze anos. Depois, quando 
vim para cá, vi o exemplo de turismo de vocês, com 
suas cidades turísticas, como Camboriú e aquelas ci-
dades de vocês. Aí vi como vocês sabem fazer a coi-
sa, como sabem trabalhar. Senador, sei que vai haver 
sofrimento, mas tenho confiança no povo catarinense. 
Conheço a capacidade de trabalho daquele povo, por-
que esse Estado não é um bom Estado só por causa 
do governo, mas porque todos lá trabalham, todos se 
dedicam o máximo possível. E tenho certeza de que 
Deus, depois dessa tempestade tremenda que está 
acontecendo lá, vai dar um grande período de bonan-
ça e Santa Catarina vai voltar com mais vigor e com 
mais brilho ao cenário nacional. Trago a solidariedade 
da gente de Roraima ao povo de Santa Catarina.

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC) – 
Agradeço muito, Senador Augusto Botelho, pelas pa-
lavras e pela solidariedade. É, realmente, um momento 
forte, duro, mas bonito, Senador Epitácio Cafeteira, nos-
so Presidente. A união é uma coisa que supera todas 
as dificuldades. O povo catarinense vai se reerguer. Nós 
vamos acompanhar, todo o Senado, o depoimento de 
cada um dos Senadores. Tenho certeza de que esse 
episódio vai servir para nos tornar mais fortes, sobre-

tudo melhores, mais solidários. E tenho certeza de que 
o Brasil, que nos ajuda tanto agora, vai ter ainda mais 
orgulho de todos os catarinenses no futuro.

Obrigado a V. Exª, Sr. Presidente, pela conces-
são do tempo, que é muito importante para nós neste 
momento.

Quero, em nome de todos os catarinenses, agra-
decer pela solidariedade que a gente tem recebido de 
todos os Senadores e de todo povo brasileiro. O povo 
que está nos ajudando não sabe como é forte, como 
é bom e como nos torna mais fortes e melhores para 
superar essas dificuldades.

Sr. Presidente, se V. Exª me permitir, ouço, com a 
maior honra, o aparte do Senador Cristovam Buarque 
e encerro em seguida, porque já me alonguei.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Sena-
dor Colombo, apenas para reafirmar, como ontem fiz 
com a Senadora Ideli Salvatti, representante do Es-
tado de Santa Catarina, o apoio e dizer que eu sofri 
inundações em Recife, minha cidade, mas não tinha o 
grau de tragédia que a gente vê nestes dias em Santa 
Catarina. Lá em Recife, o rio Capiberibe subia, subia, 
entrava nas casas, destruía os livros, muitos móveis, 
sujava a roupa toda do guarda-roupa, mas depois bai-
xava, tranqüilamente, e a gente voltava para fazer a 
limpeza da casa, tirar as cobras que apareciam, evitar 
a hepatite, e comprava, outra vez, aos poucos, aquilo 
que foi destruído. Mas não havia essas mortes, não 
havia essa tragédia que a gente está vendo. Lembro 
que ontem fiz uma proposta à Senadora Ideli que eu 
gostaria de fazer ao senhor também, e, de  repente, 
se os três Senadores acharem boa a idéia, aos outros 
Senadores. Propus que, em vez de a gente ficar dan-
do cada um pouquinho da gente, uma ajuda, cada um 
doasse uma obra de arte que tiver, alguma coisa que 
tiver para que possa ser feito um leilão. Refiro-me a 
um leilão pela televisão, pela Internet, que hoje é uma 
coisa muito comum. Tenho a impressão de que não 
só talvez se recolhesse uma quantidade bem maior 
de recursos como também seria um gesto do Senado 
inteiro. Volto a insistir na idéia. Vou dar a minha parte 
de qualquer jeito. Se não for por meio do conjunto de 
Senadores, quem sabe a TV Record, que tem feito 
uma grande campanha, ou a Globo aceitem fazer esse 
leilão com outros objetos de outras pessoas? Deixo 
aqui minha proposta e digo que vou dar essa minha 
contribuição.

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC) – 
Agradeço muito. É uma boa sugestão. Vou falar com 
a Senadora Ideli e com o Senador Neuto para a gente 
tentar colocar de forma prática e chegar ao resultado 
que o senhor e que todos nós queremos.
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Recebi já aqui da nossa assessoria o encami-
nhamento que o Senador Romeu Tuma fez, a suges-
tão. Realmente é o caminho correto. Já tenho o proje-
to pronto, fomos rápidos, e espero poder dar entrada 
hoje ainda na Casa.

Sr. Presidente, muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira. PTB – 

MA) – Sr. Senador Raimundo Colombo, a Mesa esteve 
sempre sensibilizada com o problema de Santa Cata-
rina, e, por isso, V. Exª teve uma hora em vez de dez 
minutos para comentar o drama que se abateu sobre 
o povo de seu  Estado.

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC) – 
Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

Pela ordem, Presidente Cafeteira.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira. PTB – 

MA) – Pela ordem, V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Gostaria de que V. Exª me 
inscrevesse para falar pela Liderança da Minoria.

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira. PTB – 
MA) – Está inscrito.

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

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira. PTB – 
MA) – Agora, com a palavra a Senadora Ada Mello, 
para uma comunicação inadiável, por cinco minutos.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – V. Exª po-
deria me informar qual é a posição em que o Senador 
Mário Couto está inscrito?

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira. PTB – 
MA) – Depois da Senadora Ada Mello, falará o Sena-
dor inscrito, Senador Antonio Carlos Valadares, após 
o que falará V. Exª ou o Senador Inácio Arruda, se vier 
antes de V. Exª.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Falo depois 
do Senador que está inscrito, não é isso?

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira. PTB – 
MA) – Não. Falará depois da Senadora Ada Mello o 
Senador Antonio Carlos Valadares, Senador inscrito. 
Depois, falará pela Liderança o Senador Inácio Arru-
da ou V. Exª.

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

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira. PTB – 
MA) – V. Exª tem cinco minutos para fazer o seu pro-
nunciamento. 

A SRA. ADA MELLO (PTB – AL. Para uma co-
municação inadiável. Sem revisão da oradora.) – Mui-
to obrigada.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje, dia 
3 de dezembro, completa um ano de fundação da Fa-
zenda da Esperança Santa Terezinha, entidade de 
cunho assistencial no Município de Marechal Deodo-
ro, em Alagoas, voltada para a recuperação de jovens 
dependentes químicos.

Sob a coordenação e a determinação do Arce-
bispo de Maceió, Dom Antônio Muniz Fernandes – que 
já demonstrou ter abraçado de vez nossa causa as-
sistencial –, a Fazenda Santa Terezinha tem prestado 
serviços imensuráveis no campo social, com ênfase no 
tratamento de usuários de drogas. A tarefa precípua é a 
de resgatar os recuperandos à sua condição humana, 
de maneira a permitir que eles redescubram sua auto-
estima, sua dignidade e o respeito pela vida.

Para definir a concepção dessa assistência pres-
tada, recorremos às palavras da médica e benfeitora 
Drª Maria José Cardoso Ferro, que tão bem resume 
a proposta desse modelo de recuperação, ao revelar 
que “a terapia consiste apenas em viver o Evangelho 
24 horas por dia, e o remédio é o mais simples e efi-
caz: o amor a si e ao próximo”.

Neste primeiro ano de funcionamento, a Fazenda 
da Esperança já entrevistou em seu escritório de Ma-
ceió 540 candidatos ao tratamento. Atualmente, residem 
nela 32 recuperandos em processo de terapia, sendo 
que mais de 40 já foram atendidos no sistema de ro-
tatividade. Constata-se ainda quase uma centena de 
jovens que aguardam internação ou encaminhamento 
a outras unidades próximas, como as dos Estados de 
Sergipe e Pernambuco.

Além disso, Sr. Presidente, é importante ressal-
tar que, em paralelo à terapia da Fazenda, os recupe-
randos dispõem de um grupo de apoio denominado 
Esperança Vida, cujo objetivo é integrar entre si os 
egressos do tratamento, inclusive com a participação 
de suas famílias e da sociedade, mediante um pro-
cesso de constante orientação, acompanhamento e 
reuniões periódicas.

As principais atividades dos dependentes na 
entidade são direcionadas à cultivação de hortaliças, 
jardins, criatórios, fabricação de biscoitos, além da ma-
nutenção da própria casa da sede que os abriga.

Outro importante registro diz respeito ao total 
apoio e engajamento que o modelo de assistência tem 
recebido da população local, tanto que extrapola o da 
comunidade religiosa, alcançando, inclusive, entidades 
como o Rotary e o Lions Clube.

Some-se a isso a participação de vários Parla-
mentares do meu Estado nesta causa. Recentemente, 
por consenso, apresentamos emendas de bancada ao 
Orçamento de 2009, de modo a fomentar os investi-
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mentos da entidade em sua ampliação e na implanta-
ção de novas unidades em Alagoas.

Contudo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
além de homenagear e prestar nossa solidariedade 
pela passagem deste primeiro aniversário da sede 
precursora da Fazenda da Esperança, em Marechal 
Deodoro, queremos também, diante do sucesso e dos 
resultados dessa experiência, divulgar a inauguração 
de uma nova unidade.

Ligado à Diocese de Palmeiras dos Índios, o Mu-
nicípio de Poço das Trincheiras será abençoado com 
a implantação de um novo núcleo da Fazenda, a ser 
inaugurado no próximo dia 20 deste mês. Os missioná-
rios responsáveis pelo treinamento e implantação já se 
encontram na sede, proferindo palestras à comunidade 
local para conscientizá-la da importância dos serviços 
sociais da entidade, bem como angariando apoio dos 
leigos para que se integrem a essa elevada missão.

A nova Fazenda está instalada numa área aproxi-
mada de 100 hectares e atenderá, inicialmente, a cerca 
de 20 recuperandos, que, pautados e incentivados pelas 
palavras do Evangelho, dedicarão seu tempo a atividades 
de geração de renda para o sustento e manutenção da 
própria entidade. Está planejada ainda a implantação de 
projetos voltados à produção de doces, pães, criatórios 
e plantações, também com aquela finalidade.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a concep-
ção, a história e o trabalho desenvolvido pela Fazenda 
são oportunamente prolatados nas palavras de Dom 
Dulcênio, Bispo da Diocese de Palmeiras dos Índios. 
Segundo ele:

Esta obra de Deus foi iniciada em Gua-
ratinguetá, São Paulo, no ano de 1964 com o 
nome de Obra Social Nossa Senhora da Gló-
ria – Fazenda da Esperança. Com a chegada 
do Frei Hans Stapel, em 1979, essa instituição 
adquiriu as características que hoje conhece-
mos. Atualmente, conta com aproximadamente 
cinqüenta núcleos que estão espalhados pelo 
Brasil e por alguns países do mundo, e que 
tem por missão a recuperação de pessoas que 
vivem mergulhadas no vício das drogas e do 
álcool, bem como a sua reintegração à socie-
dade através do trabalho e da espiritualidade.

Concluindo, Sr. Presidente, temos a certeza de 
que, conforme concebido pelo Frei Hans, essa obra 
beneficente, de relevante papel para a sociedade, além 
de difundir-se cada vez mais pelo País, consolida-se 
como um modelo assistencial merecedor da devida 
atenção e do máximo empenho do setor público.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.

O Sr. Marco Maciel (DEM – PE. Com revisão do 
orador.) – Senadora Ada Mello, gostaria de, em rápi-
das palavras, cumprimentar V. Exª pelo discurso que 
profere sobre a obra de Frei Hans. Conheço Frei Hans 
e sua obra. Fiquei muito satisfeito em constatar que o 
Papa Bento XVI, quando veio ao Brasil, fez questão 
de visitar Guaratinguetá e, se não estou equivocado, 
pôde conhecer melhor essa obra de recuperação de 
drogados, algo sem precedentes no Brasil. O discur-
so de V. Exª na tarde de hoje destaca o papel de Frei 
Hans, modelo de apóstolo que tem conseguido – em 
Pernambuco também, porque há uma Fazenda Espe-
rança no Estado com esse objetivo – resultados que 
outras instituições não têm alcançado. Por isso, louvo 
V. Exª por haver tomado a iniciativa de trazer ao co-
nhecimento do Plenário do Senado Federal o trabalho 
que realiza Frei Hans por intermédio da Igreja Católica 
Apostólica Romana. Cumprimentos a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira. PTB – 
MA) – A Mesa recomenda não haver apartes, já que 
V. Exª fala para uma comunicação inadiável.

A SRA. ADA MELLO (PTB – AL) – Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira. PTB – 

MA) – Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio 
Carlos Valadares, representante de Sergipe.

Como não há inundação em Sergipe, Senador, 
V. Exª tem dez minutos para fazer o seu pronuncia-
mento.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, cada vez 
mais o Brasil toma consciência da importância da edu-
cação para a formação da nossa juventude e a cons-
trução de um futuro grandioso para o nosso País.

Hoje mesmo, na Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, tivemos a oportunidade de apreciar 
um projeto de lei da iniciativa do Executivo, relatado 
pela Senadora Ideli Salvatti, que trata do ensino pro-
fissionalizante, tanto no nível médio, como no ensino 
superior.

Esse projeto cria institutos federais de educação 
profissionalizante, articulados com as várias instituições 
educacionais, com secretarias de educação, com fun-
dações, com instituições as mais diversas, todas que 
tenham um objetivo primordial de criar condições téc-
nicas suficientes a fim de que o Brasil possa, de forma 
célere, competir no mercado internacional com os pro-
dutos da indústria e da agricultura. E isso só pode ser 
feito por meio do estudo, da ciência e da tecnologia.

Portanto, é inegável que a educação prepara 
uma Nação para os embates do futuro. E está cada 
vez mais difícil colocar os nossos produtos lá fora; só 
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com preparo, com ciência e tecnologia que poderemos 
sobrepujar essas dificuldades, essa concorrência que, 
a meu ver, é salutar, porque obriga os governos a te-
rem mais cuidado no setor educacional.

De outro lado, Sr. Presidente, uma grande con-
quista para a educação brasileira, no passado, foi a 
obrigatoriedade constitucional determinada à União, 
aos Estados e aos Municípios, aplicando-lhes índices 
obrigatórios na consecução de objetivos educacionais. 
A famosa Lei Calmon deu conseqüência e trouxe efeitos 
positivos à educação em nosso País, mas era neces-
sário que novas medidas concretas fossem tomadas 
pelo Governo, e uma delas diz respeito à melhoria da 
qualidade de ensino, à valorização do professor, como 
pilares indispensáveis à preparação dos nossos jovens 
nas nossas escolas – na escola fundamental, de ensi-
no médio e na escola superior.

Tanto isso é verdade que, no mês de julho, o Go-
verno do Presidente Lula sancionou a Lei nº 11.738, 
que cria o piso salarial profissional do Magistério pú-
blico. É um piso no valor de R$950, atribuídos àque-
les profissionais do ensino, engajados em ensinar os 
nossos jovens. Novecentos e cinqüenta reais é o que 
ficou estabelecido na Lei.

Entretanto, Sr. Presidente, apesar desse espírito 
de visão do Governo Federal, do Congresso Nacional, 
que aprovou a Lei, do Ministério da Educação e da 
maioria dos Governadores, alguns resistem à aplica-
ção do piso de R$950. Inclusive, cinco Governadores 
– até um do meu Partido, PSB, o Governador do Cea-
rá, Cid Gomes – entraram com uma Adin (Ação Direta 
de Inconstitucionalidade) perante o Supremo Tribunal 
Federal, dizendo que a Lei nº 11.738, a Lei do Piso 
Salarial do professor, é inconstitucional.

Quero crer, Sr. Presidente, que o Supremo vai 
julgar que a lei é constitucional e tem que ser cum-
prida à risca.

Os Estados e os Municípios que não tiverem 
condições de aplicar o piso têm uma saída. A própria 
Lei aponta essa saída. Qual seja: de forma justificada, 
o ente federado que não tem condições, deve mostrar 
ao Governo Federal, por intermédio de uma justificativa 
plausível, que o Estado está mergulhado em crise; que 
há uma incompatibilidade com a Lei de Responsabi-
lidade Fiscal e que o piso salarial, neste caso, seria 
incompatível com as possibilidades do Estado.

Então, basta mostrar a necessidade e a incapa-
cidade do ente federado – Estado ou Município –, e 
o Governo Federal poderá disponibilizar para aquele 
Estado ou para aquele Município recursos suficientes 
para a complementação do salário, até chegar ao piso 
de R$950. E essa Lei vai entrar em vigor a partir de 
janeiro do próximo ano.

Assim, os professores que trabalham 40 horas 
semanais terão um salário de R$950, no mínimo. Um 
salário, no mínimo, de R$950. Ninguém vai ganhar me-
nos do que R$950. Aqueles que trabalham, em vez de 
40 horas, 20 horas, ganharão a metade, mas ninguém, 
nenhum professor vai ganhar, nunca, menos do que 
um salário mínimo. Isso está estabelecido na Lei.

Esta é, portanto, uma lei muito importante, já que 
pretende transformar a educação do nosso País. Em 
pesquisas realizadas, não só aqui, como também no 
exterior, ficou mais do que demonstrado que a valo-
rização do professor é condição sine qua non para a 
melhoria da qualidade do ensino, para o crescimento 
do País e para o fortalecimento do sistema educacional. 
Assim, a valorização do professor é meta indispensável 
de qualquer governo.

Quando fui Governador do Estado de Sergipe, 
tive a oportunidade de criar o Estatuto do Magistério. O 
primeiro Estatuto do Estado de Sergipe foi criado por 
mim quando eu era Secretário, atribuindo deveres, mas 
também dando direitos substanciais aos professores.

Na época, para regência de classe havia uma 
gratificação de 25% da remuneração do professor e, 
quando fui Secretário da Educação e Governador, au-
mentei essa gratificação para 50%. Hoje, o Governador 
do Estado, Marcelo Déda, já aumentou a gratificação 
para cerca de 80% da remuneração do professor. O 
Governo do Estado de Sergipe já declarou, por intermé-
dio de sua assessoria, que, para valorizar o professor, 
o piso salarial estabelecido em lei vai ser respeitado 
pelo Governo de Sergipe.

Portanto, Sr. Presidente, aproveito esta oportu-
nidade para pedir aos Srs. Governadores que estão 
reagindo diante desta Lei, não digo mais futurista, mas 
realista, porque ela é a base fundamental para a me-
lhoria da qualidade de ensino, que esses Governadores 
possam retroagir no seu intento de colocar a Lei na 
gaveta e torná-la inviável para os professores.

Também aproveito a oportunidade, Sr. Presidente 
– já estou terminando –, para dizer que a Bancada de 
Sergipe, tendo à frente o Deputado Federal Iran Barbo-
sa, do Partido dos Trabalhadores, engaja-se nessa luta 
do piso salarial do professor, porque não é apenas um 
piso consentido, mas conquistado ao longo de muitas 
lutas dos professores de todo o Brasil.

A minha palavra aqui, portanto, é de solidariedade 
aos professores e, da tribuna, ofereço a minha palavra 
e a minha luta na Comissão de Educação e em todas 
as instâncias do Senado Federal, no intuito de coibir 
qualquer tentativa, por mais tênue que seja, para que 
esta Lei não entre em vigor. A Lei vai entrar em vigor 
em janeiro, e espero que o Supremo Tribunal Federal, 
a mais alta Corte do nosso País, reconheça que é por 

DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL24     



49432 Quinta-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008

intermédio da valorização do ensino fundamental, do 
ensino profissionalizante e do ensino universitário que 
prepararemos um Brasil grande, forte e valoroso.

Agradeço a V. Exª.

Durante o discurso do Sr. Antonio Car-
los Valadares, o Sr. Epitácio Cafeteira 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 Antonio Carlos Valadares.

Com a palavra, pela Liderança da Minoria, o Se-
nador Mário Couto.

Como Líder, V. Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Como Lí-

der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, hoje lhe prometo que serei breve. 
Falamos muito ontem, fomos até às 6h30 e ainda não 
dormimos, mas por uma causa justa, uma causa que 
sensibiliza cada um de nós, uma causa que a todo 
momento somam-se mais Senadores e Senadoras, o 
que honra esta Casa e a mim também, por pertencer 
aos seus quadros, de estar aqui neste mandato, onde 
honrados Senadores ficam em vigília pedindo às auto-
ridades que olhem para os aposentados e pensionistas 
deste País, que vivem hoje um drama em suas vidas, 
um drama em suas famílias, por não terem condição 
de vida, infelizmente.

Ontem, fizemos a terceira vigília. Agora, a nos-
sa meta, passando, logicamente, Natal e Ano Novo, 
a nossa meta é irmos às ruas. Vamos às praças das 
grandes capitais. Vamos a São Paulo, vamos a Belo 
Horizonte, vamos ao Paraná, vamos às praças das 
grandes capitais, Sr. Presidente. Vamos fazer uma ca-
minhada noturna, com velas nas mãos, até o Palácio 
do Planalto, para mostrar ao Presidente Lula que os 
aposentados já estão com velas nas mãos, prontinhos 
para irem à cova por falta de assistência do Governo 
Federal. Infelizmente, isto está acontecendo, Senador 
Heráclito Fortes. Obrigado por sua participação.

Presidente Alvaro, V. Exª que tem lutado pela situ-
ação dos aposentados do Aerus, causa que o Governo 
mostra a sua pura insensibilidade. Pura insensibilidade, 
Senador Alvaro, porque os direitos dos aposentados 
do Aerus estão adquiridos. São direitos adquiridos que 
têm que ser pagos, mas a insensibilidade do Governo 
diz para não pagar. Deixa que eles morram de fome. 
Não se interessa por eles, pois deles não precisa. E 
tem que se ir à Justiça. E V. Exª está tendo um traba-
lho digno e honrado de um grande Senador, de um 
Senador que olha para os pobres, que põe dentro do 
seu coração a sensibilidade e a dignidade de dizer “eu 
vou lutar porque estou vendo a necessidade deles; es-

tou vendo que eles trabalharam a vida inteira e agora 
passam miséria, o que não deve acontecer.”

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Permite V. 
Exª um aparte?

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pois não. 
Ouço, com muita honra, o aparte de V. Exª.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador Má-
rio Couto, V. Exª traz a esta tribuna um assunto que é 
inadmissível se imaginar – ou era inadmissível se ima-
ginar que poderia acontecer num Governo de origem 
trabalhista. O Senador Alvaro Dias tem sido incansável 
na defesa do Aerus. S. Exª tem ido aos Ministros do 
STJ, tem procurado uma solução, já que se trata de 
um caso de humanismo, de humanidade, e o que se 
vê é um Governo totalmente blindado a uma questão 
que é justa. O Senador Alvaro Dias sabe, por exemplo, 
que se tem duas situações: é o Aerus/Varig e o Aerus/
Vasp. O caso da Vasp é tão grave quanto porque foi 
administrado pelo liquidante, pelo interventor, indicado 
pelo próprio Governo e que deu prejuízo no seu perí-
odo, fazendo investimentos inclusive de empréstimos 
à própria Vasp, descapitalizando o Fundo. Que culpa 
têm os servidores disto e qual é a segurança jurídica, 
Senador Mário Couto? O que se está cometendo neste 
caso é uma barbaridade, é um crime e, acima de tudo, 
uma insensatez. Daí por que eu me solidarizo com V. 
Exª. Venho acompanhando esse assunto já há algum 
tempo. Estive à frente da Comissão de Infra-Estrutura e 
promovi debates. A Drª Aparecida, que é do Aerus, tem 
me procurado; tenho tido contato com a Drª Graziela, 
que é Presidente do Sindicato, e V. Exª está coberto 
de razão. Não se admite um Governo que tem dinheiro 
para montadoras, tem dinheiro para as empreiteiras, 
tem dinheiro para banco, não ter dinheiro para resol-
ver essa questão que é de extrema justiça. É um ato 
de piedade cristã. Muito obrigado.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Obrigado, 
Senador Heráclito Fortes. V. Exª tem sido incansável 
nesta luta junto conosco.

O problema do Governo, Senador, é que o dinheiro 
dos aposentados está garantido. Eles recolheram, é o 
direito deles. Eles não estão pedindo que o Governo tire 
de algum lugar, não. Eles estão pedindo exatamente 
aquilo que eles, durante muito tempo de suas vidas, 
descontaram dos seus salários; e o Governo, sim, tira 
do Instituto e usa para outras tarefas.

Agora, Senador Alvaro Dias, esse Ministro da Pre-
vidência Social, minha Nossa Senhora de Nazaré! É 
muito fraco esse Ministro, Presidente. Presidente Lula, 
Ministro – se V. Exª está me ouvindo ou se tem algum 
assessor seu me ouvindo –, pelo amor de Deus, Mi-
nistro, renuncie ao seu mandato, renuncie ao seu car-
go. V. Exª não tem capacidade, Ministro, para exercer 
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a função de Ministro da Previdência Social. V. Exª não 
sabe nem o que veio dizer aqui no Senado, Ministro. 
É falta de capacidade mesmo, Ministro. V. Exª é muito 
fraco. Renuncie ao seu cargo! V. Exª está prejudicando 
a Nação com isto, em teimar em ficar no Ministério. V. 
Exª não tem condição de ser Ministro. Fraquinho, fra-
quinho, Senador Alvaro Dias. Fraquinho e ainda falta 
com a verdade, ainda falta com a verdade, Senador.

Senador, passamos uma noite intensa. Vou des-
cer da tribuna me despedindo de V. Exª. Entrarei em 
tratamento de saúde a partir de amanhã. Volto depois 
do recesso. Quero dizer ao povo do meu Estado, aqui 
representado pelo Vereador Reginaldo Campos, da 
querida cidade de Santarém, que amamos tanto, que 
infelizmente já é a terceira licitação que fazem para a 
Santatém–Cuiabá. O Denit, até na licitação, até nas 
licitações, já superfatura, e o Tribunal vai lá e anula. 
Três licitações da BR 163 já foram anuladas.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador 
Mário Couto, V. Exª me permite um aparte?

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Vou lhe 
dar.

Infelizmente, o povo de Santarém sofrendo. Mas 
é uma cidade maravilhosa. Leve o nosso abraço fra-
terno com os dois companheiros que estão ao seu 
lado, que também são de Santarém. Não recordo os 
nomes, mas sei que é uma pessoa da imprensa. Leve 
os nossos abraços ao querido povo de Santarém. Es-
tamos aqui rente, lutando, neste momento. Nesses 
meses, Vereador...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – ...nós es-
tamos lutando para que a Governadora se sensibilize 
e melhore a segurança no nosso Estado. Para V. Exª 
ter noção, a cada dia morrem três paraenses assassi-
nados. A cada dia, Vereador, morrem três paraenses 
assassinados! E a Governadora não está nem aí. Ou-
tro dia, Senador Arthur, mortes e mortes, assaltos e 
assaltos no meu Estado, e ela foi passear na China. 
É impressionante a negligência da Governadora do 
Estado do Pará.

Com muita honra, ouço meu Líder.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador 

Mário Couto, V. Exª me disse ontem que, por razões 
muitos fortes – sua esposa aguarda a chegada de um 
filho seu –, V. Exª está antecipando seu recesso. Eu 
gostaria de, em nome da nossa bancada de tucanos, 
parabenizar V. Exª pela correção, pela bravura, pelo 
espírito público de sempre e dizer que V. Exª, a cada 
momento, cresce quando avaliamos a sua lealdade, 
quando avaliamos a sua dedicação ao partido, aos 
seus companheiros. Desejo à sua esposa todas as fe-

licidades e à sua família e, portanto, a V. Exª. Conheço 
de perto todos vocês e sei que todos vocês merecem 
o melhor dos nossos sentimentos.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Muito obri-
gado, Senador Arthur Virgílio. Saiba que, nos últimos 
tempos, Deus nos aproximou e eu agradeço a Deus por 
esta forte amizade que temos. Tenha a certeza absoluta 
de que eu fico muito honrado em poder ser seu amigo. 
Amigo de um homem de uma linha séria, um homem 
operoso, um homem capaz, como é V. Exª, um homem 
que tem muito carinho por cada companheiro. Gosto 
muito de V. Exª e tenho muito carinho por V. Exª. Peço 
a Deus que nos coloque muito tempo juntos.

Mas, descendo desta tribuna, Senador Alvaro 
Dias, quero dizer ao povo do Pará que não vamos, 
absolutamente, arredar um milímetro na questão da 
segurança. Haveremos sempre de lutar aqui, paraense. 
Nossa bandeira é a de melhorar a segurança em nosso 
Estado. Doa a quem doer, custe o que custar, havere-
mos de melhorar a segurança em nosso Estado. 

Chegará o dia em que a Governadora vai reco-
nhecer que o que estamos fazendo aqui desta tribuna 
não é perseguição, mas o nosso dever, nossa obriga-
ção. Nossa obrigação é alertar a Governadora, não 
a estamos desprestigiando nem faltando-lhe com o 
respeito. Nada, absolutamente nada disso. Não que-
remos o pior para o nosso Estado. É nossa obrigação 
alertar a Governadora. Uma hora ela vai acordar, uma 
hora ela vai acordar e vai perceber que, em hipótese 
alguma, autoridade nenhuma tem o direito de aban-
donar a população como está abandonada a do meu 
Estado, principalmente no interior, onde os bandidos já 
chegam tomando o Município. Tomam-no por assalto, 
prendem o delegado, os policiais, assaltam os bancos, 
a população fica refém dos bandidos. Não existe isso 
em nenhum lugar do mundo, só no Estado do Pará!

Em nossa volta, no ano de 2009, vamos batalhar 
até que os paraenses possam viver em paz.

Muito obrigado, Senador Alvaro Dias. 
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– Obrigado, Senador Mário Couto. Desejamos a V. Exª 
que seus próximos dias possam ser felizes, cumprindo 
a tarefa de cuidar da família e da sua própria saúde, 
para que volte com o mesmo denodo, com a mesma 
disposição, com essa resistência imbatível, defendendo 
principalmente a causa dos aposentados brasileiros e, 
naturalmente, todas as causas que interessam espe-
cialmente ao seu Estado, o Pará.

Consulto o Senador Arthur Virgílio se deseja 
fazer uso da palavra neste momento como Líder do 
PSDB.

Tem V. Exª a palavra como Líder do PSDB.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, antes de mais nada, registro o fato 
de não estar circulando o jornal Tribuna da Imprensa, 
dirigido por esta figura lendária, legendária do jorna-
lismo brasileiro que é Helio Fernandes. 

Eu fui articulista da Tribuna da Imprensa nos 
meus tempos de luta estudantil e, como tantos outros, 
fui proibido de escrever quando desabou a censura do 
Ato Institucional nº 5 sobre aquele jornal.

Tenho pelo jornalista Helio Fernandes um cari-
nho muito grande, uma amizade pessoal que herdei de 
meu pai e suponho mesmo que alguma solução será 
encontrada para que aquele jornal de tantas tradições 
não fique emudecido para sempre.

Helio Fernandes é capaz de cometer injustiças, 
é capaz de ser justo, mas não é capaz da omissão. 
Esse é um traço característico da sua personalidade 
que haverá de ser ressaltado por todos. 

No período de enfrentamento à ditadura, o jor-
nalista Helio Fernandes foi cassado, teve seus direitos 
políticos suspensos – não foi cassado em seu mandato 
porque ele era candidato a Senador pelo Rio de Ja-
neiro, quando desabou sobre ele a pena da cassação 
pelo Ato Institucional nº 2 – e foi confinado, porque não 
aceitou as regras de silêncio que a ditadura impunha 
aos que ela perseguia. Foi confinado, como confinado 
esteve o Presidente Jânio Quadros, como confinado 
esteve o Governador Brizola, quando foi deslocado de 
Montevidéu para Atlântida, no Uruguai. Mas, dentro do 
Brasil, que eu me lembre, duas figuras foram confina-
das: Jânio quadros e o jornalista Helio Fernandes. 

Portanto, eu registro o meu apreço por Helio, pelo 
seu jornal. E faço votos de que a Tribuna da Imprensa 
volte a circular com o direito que ela tem, a vida inde-
pendente que sempre lhe coube. 

Mas, Sr. Presidente, faço aqui uma explicação, 
na qualidade de Líder do PSDB, a respeito de algumas 
distorções que têm sido publicadas sobre a situação 
do Estado da Paraíba. 

Não estou aqui discutindo a questão judicial. O 
Governador Cássio Cunha Lima está se defendendo 
na Justiça. O relator do seu processo é uma figura do 
maior conteúdo humano, que é o Ministro Eros Grau. 
Eu não estou aqui discutindo o mérito. Eu estou discu-
tindo que o meu Partido deposita confiança no Gover-
nador Cássio Cunha Lima e aguarda, com serenidade, 
o pronunciamento definitivo da Justiça. 

Mas eu dou aqui algumas explicações. 
O Governo da Paraíba, ao longo dos últimos 71 

meses, editou 32 Planos de Cargos, Carreira e Remu-
neração (PCCR), o primeiro em agosto de 2003 e os 
três últimos em novembro passado. Então, não houve, 

neste último gesto, nada que significasse irresponsabi-
lidade fiscal, porque simplesmente o Governador con-
tinua exercendo o seu dever de governar e tratando os 
assuntos com a intensidade do início do seu mandato. 
Não houve, portanto, farra fiscal. Não houve nada que 
infringisse os limites impostos pela Lei de Responsa-
bilidade Fiscal.

Os PCCRs aprovados pela Assembléia Legisla-
tiva no último dia 24 de novembro referem-se a três 
carreiras típicas de Estado: Auditores de Contas Pú-
blicas, Procuradores e Procuradores Autárquicos, que 
somam menos de 300 servidores, incluindo aí inativos 
e pensionistas. 

Por segundo, eu ressalto que a repercussão fi-
nanceira e orçamentária para o exercício de 2009 re-
presenta cerca de 0,4% da despesa com pessoal e 
menos de 0,14% da receita corrente líquida do Estado. 
Está longe de ser uma farra. Que o Governador seja 
julgado com toda a independência que é característica 
a uma figura pública insigne, correta, como o Ministro 
Eros Grau, mas que nós não artificializemos, do lado 
de fora, no jogo da crítica e da defesa, a verdade. A 
verdade deve ser enfrentada. O Governador não estaria 
se despedindo irresponsavelmente, tocando fogo nas 
finanças da Paraíba. Isso não é verdade. 

Muito bem. A edição do PCCR de 2008 decorre 
de despesa expressamente autorizada pela Lei de Di-
retrizes Orçamentárias, Lei nº 8.264, de 28 de junho 
de 2007, art. 55, que diz:

Art. 55. Para fins de atendimento no dis-
posto no art. 169, § 1º, II, da Constituição Fe-
deral, ficam autorizadas as concessões de 
quaisquer vantagens, aumentos ou reajustes 
de remuneração, inclusive revisão de venci-
mentos e proventos em geral dos servidores, 
criação de cargos, empregos e funções, alte-
rações de estrutura de cargos e carreiras do 
pessoal dos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal 
de Contas do Estado, e de suas entidades 
descentralizadas instituídas e mantidas pelo 
Poder Público Estadual, desde que obedecidos 
os limites dispostos nos arts. 19 e 20 da Lei 
Complementar 101, de 4 de maio de 2000.

À exceção dos PCCRs aprovados no dia 24 de 
novembro, todos os demais contaram com os votos de 
todos os Deputados de oposição presentes ao plenário 
quando das respectivas votações.

Por outro lado, se observarmos o conjunto de in-
dicadores fiscais eleitos pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal como parâmetros de uma gestão fiscal respon-
sável – a saber: resultado primário, resultado orçamen-
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tário nominal, despesas com pessoal e encargos em 
relação à receita corrente líquida, arrecadação própria, 
serviço da dívida com respeito à receita líquida real, 
dívida consolidada como fração da receita líquida real 
– disponíveis no endereço http://www.siaf.cge.pb.gov.
br/CGE/jspServMenuPrincipal.jsp, forçoso é concluir 
que o Governo do Estado tem alcançado excelentes 
resultados, que a seguir indico:

a) resultado primário, negativo em R$37 
milhões em dezembro de 2002, passa a ser 
positivo em R$ 485 milhões em outubro de 
2008; crescimento de 1.410,8% entre dezem-
bro de 2002 e outubro de 2008;

b) resultado orçamentário (nominal), ne-
gativo em R$240 milhões em dezembro de 
2002, positivo em R$418 milhões em outubro 
de 2008; crescimento de 274,2% entre dezem-
bro de 2002 e outubro de 2008;

c) despesas com pessoal e encargos 
comprometiam 59,1% da Receita Corrente Lí-
quida em dezembro de 2002 – acima do cha-
mado limite prudencial, que vai ao máximo de 
57% da Receita Corrente Líquida. Atualmente, 
o comprometimento é de 51,5% dessa mesma 
RCL (Receita Corrente Líquida);

d) em 2002, o Estado registrou arreca-
dação própria de R$1,1 bilhão; em dez me-
ses de 2008, de janeiro a outubro, arrecadou 
R$1,9 bilhão;

e) em 2002, a dívida fiscal do Estado 
representava 1,35 vezes a Receita Líquida 
Real do Estado – acima do limite imposto ao 
Estado no contrato de renegociação da dívi-
da, dívida fiscal igual à Receita Líquida Real. 
Em outubro de 2008, a dívida fiscal do Esta-
do representava menos de 60% (0,6 vezes) a 
Receita Líquida Real;

f) em 2002, o serviço da dívida (encar-
gos mais amortização) representava 14% da 
Receita Líquida Real – acima do limite impos-
to por resolução do Senado, 11,5%. Nos dez 
primeiros meses de 2008 – janeiro a outubro 
– o serviço da dívida representou 7% da Re-
ceita Líquida Real, abaixo, portanto, do limite 
definido pelo Senado da República.

Desde 2005 que o Estado da Paraíba vem sendo 
declarado, pela Secretaria do Tesouro Nacional, adim-
plente com as metas do Programa de Reestruturação 
e Ajuste Fiscal previsto no contrato de renegociação 
da dívida do Estado com a União, firmado em meados 
da década de 1990.

O Balancete Patrimonial do Estado, de 30 de 
novembro de 2008, disponibilizado no sítio acima 
identificado, link Balanço Geral, registra disponibi-
lidades da administração direta do Estado no mon-
tante de R$482.486.817,48, que, somada a outros 
ativos financeiros realizáveis de curto prazo, totali-
zam R$520.874.603,98. Por outro lado, as obriga-
ções de curto prazo – passivo financeiro – somam 
R$346.360.906,34, significando que o Estado apresenta 
superávit financeiro da ordem de R$174 milhões; índi-
ce de liquidez imediata de 1,39, ou seja, para cada um 
real de dívida o Estado tem, em caixa, R$1,39; índice 
de liquidez corrente de 1,50, ou seja, para cada real 
de dívida há R$1,50 de ativos financeiros realizáveis 
no curto prazo.

Com relação aos avanços alcançados nos indi-
cadores sócio-econômicos, podemos citar:

• O PIB da Paraíba cresceu 6,7%, obtendo o quarto 
maior aumento do País e o segundo maior índice 
do Nordeste, atrás apenas do Ceará – que, aliás, 
foi muito bem governado, por três vezes, pelo 
nosso colega Senador Tasso Jereissati.

• A média de crescimento do Nordeste foi de 5,2%, o 
Brasil cresceu 4% – a Paraíba avançou quase 
70% a mais que o Brasil.

• O IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) da Pa-
raíba passou de 0,583 para 0,718, ficando equi-
valente ao de Pernambuco.

• Com base em dados do IBGE, a Fundação Getúlio 
Vargas confirmou, em estudos publicados no 
final de 2007, que a Paraíba reduziu a pobreza 
de seu povo em 22,06%. Foi o maior índice entre 
todos os Estados da região.

• A mortalidade infantil caiu de 32,3 óbitos por mil 
nascidos vivos, em 2002, para menos de 20 por 
mil, segundo dados preliminares do Ministério 
da Saúde.

• Aumentou de 52% para 90% a população com as-
sistência  básica de saúde. A Paraíba é hoje o 
Estado com maior cobertura populacional nes-
sa área.

• Aumentou o número de equipes de saúde da família 
de 760 para 1.163.

• Aumentou o número de equipes de saúde bucal de 
322 para 1.038.

• Aumentou o número de agentes comu-
nitários de saúde de 5.940 para 7.468.

• Aumentou de pouco mais de duas mil 
pessoas, em 2002, para mais de dez mil pa-
cientes, no final de 2007, o número de aten-
didos com medicamentos excepcionais de 
uso contínuo.
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• Segundo o Ministério do Trabalho, a 
Paraíba terá criado, até o mês de dezembro, 
mais de 50 mil novos empregos formais. Para 
garantir esses empregos e o desenvolvimento 
do Estado, o Governo adotou medidas ousadas 
e pioneiras de desoneração tributária.

Eu digo isso, Sr. Presidente, porque, volto a repe-
tir, sou um cidadão extremamente reverente às regras 
da democracia que ajudei a criar. Respeito as decisões 
das Cortes supremas do País e me curvo quando elas 
chegam ao ponto do irrecorrível, que não é o caso do 
Governador Cássio Cunha Lima, que está em plena 
demanda judicial. Eu repito: o destino do Governador 
Cássio está nas mãos de um homem de bem, o Ministro 
Eros Grau, que é uma figura de raro conteúdo humano 
e, sem dúvida, de notável saber jurídico. 

Aguardarei a decisão. Vamos ver o que acontecerá 
pela decisão do conjunto dos membros da Suprema 
Corte eleitoral brasileira. 

De repente, tentou-se vender a imagem de que o 
Governo da Paraíba teria transformado aquele Estado 
num caos, como se o Governador estivesse fechando 
as portas, apagando as luzes, entregando para o seu 
sucessor, na hipótese de eventualmente ter que sair do 
cargo, o caos. Ele não está fazendo isso. Em primeiro 
lugar, ele tem esperança de ficar, de ver a sua verda-
de ouvida e reconhecida. Em segundo lugar, eu estou 
dando números. Ele seguiu um programa de governo. 
Injusto para com a Paraíba seria o Governador, por 
causa da crise, parar de governar. Ele tem que governar 
até o último dia do seu mandato, tenha esse mandato 
a duração que tiver, ou interrompido agora, se for essa 
a decisão final da Justiça brasileira, ou mantido até o 
final, até o momento de eventual descompatibilização 
para uma candidatura, ou, se quiser permanecer no 
cargo, até o dia 31 de dezembro de 2010. 

O fato é que os números fiscais são ótimos. Não 
há caos fiscal. Há organização, indicadores que avan-
çaram e um Estado que tem mostrado governabilidade, 
porque se está mostrando um Estado governado – mais 
do que governável, um Estado governado. 

Presto essas informações porque tudo o que 
realmente me interessa é ver os fatos esclarecidos 
e seria um gesto de omissão se permitisse que gato 
passasse por lebre nesse episódio. Não houve farra 
fiscal, o Governador cumpre com o seu dever de go-
vernar enquanto tiver mandato e eu imagino, inclusive, 
que sua administração serve de exemplo neste campo 
para quem, porventura, ainda teime em não reconhe-
cer que o grande mérito de um bom governante, de 
um bom administrador é, hoje, se adaptar aos ditames 
da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque é a partir 

desse cuidado que sobrará dinheiro para investimento 
na vida das populações. 

Portanto, a explicação da aliança do PSDB está 
dada. Eu faço isso com muita honra, por entender que 
cumprir o dever é sempre uma honra que faz daqueles 
que cumprem o dever pessoas que se sentem muito 
abertas para as discussões, para os debates que o País 
enseje, que o País exija, que o País proponha.

Portanto, desejo ao Governador toda sorte do 
mundo e, em relação, objetivamente, ao seu governo, 
eu o parabenizo pelos resultados fiscais muito clara-
mente positivos obtidos pelo seu governo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel. DEM – PE) 
– Cumprimento o Senador e Líder Arthur Virgílio pelas 
palavras que acaba de proferir na sessão vespertina 
do Senado Federal. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Alvaro 
Dias. 

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Senador Marco Maciel, Presidente.

Srªs Senadoras e Srs. Senadores, ontem, quem 
veio de madrugada ao plenário do Senado Federal 
pôde contemplar a figura dos idosos que aqui vieram 
na defesa dos seus legítimos direitos. 

Um espetáculo triste, Senador Mário Couto. Pes-
soas já envelhecidas, que percorreram árduos cami-
nhos da existência trabalhando duro, trabalhando mui-
to, ganhando pouco, pagando impostos, recolhendo a 
contribuição social, são obrigadas a percorrer Estados 
e chegar a Brasília para exigir do Governo respeito.

É lamentável constatar que um Governo que se 
elegeu sob a égide de compromissos sociais os rene-
gue de forma tão radical. As esperanças de milhões 
de brasileiros, depositadas naquele que veio como 
retirante do Nordeste e ofereceu uma lição de vida, 
de resistência e de luta para chegar à Presidência da 
República, como espuma se esvaem com os anos do 
atual mandato do Presidente Lula.

Eu quero fazer referência, também, a aposenta-
dos que estão aguardando uma decisão da Justiça, 
porque o Governo deve a eles, o Governo não paga. 
Foram obrigados a ações judiciais, que aguardam de-
liberação do Supremo Tribunal Federal.

Vejo nesta carta aberta divulgada à Nação: dez 
mil vidas; décadas de luta e trabalho; dois anos de 
agonia; ajude-nos a salvar milhares de vidas. 
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Dois anos de agonia: são idosos que trabalharam 
na Vasp, na Varig e na Transbrasil, empresas que até 
foram socorridas pelo Governo. As empresas, sim; os 
trabalhadores, não. Aliás, essa é uma contradição.

Um governo que tem a origem do Governo Lula 
deveria ser diferente. O que nós verificamos é que é um 
Governo sensível aos grandes, mas que acaba sendo 
insensível quando se trata dos humildes. 

Nós aprovamos, ontem, uma medida provisória 
que permite ao Governo liberar bilhões de reais aos 
bancos, que ganharam fortunas. E, diante da crise que 
se descortina também no sistema financeiro nacional, 
prontamente o Governo vem em socorro e libera bi-
lhões de reais.

Anunciam-se, também, bilhões de reais para 
outros setores, embora, Senador Mário Couto, na ver-
dade, esses recursos não cheguem: eles param nas 
instituições financeiras.

O Governo anuncia a liberação para os bancos 
e, no entanto, o crédito continua retraído. Agricultores, 
empresários de vários setores da economia nacio-
nal, exportadores não chegam ao comitê de crédito 
dessas instituições financeiras para a liberação dos 
recursos anunciados. Mas o Governo anuncia e gera 
a expectativa.

Em relação aos aposentados, sequer expectativa 
o Governo gera. Alega que a aprovação de projetos 
que atendem a direitos consagrados de trabalhadores 
promoveria um grande rombo nas finanças da Previdên-
cia. Sustenta o Governo ser a Previdência deficitária, e 
nós estamos contestando essa afirmação do Governo 
desde os debates sobre a reforma da Previdência. 

As nossas contas são diferentes das contas do 
Governo. 

A Anfip, por exemplo, apresenta números total-
mente diferentes dos números apresentados pelo Go-
verno. Por esses números, a Previdência Social teve 
um superávit, no ano passado, de R$60,9 bilhões; 
no ano de 2005, de R$62,6 bilhões; e em 2006, de 
R$50,8 bilhões, superávits, portanto, que se repetem 
sucessivamente, todos os anos, ao contrário do que 
afirma o Governo.

Mas onde está a diferença? A diferença é sim-
ples, Srs. Senadores. Os déficits apontados na Pre-
vidência Social pelo Governo são decorrência de um 
cálculo equivocado, incorreto, utilizado pelo Governo. 
O Governo considera receita única da Previdência 
Social aquela que é obtida a partir da folha de paga-
mento. Com essa receita, o Governo compara com as 
aposentadorias e os benefícios, e anuncia o déficit. O 
Governo não considera as demais receitas da segu-
ridade social.

Todos nós sabemos que são variadas as receitas 
da seguridade social e nós poderíamos afirmar que 
há desvio de finalidade, porque o Governo se utiliza 
dessas receitas para atender outros compromissos 
governamentais.

Durante a discussão sobre a reforma da Previ-
dência Social, esses  números foram apresentados 
à exaustão. Mas não é só esta a questão. Para nós, 
portanto, a Previdência é superavitária. Esses recursos 
pertencem aos trabalhadores, que geram essa receita, 
mas esses recursos estão sendo usurpados para aten-
der a outras finalidades, que podem até ser legítimas, 
mas deveriam ser sustentadas por outras receitas, não 
aquelas que têm origem nos direitos consagrados dos 
trabalhadores brasileiros.

Quero, a propósito da referência feita, de ações 
que aguardam julgamento no Supremo Tribunal Federal, 
valer-me de um artigo do jornal O Estado de S.Paulo 
intitulado O STJ e a chicana jurídica. O Governo tem 
se utilizado da chicana jurídica para protelar, para em-
purrar adiante as suas dívidas. A Advocacia-Geral da 
União se tornou especializada na chicana jurídica.

Graças ao Superior Tribunal de Justiça, a velha 
tática dos advogados da União de interpor recursos 
protelatórios no Judiciário, com o objetivo de adiar ao 
máximo o pagamento de dívidas ou cumprimento de 
obrigações, pode estar com os dias contados.

Ao julgar embargo de declaração impe-
trada pela Advocacia-Geral da União com o 
propósito de retardar o pagamento de uma 
indenização, a 2ª Turma da Corte negou pro-
vimento ao recurso, e ainda multou a União 
em 1% sobre o valor da causa, pela prática 
de chicana jurídica.

Portanto, Sr. Presidente, há uma esperança. 
Senador Agripino, os aposentados da Varig, por 

exemplo, são vítimas da chicana jurídica da Advoca-
cia-Geral da União, que usa desses expedientes para 
protelar dívidas consagradas inclusive por decisão ju-
dicial. Recentemente, a Justiça determinou que cabia 
à União pagar aposentadorias e benefícios desses 
aposentados do Aerus, e a Advocacia-Geral da União 
ganhou tempo, o tempo que pôde ganhar, e conseguiu, 
através de uma ação judicial, cassar a liminar conce-
dida junto ao Supremo Tribunal Federal, impedindo a 
conclusão desse impasse.

Além dessas questões, o Governo não tem o 
direito de alegar falta de recursos para atender com-
promissos sociais com os trabalhadores brasileiros, 
especialmente os idosos. O Governo gasta demais, 
e desnecessariamente. Nós não queremos negar o 
direito, por exemplo, dos servidores públicos, que ob-
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tiveram recentemente, através de medida provisória 
aprovada nesta Casa, mais R$20 bilhões. Ou seja, a 
medida provisória que gera um compromisso financei-
ro da ordem de R$20 bilhões para o Governo não é 
apontada por ele como um instrumento para abrir um 
rombo nas finanças públicas; mas, quando se trata do 
aposentado, é rombo.

Eu poderia citar o desperdício de bilhões de re-
ais em obras superfaturadas. Se o Governo acabasse 
com o superfaturamento das obras, certamente, re-
cursos para os aposentados sobrariam. Se o Governo 
acabasse com o que é supérfluo entre as despesas 
correntes efetuadas, sobrariam recursos para os apo-
sentados brasileiros.

O Governo criou 56 mil cargos em 2008. Foram 
abertas 48.400 vagas efetivas e 7.900 funções grati-
ficadas e comissionadas. Isso apenas neste ano de 
2008. Portanto, está sobrando dinheiro nos cofres do 
Governo. Um Governo que incha dessa forma, que 
engorda dessa forma, que cria ministérios, diretorias, 
secretarias, departamentos, cargos comissionados, é 
um Governo que tem recursos sobrando no seu cai-
xa. Os gastos do Governo Lula com terceirização au-
mentaram, em relação ao Governo passado, R$12,9 
bilhões. Senador Mário Couto – a quem vou conceder 
depois o aparte –, R$12,9 bilhões a mais em relação 
a 2002, o último ano do Governo Fernando Henrique 
Cardoso. 

As contratações temporárias de servidores públi-
cos também se ampliaram durante o Governo Lula. As 
contratações temporárias totalizaram 31.321, de 1999 
a 2002, e atingiram 51.964, de 2003 a 2006. Portanto, 
um aumento de 66%. As contratações temporárias, no 
Governo Lula, cresceram 66%.

As estatais se constituem em abuso à parte. O 
número de funcionários aumentou 15%, de 381 mil 
para 439 mil. Não vou citar tantos números, mas faço 
referência, porque a Petrobras foi assunto do debate 
de ontem. O Banco do Brasil, por exemplo, passou de 
80 mil para 81.642, em 2007; a Caixa Econômica cres-
ceu 30%, de 57 mil para 74 mil funcionários. Quanto à 
Petrobras, então, a expansão foi fantástica: 42,7%. A 
Petrobras teve um aumento no número de funcionários 
de 47%, e a Braspetro, de 38%.

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, recursos 
existem. O que falta é competência de gerenciamen-
to. Os recursos são aplicados de forma inadequada, 
perdulária. O Governo gasta demais com o que é su-
pérfluo e esquece o que é essencial. Compromete a 
sua capacidade de investir e, o que é pior, ignora a sua 
responsabilidade social.

Concedo o aparte a V. Exª, Senador Mário Couto, 
porque vou concluir o pronunciamento.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Serei rápido, 
Senador. Estou observando sua luta em defesa dos apo-
sentados do Aerus e queria deixar uma sugestão.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Falar em abuso 
de gastos desse Governo nem adianta mais. V. Exª já 
falou tudo. São quarenta mil DAS para servir os “compa-
nheiros”. Ponha aí US$3.5 bilhões de corrupção anual 
que o povo brasileiro paga. São dados da Fundação 
Getúlio Vargas, Presidente. Isso é incontestável. Mas eu 
queria sugerir, Senador Alvaro Dias, que V. Exª falasse 
com os organizadores, com os membros dos sindica-
tos, do Aerus, para que a gente pudesse incorporar o 
Aerus ao movimento dos aposentados do INSS. En-
tão, no próximo, quando formos fazer a caminhada do 
Senado até o Palácio do Governo, com a velinha na 
mão, mostrando que os aposentados estão... Princi-
palmente do Aerus, porque os do Aerus já ganharam 
na Justiça, e o Presidente não quer pagar.

(Interrupção do som.)

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Recorreram 
agora para não pagar. Isso é um abuso, uma discrimi-
nação muito grande, falta de respeito, Senador. Sugira 
que ele se incorpore a esse movimento para que esses 
dois movimentos fiquem unidos. “Não abrimos aqui, 
se não fizer aqui”. Seria muito importante pegar essa 
nuvem e associar, pegar os sindicalistas do INSS com 
os sindicalistas do Aerus e fazer um pacto: “A proposta 
tem que ser conjunta. Pronto! Tem que pagar o Aerus, 
senão ninguém aceita”. Eu acho que isso favoreceria... 
“Ah, está no tribunal.” Não interessa, não tem que estar 
no tribunal. É direito. O Governo tem que pagar, Se-
nador. O Governo tem que pagar, Senador. É direito 
adquirido. Não tem que se questionar mais absoluta-
mente nada. Estão inventando história para não pagar, 
Senador. Deixo a sugestão a V. Exª.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito 
obrigado, Senador Mário Couto, pela sugestão inte-
ligente.

Ainda ontem, representantes do Aerus se encon-
travam neste plenário, acompanhando os debates da 
vigília liderada por V. Exª. Certamente, eles atuarão 
em conjunto.

Eu fico até constrangido em convocar aposenta-
dos para que venham a Brasília, porque essas viagens 
quase sempre se tornam viagens da frustração. São 
os caminhos da decepção percorridos por aposenta-
dos brasileiros. Estão vivendo à míngua, muitos deles 
sofrendo as conseqüências de doenças graves, lutan-
do para sobreviver, e são obrigados ainda a percorrer 
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esses caminhos da decepção para chegarem até a 
ilha da fantasia onde nos encontramos. Mas a nossa 
presença é de solidariedade, mesmo não acreditando 
na boa-fé do Governo...

(Interrupção do som.)

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Senador 
Marco Maciel, vou concluir, agradecendo a V. Exª.

Mesmo não acreditando na boa intenção do Go-
verno, nas suas promessas, nos compromissos que 
assume e desonra, mesmo percebendo que há sempre 
muito encenação, além dos expedientes jurídicos utili-
zados contra o direito desses trabalhadores, seremos 
sempre solidários e participaremos dessa luta. 

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

A Mesa cumprimenta o nobre Senador Alvaro Dias.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Peço a 

palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel. DEM – PE) 

– Concedo a palavra ao nobre Senador César Borges. 
Antes, todavia, ouço V. Exª, nobre Senador.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, somente que-
ro consultar a Mesa se haverá Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel. DEM – PE) 
– Está prevista Ordem do Dia, inclusive com votação 
de projetos.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Muito obri-
gado, Sr. Presidente.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho a esta 
tribuna, mais uma vez – já estive aqui diversas vezes 
–, para externar a minha preocupação e a preocupa-
ção da população baiana com um grande aumento dos 
índices de violência no meu querido Estado da Bahia. 
Esses índices tiveram um aumento surpreendente 
neste ano de 2008.

É lamentável que esse cenário esteja se genera-
lizando no Estado. Se no passado se prendia a Salva-
dor, a Capital do Estado, e a algumas cidades maiores, 
agora se generaliza em todo o Estado, atingindo o in-
terior e as cidades de médio e pequeno porte.

Nos nove primeiros meses de 2008, foram regis-
trados mais de 4.500 assassinatos, comparando-se aos 
2.200 registrados no mesmo período de 2007. Esses 
números representam uma média de 508 homicídios 
por mês em todo o Estado da Bahia. Isso representa 
um incremento, uma expansão de 35% dos homicídios 
na Capital, na cidade de Salvador, e 20% no interior 
do Estado.

Essa onda de violência tem atingido indiscrimina-
damente toda a população baiana: mulheres, jovens, 
idosos de todas as faixas de renda. Entretanto, os cri-
mes têm vitimado principalmente os jovens com idade 
entre 20 a 35 anos, senão idade inferior a 20 anos; têm 
atingido os mais pobres, têm atingido aqueles com bai-
xo nível de escolaridade, têm atingido os moradores de 
comunidades de baixa renda e, por que não dizer, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, atingido também aqueles 
que formam uma população majoritária na Bahia, que 
é a população afrodescendente, os negros baianos.

O tráfico de drogas tem sido a principal causa des-
se aumento de violência. Isso já foi identificado e dito 
pela própria Polícia Civil do Estado da Bahia. E hoje o 
tráfico de drogas também não se limita mais às gran-
des cidades do Estado, se expande até às pequenas 
comunidades; em pequenos Municípios de não mais 
do que dez mil habitantes já existe tráfico de drogas.

As mortes oriundas desse tráfico de drogas re-
presentam mais de 20% do total. Nos demais casos, 
ou seja, em 80%, é incrível, mas não se sabe sequer a 
motivação; é de motivação desconhecida a autoria dos 
homicídios. Isso, sem sombra de dúvida, piora mais ain-
da a situação e é extremamente grave, porque mostra 
que o aparelho policial não está conseguindo identificar 
a autoria dos homicídios, ou seja, não faz a sua parte 
investigativa, não avança para diagnosticar não só a 
causa, mas os causadores desses homicídios.

O Jornal A Tarde, na quinta-feira passada, 27 de 
novembro... E veja, Sr. Presidente, vou me pautar muito 
no Jornal A Tarde, que é o jornal de maior circulação, 
até para que fique claro que este não é um discurso 
com cor partidária ou política, mas com uma preocu-
pação mais do que justa do povo baiano, que eu tenho 
a honra de representar aqui nesta Casa como Sena-
dor. E é minha obrigação – mais do que meu direito, é 
minha obrigação – trazer essa preocupação. Então, o 
Jornal A Tarde, de 27/11/2008, traz uma matéria que 
mostra que a população das comunidades carentes 
de Salvador está literalmente acuada. Os trafican-
tes estão determinando toque de recolher e agindo 
de forma ostensiva. Isso é o fim do Estado de direito. 
Isso é o fim da maior conquista do cidadão brasileiro 
e baiano, que é ter a sua liberdade de ir e vir, que é o 
resumo da cidadania.

O Secretário de Saúde do Município de Salvador 
denunciou recentemente que os profissionais da área 
de saúde, médicos, enfermeiros e odontólogos estão 
se negando a trabalhar nos postos de saúde da peri-
feria de Salvador. Isso está no Jornal A Tarde do dia 
27/11; só estou aqui repercutindo o que foi colocado 
na imprensa de Salvador. Com isso, a população mais 
pobre é a que mais sofre. Sofre duplamente.
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Sr. Presidente, não bastasse a violência nas ruas, 
com poucos policiais e pouco policiadas, onde vivem 
esses moradores mais carentes, eles ainda ficam sem 
atendimento médico especializado e, muitas vezes, sem 
educação também. Os professores da rede pública de 
ensino, seja municipal ou estadual, têm dificuldades e 
receio, porque é a própria vida que está em risco para 
cumprir a sua obrigação, uma vez que esses profis-
sionais tão importantes têm de atuar sem contar com 
a devida segurança.

A sensação de insegurança que cresce em todo 
o Estado da Bahia impõe soluções objetivas, claras e, 
eu diria, radicais, para que não se possa dizer que a 
criminalidade está vencendo o Estado institucionalizado, 
o Estado de direito. Hoje, formam-se na Bahia, lamen-
tavelmente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, grupos de 
extermínios que afrontam o Estado de direito.

Segundo o próprio Jornal A Tarde, do dia 24 de 
novembro, segunda-feira da semana passada, os cri-
mes por grupos de extermínio cresceram 176% somen-
te em Salvador e na Região Metropolitana. Foram 47 
mortes identificadas de janeiro a setembro de 2008.

E esse número, não tenho dúvida, provavelmen-
te, está subestimado. Ou seja, não há final de sema-
na em que não se veja mais de 15 mortes na Região 
Metropolitana de Salvador.

O Sindicato das Empresas de Segurança Privada 
do Estado da Bahia apurou a existência de 162 mil se-
guranças clandestinos que trabalham nas ruas da Bahia. 
Seguranças clandestinos são falsos seguranças que 
não estão preparados, que cometem arbitrariedades 
e não podem substituir o aparelho policial institucional 
do Estado. O papel de dar segurança à população é 
um dever do Estado e um direito do cidadão. Lamenta-
velmente, nem o Estado está cumprindo o seu dever, 
nem o cidadão está recebendo o seu direito.

Sr. Presidente, fico a perguntar: quais as causas 
dessa escalada de violência na Bahia? Certamente, o 
problema não tem origem única, o que exige atacá-lo 
em várias frentes.

Parece claro, disso não tenho dúvida, que há a 
ausência de uma estratégia inovadora de policiamento 
que possa reprimir desde os pequenos delitos e com-
bater com veemência o tráfico de drogas. Ou seja, falta 
um policiamento ostensivo. Os batalhões e as compa-
nhias independentes do interior do Estado estão sem 
os quadros necessários ao policiamento ostensivo. Da 
mesma forma, a Polícia Militar, de modo geral, inclusi-
ve na Região Metropolitana de Salvador.

O Governo do Estado da Bahia já reconheceu o 
descontentamento com essa política, porque já mu-
dou o Secretário de Segurança Pública, já mudou o 
Comandante da PM, e adotou o Programa Ronda no 

Bairro. Entretanto, temos que reconhecer que essas 
medidas não têm produzido os resultados esperados 
e satisfatórios de dar segurança à população baiana.

Falta também uma ação específica de inteligên-
cia para combater o crime organizado que se espalha 
por toda a Bahia. Esse tipo de crime está estritamente 
relacionado ao tráfico de drogas.

Além disso, é preciso aumentar a população car-
cerária, construindo novos presídios.

Também não é possível deixar de combater os 
grupos de extermínio. A própria polícia e as organiza-
ções de defesa dos direitos humanos atribuem o fim 
do grupo chamado Grupo de Repressão a Crimes 
de Extermínio, da Secretaria de Segurança, no ano 
passado. Esse grupo foi extinto e cresceu de forma 
alarmante o número de crimes com características 
de execução.

Vou concluir, Sr. Presidente, só mais um minuto.
Finalmente, as diversas esferas de Governo – 

União, Estados e Municípios – precisam trabalhar em 
programas socioeducativos que devem ser focalizados, 
sobretudo, na população mais jovem. Infelizmente, es-
ses jovens que sofrem com a ausência do Estado em 
suas comunidades carentes estão sendo facilmente 
recrutados pelos traficantes.

Sr. Presidente, agradecendo a tolerância, concluo 
dizendo que não é possível conviver com o crescimento 
assustador da violência na Bahia.

As autoridades precisam agir imediatamente. 
Não podemos ler e assistir diariamente na mídia, de 
forma natural, cenas de um cotidiano de tragédias 
pessoais.

Estarei, Sr. Presidente...

(Interrupção do som.)

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Con-
cluo, Sr. Presidente, dizendo que estarei aqui cobrando 
ações mais efetivas, e não me furtarei nunca a contri-
buir para minorar esse quadro, desde que haja vontade 
dos poderes constituídos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. César Borges, 
o Sr. Marco Maciel deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Alvaro Dias, 
2º Vice-Presidente.

Durante o discurso do Sr. César Borges, 
o Sr. Alvaro Dias, 2º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Augusto Botelho.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/PT 
– RR) – Muito obrigado, Senador César Borges.
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O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – 
Nobre Presidente Augusto Botelho...

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Com a palavra, pela ordem, o Senador 
Expedito Júnior.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
apenas registrar - e que sirva de exemplo a ser segui-
do - a ida do Ministro Mangabeira ao Estado de Ron-
dônia. O Ministro Mangabeira marcou uma reunião no 
PA Machadinho, no Município de Machadinho, com o 
Governador Ivo Cassol, com lideranças aqui do Se-
nado, com Deputados Federais e com a Assembléia 
Legislativa, e tratou o problema de frente, pois sabe 
que nosso problema é a regularização fundiária. V. Exª 
também tem defendido muito, desta tribuna, a regulari-
zação fundiária. Quem sabe vamos combater... Quem 
sabe não: acredito que a solução é combatermos, 
para que possamos, de vez, extirpar essa questão do 
desmatamento da região amazônica. Para isso, temos 
que ter soluções concretas. E o Ministro Mangabeira 
dá um sinal de que isso é possível.

E faço aqui um apelo ao Ministro da Agricultura, 
Reinhold Stephanes, ao Ministro do Meio Ambiente, 
Carlos Minc, e também ao Ministro do MDA, pois há 
várias áreas de conflito em Rondônia. Que sigam o 
exemplo do Ministro Mangabeira, que desçam até as 
bases, que desçam onde existem os problemas, que 
enfrentem os problemas sem viseiras, que vão ao en-
contro de soluções, que discutam com a sociedade, 
que discutam com a população, que está vivendo o 
problema.

Temos um problema sério, que inclusive foi de-
nunciado pela Rede Globo de Televisão, que é a ques-
tão da Reserva de Bom Futuro. Na verdade, ninguém 
mostra que aquele povo está lá há mais de vinte anos, 
que deixaram aquele povo entrar na área, e hoje não 
há como retirá-lo de lá. Não é simplesmente com uma 
canetada aqui, em uma sala com ar-condicionado, que 
se retira uma população em torno de cinco mil famí-
lias, Sr. Presidente.

Portanto, faço este apelo principalmente ao Minis-
tro Minc: que siga o exemplo do Ministro Mangabeira, 
que está indo ao encontro dos problemas e procuran-
do soluções. E que ajudem o Ministro Mangabeira, 
que está buscando o caminho a fim de que possamos 
regularizar de vez nossas áreas, que são hoje tidas 
como áreas de ninguém.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/PT 

– RR) – Obrigado, Senador Expedito Júnior.
Enquanto essa matéria não passar por esta Casa 

e pelas Assembléias Legislativas, vão continuar co-

metendo injustiças, colocando para fora pessoas que 
lá estão há muitos anos, para criar reservas e áreas 
indígenas.

Antes de passar a palavra ao Senador Mão Santa, 
para uma comunicação inadiável, agradeço a presen-
ça, em nossa galeria de honra, na primeira fila, de três 
personalidades do meu Estado de Roraima: o Prefeito 
eleito de Rorainópolis, Professor James; Pedro Cerino, 
Assessor do Sebrae; e João Guerreiro Júnior, repre-
sentante de Roraima no Distrito Federal.

Com a palavra V. Exª, Senador Mão Santa, para 
uma comunicação inadiável, por cinco minutos.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Para uma co-
municação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sena-
dor Augusto Botelho, que preside esta reunião de 03 
de dezembro, quarta-feira, Parlamentares presentes, 
brasileiros e brasileiras presentes e os que nos assis-
tem no plenário e que acompanham esta sessão pelo 
sistema de comunicação do Senado da República, 
Senador Expedito Júnior, é interessante o momento 
em que vivemos.

Senador Mozarildo, essas foram as eleições mais 
corruptas da história da República do Brasil. Eles po-
dem fazer a mídia que fazem, mas é interessante, 
Expedito Júnior, atentai bem, fala-se de cassações 
de Governador. 

Cláudio Humberto, um grande jornalista – acho 
que o Presidente Collor errou quando o tirou de seu 
Secretário de Comunicação e foi colocar uns notáveis 
– colocou na sua coluna que iríamos ver boi voar e que 
seria lá, no Piauí, em São Raimundo Nonato. Ele é 
esperto. Ele é tão esperto, Alvaro Dias, que o Senado 
não coloca a coluna dele na mídia, porque ele é aquele 
que foi do Collor, que disse: “Bateu, levou”. 

Se o Presidente Collor, hoje Senador, o tives-
se mantido, ele não teria caído não. Isso é o que eu 
digo.

Então, ele disse, Augusto Botelho e Wellington 
Salgado: “Vamos ver boi voar”, e lá no Piauí, em São 
Raimundo Nonato. Rapaz, e voou mesmo! Uma eleição, 
a mais enrolada do mundo, com quatro candidatos a 
Prefeito. O grupo que tinha a prefeitura lançou um can-
didato muito forte, muito bom, e quando as oposições 
viram que iam perder se entrincheiraram na candida-
tura de um padre que fora Prefeito. 

Acontece que o padre – que havia sido Prefeito 
– havia sido impugnado pelo TRE, porque fora Prefeito 
e nunca apresentou uma prestação de contas durante 
quatro anos. Nem uma! Mas somou os votos dos ou-
tros candidatos e ganhou por poucos votos. Mas ele 
disputou a eleição quando já estava impugnado pelas 
autoridades próximas: o Tribunal de Contas do Esta-
do e o Tribunal Regional Eleitoral – TRE. Mas o padre 
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estava no PT. Estava no PT o padre. E o Cláudio Hum-
berto disse: “Vamos ver boi voar”. 

O padre disse que nunca tinha prestado contas 
porque tinha se tornado monge, tinha se enclausura-
do. Ele saiu da prefeitura e foi monge, nunca recebeu 
um aviso. Olha aí, Mozarildo, como está funcionando! 
Essas foram as eleições mais corruptas da história.

O Getúlio deu o golpe porque a Velha República 
fazia isso. Está muito pior.  Atentai bem! Ele foi mon-
ge, estava enclausurado. Monge no Brasil?! Quem é 
católico aí está se gabando. Monge?!

Mas aí os outros colocaram que ele tinha sido 
candidato a prefeito nas últimas eleições e tinha per-
dido; que tinha sido candidato a Deputado Estadual e 
tinha perdido. Não tinha essa clausura, esse negócio de 
monge. Ele tinha feito duas campanhas. E o boi voou 
num sábado, ligeiro. Ali, as coisas são ligeiras!

Então, aí se vê. Essa é a realidade. Nunca antes... 
daí o perigo.  Há pessoas de carteirinha de Partido! 
Isso é errado, temos de mudar. Tem gente de carteiri-
nha, filiada há vinte anos ao Partido.

Aí, você sabe, isso acontece até em time de futebol. 
Se eu sou Fluminense, quero que o Vasco e o Botafogo 
se acabem. Quem é Corinthians quer que o São Paulo 
se acabe, não é verdade, Senador Romeu Tuma? Quem 
é do galo não quer o Cruzeiro de jeito algum. Quem é 
River não quer o Parnaíba, lá do Piauí, e aí vai Quatro 
de Julho. Na política também. Tem gente do PT, de car-
teirinha, que está entrando há vinte anos. Então, aquilo 
psicologicamente... Aí é que eu falo, porque eu sou au-
toridade, sou médico. Está na cabeça, sem pensar.

Mas o boi voou, e, rapidamente, o monge enclau-
surado ganhou a prefeitura. Mas isso se repete por aí. 
E tem esse negócio de Governador de Estado: cassa, 
não cassa. Cadê o Senador Expedito Júnior?  Está ali. 
Mas o interessante é que o pior desses Governado-
res todos é o do Piauí, que é do PT. Só gravação com 
a Gautama, como é o nome do engenheiro, Senador 
Wellington Salgado? Você não conhece essa gente. 
São 17 gravações, e a Polícia Federal não prende 
porque é do PT, entende?

Aquele negócio de ambulância, dos sanguessu-
gas, foi lindo. Carteira de motorista foi dada muito mais 
do que esse que estão cassando lá na Paraíba. 

Atentai bem! Aqui na Folha online, de 28/08/2006, 
presta atenção, o candidato do PT do Piauí é o pior de 
todos, é um alopradinho do PT.

(Interrupção do som.)

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Em 2006, aí 
ele senta em cima. Porque é do PT, ele senta em cima. 
O negócio é ser do PT que aí... Nunca vi um preso. Só 
esse drama. Eu gosto tanto da Polícia Federal. 

Mas aqui na Folha Online, de 28-8-2006 – pres-
tem atenção: “O PSDB quer cassar candidatura de 
Wellington Dias no Piauí.” – José Eduardo Rondon, 
da Agência Folha, em 2006! E esses governadores aí, 
está aí a confusão: é um atrás do outro tentando der-
rubar... Estão até condenando o finado, de Rondônia, 
que está no céu. Como é o nome dele?

(Interrupção do som.)

 O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Ottomar Pin-
to, figura excelsa. Estão acusando porque não é  do 
PT. O negócio é ser do PT. Aí é uma toga que o salva 
de tudo, e, para os aloprados, sinal verde.

Então, a matéria diz:

O PSDB do Piauí anunciou que irá entrar 
com duas representações na Justiça Eleitoral, 
nas quais vai pedir a cassação do registro da 
candidatura à reeleição do Governador Welling-
ton Dias (PT), e a inelegibilidade do petista. 

Segundo o advogado Charlles Max, da 
coligação “Piauí é daqui para frente”, que tem 
o ex-Prefeito de Teresina Firmino Filho (PSDB) 
como candidato ao Governo de Estado, um 
parecer do TCU (Tribunal de Contas da União) 
apontou que Wellington Dias cometeu irregu-
laridade eleitoral.

 E não aparece. Não aparece, porque é 
do PT. Não é interessante? Que palhaçada 
foram essas eleições!

De acordo com ele, o Governo federal 
repassou, em 10 de julho de 2006, [na eleição 
de 2006] R$8,3milhões ao Governo do Piauí 
para a compra de ambulâncias, contrariando 
a lei eleitoral 9.504/97, que “determina que 
não sejam feitos repasses da União para os 
Estados três meses antes do pleito”. 

Esse repasse só poderia ter ocorrido se 
fosse para atender a obras e serviços preexis-
tentes, mas foi para a aquisição de ambulân-
cia. Isto não é obra ou serviço em andamento, 
afirmou Max.

Ele disse que deve entrar com as representa-
ções quinta-feira.

E, no fim, ele diz: 

Em depoimento à Justiça Federal de Mato 
Grosso, em julho, Luiz Antonio Vedoin, dono 
da Planam – [a que fazia as lambanças, os 
aloprados lá das ambulâncias, aquelas ambu-
lâncias que foram escandalosas] –  empresa 
pivô da máfia dos sanguessugas, disse que 
teria negociado a venda de ambulância com 
o Governo do Piauí.

    35ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 4 49443 

 Na ocasião, a Secretária da Saúde do Piauí ne-
gou. Então, isso em 1986. 

E agora: “PMDB agiliza processo que pede a 
cassação do Governador Wellington Dias”.

Zózimo Tavares é o melhor jornalista do Piauí. O 
Piauí tem essa grandeza. José Agripino, você se lembra 
de Carlos Castello Branco, o “Castelinho”? Foi o maior 
jornalista da história do Brasil contra a ditadura. Tinha a 
“Coluna Castello”, não é verdade, José Agripino? Pois 
esse Zózimo Tavares é a imagem repetida...

(Interrupção do som.)

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Garibaldi, 
três minutinhos aí para a gente terminar. 

Obrigado.
Então “PMDB agiliza processo que pede a cassa-

ção do Governador Wellington Dias” – Diário do Povo, 
crônica de Zózimo Tavares. 

Heráclito, não fala no Governador do Piauí, mas 
desses que estão aí, não tem um pior, não. Sentaram 
em cima. Desde 2006, tem procurador. O negócio é 
ser do PT aí, e não vale. 

Os advogados do PMDB estão dando 
seguimento ao Recurso Especial Eleitoral nº 
28.430, sob o protocolo de 10 de outubro de 
2006, contra o Governador José Wellington 
Barroso de Araújo Dias, do PT. O processo 
pede a cassação do mandato do Governador 
por abuso de poder econômico e político nas 
eleições de 2006. O recurso está previsto na 
Procuradoria-Geral Eleitoral, em Brasília. O 
Relator do Processo do TSE é o Ministro José 
Delgado.

A motivação foram os pedidos de cassa-
ção depois que foram cassados os Governado-
res de Rondônia, Ivo Cassol, e o da Paraíba, 
Cássio Cunha Lima. Os advogados alegam que 
o caso do Piauí é idêntico ao da Paraíba.

E não se fala, porque é do PT. 

Wellington Dias disputou a eleição... Logo 
após as eleições, os advogados Edvar Santos e 
William Guimarães impetraram a ação no TER-
PI contra Wellington Dias, alegando a prática 
de conduta vedada na campanha. 

Houve, de fato, a utilização do programa 
social em proveito da candidatura à reeleição 
do Governador, o que é expresso como con-
duta vedada. Isso porque o representado, na 
condição de Governador e candidato à reelei-
ção, teve associada a sua candidatura à dis-
tribuição de carteiras de habilitação...

Era dando: vai votar em mim? Vai no PT? É car-
teira. Ia ao Maranhão, ia ao Ceará atender eleitor, dis-
tribuía muito mais carteiras.

Tem um aparte o Senador Heráclito Fortes, Líder 
maior municipalista do Piauí.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador 
Mão Santa, eu quero agradecer a V. Exª por esse 
pronunciamento. Eu estava, há dois dias, encucado. 
Sem vê nem para que ocupa a tribuna da Assembléia 
o Presidente do PT do Piauí, um rapaz que você deve 
conhecer bem. No seu Governo, chegava na sua casa 
ao acordar, era uma pessoa de tratos finos e bajulador 
de governo de plantão. De repente, o PT assume, esse 
cidadão que foi do PSDB, que foi de vários partidos, é 
lá do sul do Estado, é de Bom Jesus, cai nas graças do 
Governador e é indicado Presidente Estadual do PT, 
aquele Partido que antigamente exigia até exame de 
DNA para as pessoas ingressarem na sua sigla. Pois 
bem. Terceiro suplente na Assembléia, o Governador 
fez uma química terrível, nomeando, inclusive, um De-
putado de grande valor para o Tribunal de Contas, para 
possibilitar-lhe o exercício do mandato. Ele agora, como 
suplente, está nesse exercício. Homem ágil. Na última 
campanha eleitoral, foi vítima até de um acidente aero-
náutico, que está sendo muito discutido no Piauí pelo 
conteúdo do que o avião carregava. Eu não entro no 
mérito da questão. Ele passou a desancar contra mim 
sem nenhum motivo, e eu achei que era aquela técni-
ca que o PT tem de tentar desqualificar as pessoas de 
maneira prévia. V. Exª tem absoluta razão...

(Interrupção do som.)

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Garibaldi, o 
Heráclito com o aparte. Três minutinhos que termina 
tudo.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – O Governo 
do PT do Piauí está vivendo um verdadeiro mar de 
lama e, para confundir a opinião pública, o Sr. Presi-
dente do Partido diz que eu fui contra a incorporação, 
por exemplo, do Banco do Estado ao Banco do Brasil, 
quando, na realidade, não foi isso que aconteceu. Fui 
contra a falta de clareza com relação ao tratamento 
que deveria ter sido dado aos servidores, coisa que 
deveria ser obrigação dos militantes do Partido dos 
Trabalhadores. Mas agora há outra coisa que não quer 
calar: foi vendida ao Banco do Brasil a chamada securi-
tização, a conta dos funcionários do Estado por R$180 
milhões, e o banco por R$80 milhões. O Governador 
precisa dizer o que está fazendo ou o que já fez com 
os R$180 milhões da securitização. Agora, que o Go-
vernador vive metido em falcatrua, vive! E manda esse 
pessoal nos atacar. O Governador envolveu-se com 
jogo, o Governador envolveu-se com Delúbio Soares, 
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o Governador envolveu-se com os sanguessugas, o 
Governador envolveu-se com a Gautama, foi inclusi-
ve motivo de processo o seu acesso ao Ministério, o 
Governador se envolveu com a Finatec, e fica esse 
pessoal a querer, Senador Mão Santa, agredir e ata-
car os outros. Eu estava sem saber o motivo, e V. Exª 
agora me esclarece. Disse que eu sou contra o Piauí, 
mas ele se esquece de dizer que foi desta tribuna que 
o povo do Piauí me confiou que eu não permitisse que 
se fizesse uma prisão de segurança máxima no Es-
tado, para levar para lá preso de alta periculosidade. 
Aliás, até cometi um erro, porque essa prisão vai servir 
para muitos desses que estão no comando do Estado 
hoje. A saúde no Piauí é um caos, os escândalos estão 
aí, e eles querem responder com agressão, tentando 
confundir a opinião pública. Eu estou colhendo dados 
para dar uma resposta no momento oportuno. Não o 
fiz ainda porque eu não vou passar recibo a ator de 
terceira categoria. A minha conversa vai ser para o 
Governador e para o Secretário de Estado. Não vou 
perder tempo com ventríloquo. Mas V. Exª agora traz o 
motivo: o Governador está nervoso. E eu lhe juro que 
não sabia que este processo estava andando e estava 
dessa natureza. O Piauí todo sabe o que se fez com o 
dinheiro naquele Estado. O Piauí todo sabe o envolvi-
mento, por exemplo, desse presidente do partido com 
a empresa que desmata as nossas riquezas. Motivo, 
inclusive, de processo o desmatamento feito por essa 
empresa. Mas vai ser pronunciamento meu futuro. Que-
ro apenas me congratular com a coragem de V. Exª de 
trazer este assunto à tribuna. E tenho certeza: prepare 
o lombo, porque eles vão partir para cima de V. Exª. 
Mas não se amedronte. V. Exª tem experiência e tem, 
acima de tudo, autoridade para falar sobre o assunto. 
V. Exª só tem um pecado e desse jamais vai se livrar: 
é o responsável por esse Governador estar à frente 
do Governo do Estado. Carregou ele nas costas, na 
carcunda, na sua primeira eleição. Muito obrigado.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Eu já pedi 
perdão ao povo do Piauí.

Eu queria dizer assim:

Houve, de fato, utilização do programa 
social em proveito da candidatura à reeleição 
do governador, o que é expresso como con-
duta vedada. Isso porque o representado, na 
condição de governador e candidato à reelei-
ção, teve associada a sua candidatura a dis-
tribuição de carteiras de habilitação aos seus 
beneficiários, materiais estes subvencionados 
pelo poder público, diz o documento em aná-
lise no TSE.

Os advogados alegam que a prática do 
ato...

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Posso lhe 
contar um episódio sobre carteira?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Diga.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Um cida-

dão entrou numa fila em Cocal de Telha para receber 
uma carteira de identidade e saiu de lá com a de mo-
torista, desde que assumisse o compromisso de votar 
no candidato do PT. O folclore do Piauí está cheio de 
histórias dessa natureza. Mas é bom que esse regis-
tro fique feito.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Pois carteiras 
foram muitas mais do que acusam os outros Governa-
dores. Agora, esse é do PT.

O governador Wellington Dias foi bene-
ficiado com a distribuição gratuita de bens e 
serviços de caráter social, subvencionados 
pelo Erário, semelhante ao caso da Paraíba, 
assegurou o advogado Edvar Santos. 

Na argumentação da ação, os advogados 
alegam ainda que a lei que criava o programa 
de governo que autorizava a distribuição das 
carteiras de habilitação foi editada no ano da 
eleição. Além disso, não tinha previsão no 
orçamento do ano anterior para este projeto 
social: Programa de Formação do Condutor 
Carente, criado pela Lei Estadual nº 5.542, 
de 11-1-2006. 

“Tudo isso configura conduta vedada, 
mesmo entendimento do TRE-PB, onde apli-
cou a pena de multa e cassação do diploma. 
(...)”Lá no Piauí só fizeram multar. Lá na Paraí-
ba tiraram o Governador. Porque é o do Piauí, 
deram uma multa. Quer dizer, se multaram, 
reconheceram a má-fé, a corrupção, a falta 
de idoneidade. Esse é o TRE.

“(...) Mas o entendimento do TSE nestes 
casos não é levada em conta a potencialidade 
ofensiva, basta a simples conduta vedada, fato 
comprovado no processo Representação nº 
1.033”, explicou o advogado do PMDB.

Quero dizer que não houve, Presidente Garibal-
di, eleições mais corruptas na história da República. 
Aquilo que Getúlio fez foi pinto. Essas Bolsas  Famílias 
eram aumentadas, duplicadas, na medida em que o 
candidato da Oposição ao PT era forte. Faziam isso na 
semana, dez dias antes. Nunca se viu coisa assim.

E mais: eu queria ver, o TRE, o TSE dar sinal 
vermelho para o Presidente Luiz Inácio, para a candi-
datura da Dilma. Eles apareciam num programa de-
fendendo seus candidatos, dizendo: “Se não votarem 
no candidato aqui apoiado, do PT ou da coligação do 
Luiz Inácio, o PAC não vai, o PAC não chega, vão de-
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saparecer as Bolsas Família”. Isso foi corrupção em 
todo o sistema de comunicação.

Por isso o Getúlio Vargas fez aquela revolução na 
República Velha, mas a República Velha voltou. Agora 
vê-se um bocado de Governadores ameaçados, pres-
sionados em julgamentos rápidos, vapt-vupt, e o do 
PT, sentaram em cima. Uma denúncia que foi iniciada 
pelo PSDB justamente em 28 de agosto de 2006. Não 
se fala nisso. Sentam em cima e tudo.

Esta Casa é para isto: o Poder Legislativo, o Po-
der Executivo e o Poder Judiciário eqüipotentes, con-
trapoderes, um para frear o outro. 

Agora damos sinal vermelho para a maneira 
como se procederam às mais vergonhosas eleições 
na história do Brasil.

Durante o discurso do Sr. Mão Santa, o 
Sr. Augusto Botelho, deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Garibaldi Alves 
Filho, Presidente.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Concedo a palavra à Senadora Rosalba Ciar-
lini. 

Faço um apelo para que a nossa Senadora seja 
breve para que possamos iniciar a Ordem do Dia.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Que já não será 
Ordem do Dia, será “Ordem da Noite”. Mas pode V. Exª 
ficar certo de que eu não farei como o Senador Mão 
Santa; vou cumprir o tempo regimental.

Quero apenas comunicar, Sr. Presidente, que 
hoje, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
tivemos uma audiência pública, dentro da programação 
da Semana de Valorização e de Acessibilidade para 
os Deficientes Físicos, que contou com a presença de 
Daniel de Farias Dias, atleta paraolímpico de natação; 
Shirlene Santos Coelho, atleta paraolímpica de atletis-
mo; Marcos Fernandes Alves (Joca), atleta paraolím-
pico de hipismo; Lucas Prado, atleta paraolímpico de 
atletismo; e Clodoaldo Francisco da Silva, nosso con-
terrâneo, atleta paraolímpico de natação. Todos eles 
são atletas que receberam medalhas, são reconheci-
dos mundialmente, como é o Clodoaldo, e mostram a 
todos nós disposição, garra e determinação, porque 
enfrentaram inúmeros obstáculos, mas souberam su-
perar barreiras e vencer o desafio.

Então, eu queria só aqui relatar que foi uma au-
diência muito produtiva. Eles trouxeram lições de vida 
e, mais do que isso, a certeza de que, seja para defi-
cientes ou não, esporte é caminho realmente de trans-
formação. O esporte é vida, o esporte é luz, o esporte 

é igualdade, o esporte realmente faz com que todos 
possam se fortalecer na sua cidadania; e a certeza 
de que é através da juventude das crianças que nós 
podemos fazer essas transformações, porque serão 
elas também que, conscientes, vão conseguir modifi-
car posições que muitas vezes são de discriminação 
àqueles que, fora da sua vontade, estão acometidos 
de alguma deficiência.

Então, fica aqui o nosso aplauso, o nosso reco-
nhecimento e a valorização a esses paraatletas, entre 
eles o nosso conterrâneo Clodoaldo, que é orgulho do 
Rio Grande do Norte e do Brasil.

Queria também, Sr. Presidente, fazer outra co-
municação importante que aconteceu na Comissão de 
Assuntos Sociais relativamente ao projeto de autoria 
do Senador Expedito e relatado pela Senadora Lúcia 
Vânia. Hoje, deu-se aos agentes comunitários de saú-
de, através da aprovação terminativa na Comissão de 
Assuntos Sociais – agora indo para decisão na Câmara 
dos Deputados, mas, no Senado, já decidido e apro-
vado por unanimidade –, o direito a que eles possam 
receber pelo trabalho insalubre que realizam.

Agentes comunitários de saúde são homens e 
mulheres que têm uma dedicação e um trabalho ex-
cepcional nas comunidades brasileiras, nos mais dis-
tantes recantos, nos recantos de mais difícil acesso. 
Eles fazem um trabalho de educação na saúde, de 
acompanhamento no combate à mortalidade infantil, 
no combate à mortalidade materna, de acompanha-
mento das gestantes, de incentivo ao aleitamento ma-
terno, de acompanhamento das vacinas, no apoio que, 
muitas vezes, fica além da saúde, porque também são 
assistentes sociais e psicólogos.

Vai aqui o nosso reconhecimento do valor que 
tem o agente comunitário de saúde nas transforma-
ções sociais necessárias e importantes que acontecem 
e em muitas outras que precisam acontecer no Brasil 
e que passam, prioritariamente, pela saúde básica e 
pelo apoio nas comunidades, principalmente as mais 
carentes.

Então, era isso, Sr. Presidente, que eu gostaria 
de relatar. Registro a minha alegria de ter visto esse 
projeto aprovado hoje na Comissão de Assuntos So-
ciais, até porque, desde quando fui Prefeita da minha 
cidade, lá eles conquistaram esse direito de recebe-
rem pela insalubridade. Foi uma decisão negociada e 
conversada, atendendo à solicitação e ao direito que 
tinham os agentes. Então, no Rio Grande do Norte, já 
temos esse exemplo. Agora, é lei para todo o Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) –  Sobre a mesa, mensagens do Presidente da 
República que passo a ler.

São lidas as seguintes:
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MENSAGENS 
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

– Nº 247, de 2008 (nº 934/2008, na origem), de 27 
de novembro de 2008, restituindo autógrafos do 
Projeto de Lei nº 31, de 2008–CN, que altera o 
Anexo V da Lei nº 11.647, de 24 de março de2008, 
sancionado e transformado na Lei nº 11.830, de 
27 de novembro de 2008;

– Nº 248, de 2008 (nº 935/2008, na origem), de 27 
de novembro de 2008, restituindo autógrafos do 
Projeto de Lei nº 35, de 2008–CN, que abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do Minis-
tério dos Transportes, crédito especial no valor 
de cento e cinco milhões, quinhentos e quarenta 
e quatro mil reais, para os fins que especifica, 
sancionado e transformado na Lei nº 11.831, de 
27 de novembro de 2008;

– Nº 249, de 2008 (nº 936/2008, na origem), de 27 
de novembro de 2008, restituindo autógrafos do 
Projeto de Lei nº 39, de 2008–CN, que abre aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da 
União, em favor de diversos órgãos do Poder 
Judiciário e do Ministério Público da União, cré-
dito suplementar no valor global de noventa e 
oito milhões, oitocentos e dois mil e trezentos e 
cinqüenta e dois reais, para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente, sancio-
nado e transformado na Lei nº 11.832, de 27 de 
novembro de 2008;

– Nº 250, de 2008 (nº 938/2008, na origem), de 27 
de novembro de 2008, restituindo autógrafos do 
Projeto de Lei nº 44, de 2008–CN, que abre ao 
Orçamento da Seguridade Social da União, em 
favor do Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome, crédito suplementar no valor glo-
bal de cento e trinta e nove milhões, quatrocentos 
e vinte e dois mil, setecentos e oitenta reais, para 
reforço de dotações constantes da Lei Orçamen-
tária vigente, sancionado e transformado na Lei 
nº 11.834, de 27 de novembro de 2008;

– Nº 251, de 2008 (nº 939/2008, na origem), de 27 
de novembro de 2008, restituindo autógrafos do 
Projeto de Lei nº 50, de 2008–CN, que abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do Minis-
tério da Defesa, crédito suplementar no valor de 
vinte e nove milhões, cento e setenta e um mil, 
novecentos e noventa e um reais, para reforço de 
dotação constante da Lei Orçamentária vigente, 
sancionado e transformado na Lei nº 11.835, de 
27 de novembro de 2008;

– Nº 252, de 2008 (nº 940/2008, na origem), de 27 
de novembro de 2008, restituindo autógrafos do 

Projeto de Lei nº 51, de 2008–CN, que abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor da Presi-
dência da República, crédito suplementar no va-
lor de dezenove milhões e setenta mil reais, para 
reforço de dotações constantes da Lei Orçamen-
tária vigente, sancionado e transformado na Lei 
nº 11.836, de 27 de novembro de 2008;

– Nº 253, de 2008 (nº 941/2008, na origem), de 27 
de novembro de 2008, restituindo autógrafos do 
Projeto de Lei nº 53, de 2008–CN, que abre ao 
Orçamento de Investimento para 2008, em favor 
de empresas do Grupo PETROBRÁS, crédito su-
plementar no total de sete bilhões, seiscentos e 
vinte e três milhões, setenta e um mil, novecentos 
e cinqüenta e nove reais, e reduz o Orçamento de 
Investimento de empresas do mesmo Grupo no 
valor global de sete bilhões, seiscentos e quarenta 
e sete milhões, quinhentos e noventa e sete mil e 
quatrocentos e vinte e oito reais, para os fins que 
especifica, sancionado e transformado na Lei nº 
11.837, de 27 de novembro de 2008;

– Nº 254, de 2008 (nº 942/2008, na origem), de 27 
de novembro de 2008, restituindo autógrafos do 
Projeto de Lei nº 59, de 2008–CN, que abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério 
da Integração Nacional, crédito especial no valor 
de dois milhões e quinhentos mil reais, para o fim 
que especifica, sancionado e transformado na Lei 
nº 11.838, de 27 de novembro de 2008;

– Nº 255, de 2008 (nº 943/2008, na origem), de 27 
de novembro de 2008, restituindo autógrafos do 
Projeto de Lei nº 64, de 2008–CN, que abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor dos Mi-
nistérios da Justiça e da Defesa, crédito suple-
mentar no valor global de quinhentos e oitenta 
e sete milhões, oitocentos e cinqüenta e um mil, 
setecentos e cinqüenta e nove reais, para refor-
ço de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente, sancionado e transformado na Lei nº 
11.839, de 27 de novembro de 2008;

– Nº 256, de 2008 (nº 944/2008, na origem), de 27 
de novembro de 2008, restituindo autógrafos do 
Projeto de Lei nº 76, de 2008–CN, que abre ao 
Orçamento da Seguridade Social da União, em 
favor do Ministério da Previdência Social, crédito 
suplementar no valor de hum bilhão, seiscentos 
e quarenta e quatro milhões, cento e setenta e 
nove mil e seiscentos e oitenta e um reais, para 
reforço de dotação constante da Lei Orçamen-
tária vigente, sancionado e transformado na Lei 
nº 11.840, de 27 de novembro de 2008; e

– Nº 257, de 2008 (nº 945/2008, na origem), de 27 
de novembro de 2008, restituindo autógrafos 
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do Projeto de Lei nº 82, de 2008–CN, que abre 
aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 
da União, em favor do Tribunal de Contas da 
União, do Superior Tribunal de Justiça, das Jus-
tiças Federal, Eleitoral e do Trabalho, do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, 
da Presidência da República, do Ministério das 
Relações Exteriores e do Ministério Público da 
União, crédito suplementar no valor global de qua-
trocentos e setenta e oito milhões, setecentos e 
quarenta e cinco mil, setecentos e oitenta e sete 
reais, para reforço de dotações constantes da Lei 

Orçamentária, sancionado e transformado na Lei 
nº 11.841, de 27 de novembro de 2008.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) –  Será feita a devida comunicação à Câmara 
dos Deputados. 

As Mensagens nºs 247 a 257, de 2008, juntadas 
aos respectivos processados dos Projetos de Lei nºs 
31, 35, 39, 44, 50, 51, 53, 59, 64, 76 e 82, de 2008-CN, 
vão ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Sobre a mesa, requerimento que passo  a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – A Presidência encaminhará o voto de aplau-
so solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que passo  a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.588, de 2008

Requer Voto de Aplauso à Loja Maçô-
nica Conciliação Amazonense, de Manaus, 
pelo transcurso do 114º aniversário de fun-
cionamento da Maçonaria no Amazonas, no 
dia 29 de novembro 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 à Loja Maçônica 
Conciliação Amazonense, de Manaus, ao comemorar 
114 anos de existência da Maçonaria no Amazonas.

Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja le-
vado ao conhecimento do presidente da Comissão 
de Comemorações da Loja, Sr. Marcelo de Souza 
Pauxis e, por seu intermédio, a todos os integrantes 
da associação.

Justificação

Associação universal, a Maçonaria dedica-se à 
filantropia, justiça social, a classismo, humanidade e 
justiça social. No Amazonas, ela se faz presente há 
114 anos. O aniversário da Loja Maçônica Conciliação 
Amazonense transcorreu no dia 30 de novembro, mas 
as comemorações foram antecipadas para a véspera, 
um sábado. Além de palestra do Juiz do Trabalho, Dr. 
Adilson Maciel Dantas, as comemorações incluíram 
homenagem à Bandeira Nacional. No encerramen-
to, falou o Grão-Mestre da Maçonaria, René Levy de 
Aguiar, sobre o acordo de co operação firmado pela 
entidade com a Maçonaria do Equador.

A Loja Maçônica Conciliação Amazonense conta 
com 40 unidades no estado, das quais 16 em Manaus. 
A elas estão filiados 450 membros. Foi a terceira fun-
dada no estado. A primeira foi a Loja Maçônica Espe-
rança e Porvir, em 1872.

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 2008. – 
Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – O requerimento que acaba de ser lido será 
publicado e remetido à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

Sobre a mesa, requerimento que passo  a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.589, DE 2008

Em aditamento ao Requerimento nº 463, de 17 de 
abril de 2008, de minha autoria, requeiro, nos termos 
do § 5º, do art. 154 do Regimento Interno do Sena-
do Federal, a realização de Sessão Especial em ho-
menagem aos 60 anos da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, no próximo dia 17 de dezembro, 
ficando prejudicada a data anteriormente solicitada, 
qual seja, 18 de dezembro de 2008.

Requeiro ainda, sejam convidadas, para a referida 
audiência, autoridades e representantes de entidades 
ligadas aos direitos humanos no Brasil, cuja lista seguirá 
oportunamente à secretária deste Plenário.

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 2008.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – O requerimento que acaba de ser lido será 
apreciado oportunamente.

Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 
passo  a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 465, DE 2008

Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezem-
bro de 1995, que “altera a legislação do 
Imposto de Renda das Pessoas Físicas, 
e dá outras providências”, para permitir 
a dedução de despesa com aquisição de 
aparelhos auditivos e cadeiras de roda do 
Imposto de Renda Pessoa Física.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro 

de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 8º  ..................................................
 ..............................................................
II –  ........................................................
h) às despesas relativas à aquisição de 

aparemos auditivos, por pessoas portadoras 
de deficiência auditiva, diretamente ou por in-
termédio de seu representante legal;

i) às despesas relativas à aquisição de 
cadeiras de rodas com dispositivo de propul-
são elétrico, eletrônico ou manual, por pessoas 
portadoras de deficiência física, diretamente 
ou por intermédio de seu representante le-
gal”. (NR)

 ..............................................................
§ 4º Para a concessão do benefício pre-

visto na alínea h é considerada pessoa porta-
dora de deficiência auditiva aquela que apre-
senta grau de surdez no mínimo de 20 db. 
(tabela BIAP).

§ 5º Para a concessão do benefício pre-
visto na alínea i é considerada pessoa porta-
dora de deficiência física aquela que apresenta 
alteração completa ou parcial de um ou mais 
segmentos do corpo humano, acarretando o 
comprometimento da função física, apresentan-
do-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, 
monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetra-
paresia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemi-
paresia, amputação ou ausência de membro, 
paralisia cerebral, membros com deformidade 
congênita ou adquirida, exceto as deformidades 
estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções”. (NR)

Art. 2º O Poder Executivo, com vistas ao cumpri-
mento do disposto nos arts. 5º, II, 12 e 14 da Lei Com-
plementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estimará o 
montante de renúncia de receita decorrente do disposto 
nesta Lei e o incluirá no demonstrativo a que se refere 
o § 6º do art. 165 da Constituição, o qual acompanhará 
o projeto de lei orçamentária, cuja apresentação se der 
após decorrido sessenta dias da publicação desta, bem 
como incluirá a renúncia nas propostas orçamentárias 
dos exercícios seguintes.

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

Parágrafo único. A dedução de que trata esta lei 
só terá efeitos no exercício financeiro imediatamente 
posterior àquele em que for implementado o disposto 
no art. 2º.

Justificação

O objeto deste Projeto é permitir a dedução do 
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) quando da 

aquisição de aparelhos auditivos e as cadeiras de ro-
das com dispositivos elétrico, eletrônico ou manual. Ou 
seja, o Projeto dispõe que serão possíveis as deduções 
relativas: (1) às despesas com a aquisição de apare-
lhos auditivos e (2) às despesas com a aquisição de 
cadeiras de rodas com dispositivo de propulsão elétrico, 
eletrônico ou manual, respectivamente, por pessoas 
portadoras de deficiência auditiva e deficiência física. 
Em ambos os casos, essa aquisição dedutível poderá 
ser direta ou por intermédio de representante legal.

A inclusão social é medida que toma os direitos 
fundamentais eficientes, de tal modo que uma socie-
dade pluralista e democrática exige ações concretas 
a favor da inclusão social das pessoas com deficiên-
cias, significando torná-las participantes da vida social, 
econômica e política do País, assegurando o respeito 
aos seus direito no âmbito da Sociedade e do Poder 
Público.

Sem dúvida alguma que a aquisição de aparelhos 
e/ou instrumentos auditivos e para locomoção possi-
bilita uma maior integração das pessoas portadoras 
de deficiência no contexto social, econômico e políti-
co. Todavia, a média de custo para aquisição desses 
aparelhos/instrumentos é sempre dispendiosa, de ma-
neira que esse alto custo está sendo fator que impede 
a plena cidadania.

Por conseguinte, um dos meios que o Estado pode 
intervêm na regulação social e busca assegurar a ci-
dadania é via política tributária com caráter extrafiscal, 
isto é, fazer com que os tributos não sejam utilizados 
apenas com finalidade de obtenção de receitas, mas 
também com finalidade social, política ou econômi-
ca. No caso, a dedução do IRPF das despesas com 
aquisição de aparelhos auditivos e com a aquisição de 
cadeiras de roda motorizadas representa criar ações 
concretas de inclusão social.

Vale dizer que para a definição legal de porta-
dores de deficiência física, adotado neste Projeto, foi 
utilizado o mesmo conceito dado pela Lei nº 8.989, de 
1995, que dispõe sobre a isenção do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) de automóveis para os 
portadores de deficiência física.

Prescreve essa legislação que é considerada 
pessoa portadora de deficiência física aquela que 
apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais 
segmentos do corpo humano, acarretando o compro-
metimento da função física, apresentando-se sob a 
forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, mono-
paresia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, 
hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de 
membro, paralisia cerebral, membros com deformida-
de congênita ou adquirida, exceto as deformidades 
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estéticas e as que não produzam dificuldades para o 
desempenho de funções.

Por sua vez, o Projeto estabelece que é conside-
rada pessoa portadora de deficiência auditiva aquela 
que apresenta grau de surdez no mínimo de 20 db 
(tabela BIAP). No caso, foi considerada a classificação 
dada pela Bureau International d’Audiophonologic, por 
meio da tabela BIAP, abaixo transcrita:

É bom lembrar que o volume ou intensidade dos 
sons é medido por unidades chamadas decibéis (dB), 
de tal sorte que se verifica a partir da perda auditiva em 
decibéis, a existência de diferentes graus de surdez. 
O grupo dos parcialmente surdos engloba os sujeitos 
com surdez leve e os com surdez moderada. A surdez 
leve apresenta uma perda auditiva de até 40 dB. Essa 
perda impede a percepção perfeita de todos os fone-
mas da palavra, mas não impede a aquisição normal 
da linguagem. Pode, no entanto, causar algum proble-
ma articulatório ou dificuldade na leitura e/ou escrita. 
A surdez moderada apresenta perda auditiva entre 40 
e 70 dB. Esses limites se encontram no nível da per-
cepção da palavra, sendo necessária uma voz de certa 
intensidade para que seja claramente percebida.

Há ainda o grupo dos que abrangem os indiví-
duos com surdez severa e os com surdez profunda. A 
surdez severa apresenta uma perda auditiva entre 70 
e 90 dB. O indivíduo com surdez profunda apresenta 
perda auditiva superior a 90 dB.

Por fim, destaca-se que o projeto cumpre as 
exigências sobre renúncia fiscal, fruto de exoneração 
tributária prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, 
conforme previsto no art. 2º do projeto, além de obser-
var o respectivo disciplinamento da matéria e o princí-
pio da anterioridade e anualidade tributária (Parágrafo 
único, do art. 3º do projeto).

Portanto, conclamo meus pares a apoiar este 
projeto de enorme amplitude social, uma vez que 
existem cerca de 170 mil surdos no Brasil, de acordo 
com o último Censo, realizado no ano 2000, enquanto 
que este Censo mostrou que ao somarmos o número 
de deficientes físicos com o dos motores, temos um 
total de 3,91% de pessoas com dificuldades físicas, 

ou seja, 6,59 milhões de brasileiros (Fonte – IBGE – 
Censo 2000).

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 2008. – Se-
nador Antonio Carlos Valadares, PSB-SE.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Altera a legislação do imposto de ren-
da das pessoas físicas e dá outras provi-
dências.

Art. 1º A partir de 1º de janeiro de 1996, o im-
posto de renda das pessoas físicas será determinado 
segundo as normas da legislação vigente, com as al-
terações desta lei. (...)
....................................................................................

Art. 8º A base de cálculo do imposto devido no 
ano-calendário será a diferença entre as somas:

I – de todos os rendimentos percebidos durante 
o ano-calendário, exceto os isentos, os não-tributáveis, 
os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à 
tributação definitiva;

II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, 

a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fono-
audiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem 
como as despesas com exames laboratoriais, serviços 
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopé-
dicas e dentárias;

b) a pagamentos de despesas com instrução do 
contribuinte e de seus dependentes, efetuados a es-
tabelecimentos de ensino, relativamente à educação 
infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; 
ao ensino fundamental; ao ensino médio; à educação 
superior, compreendendo os cursos de graduação e de 
pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); 
e à educação profissional, compreendendo o ensino téc-
nico e o tecnológico, até o limite anual individual de:

1. R$2.480,66 (dois mil, quatrocentos e oitenta 
reais e sessenta e seis centavos) para o ano-calen-
dário de 2007;

2. R$2.592,29 (dois mil, quinhentos e noventa e 
dois reais e vinte e nove centavos) para o ano-calen-
dário de 2008;

3. R$2.708,94 (dois mil, setecentos e oito reais 
e noventa e quatro centavos) para o ano-calendário 
de 2009;

4. R$2.830,84 (dois mil, oitocentos e trinta reais 
e oitenta e quatro centavos) a partir do ano-calendário 
de 2010;

5. (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.482, 
de 2007)

c) à quantia, por dependente, de:
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R$1.584,60 (mil, quinhentos e oitenta e quatro reais 
e sessenta centavos) para o ano-calendário de 2007;

R$1.655,88 (mil, seiscentos e cinqüenta e cinco 
reais e oitenta e oito centavos) para o ano-calendário 
de 2008;

R$1.730,40 (mil, setecentos e trinta reais e qua-
renta centavos) para o ano-calendário de 2009; 

R$1.808,28 (mil, oitocentos e oito reais e vinte e 
oito centavos) a partir do ano-calendário de 2010;

d) às contribuições para a Previdência Social 
da União, dos estados, do Distrito Federal e dos mu-
nicípios;

e) às contribuições para as entidades de previdên-
cia privada domiciliadas no País, cujo ônus tenha sido 
do contribuinte, destinadas a custear benefícios comple-
mentares assemelhados aos da Previdência Social;

f) às importâncias pagas a título de pensão ali-
mentícia, em face das normas do Direito de Família, 
quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a 
prestação de alimentos provisionais; de acordo homo-
logado judicialmente, ou de escritura pública a que se 
refere o art. 1.124-A da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973 – Código de Processo Civil; (Redação dada 
pela Lei nº 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)

g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, pre-
vistas nos incisos I a III, do art. 6º da Lei nº 8.134, de 
27 de dezembro de 1990, no caso de trabalho não-
assalariado, inclusive dos leiloeiros e dos titulares de 
serviços notariais e de registro.

§ 1º A quantia correspondente á parcela isenta dos 
rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, 
transferência para a reserva remunerada ou reforma, 
pagos pela Previdência Social da União, dos estados, 
do Distrito Federal e dos municípios, por qualquer pes-
soa jurídica de direito público interno, ou por entidade 
de previdência privada, representada pela soma dos 
valores mensais computados a partir do mês em que o 
contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade, 
não integrará a soma de que trata o inciso I.

§ 2º O disposto na alínea a do inciso II:
I – aplica-se, também, aos pagamentos efetua-

dos a empresas domiciliadas no País, destinados à 
cobertura de despesas com hospitalização, médicas e 
odontológicas, bem como a entidades que assegurem 
direito de atendimento ou ressarcimento de despesas 
da mesma natureza;

II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo 
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de 
seus dependentes;

III – limita-se a pagamentos especificados e com-
provados, com indicação do nome, endereço e número 
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou 
no Cadastro Geral de Contribuintes – CGC de quem 

os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser 
feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efe-
tuado o pagamento;

IV – não se aplica às despesas ressarcidas por 
entidade de qualquer espécie ou cobertas por contra-
to de seguro;

V – no caso de despesas com aparelhos orto-
pédicos e próteses ortopédicas e dentárias, exige-se 
a comprovação com receituário médico e nota fiscal 
em nome do beneficiário.

§ 3º As despesas médicas e de educação dos 
alimentados, quando realizadas pelo alimentante em 
virtude de cumprimento de decisão judicial, de acor-
do homologado judicialmente ou de escritura pública 
a que se refere o art. 1.124-A da Lei nº 5.869, de 11 
de janeiro dc 1973 – Código de Processo Civil, pode-
rão ser deduzidas pelo alimentante na determinação 
da base de cálculo do Imposto de Renda na declara-
ção, observado, no caso de despesas de educação, o 
limite previsto na alínea b do inciso II do caput deste 
artigo. (Redação dada pela Lei nº 11.727, de 2008) 
(Produção de efeitos)
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, 
DE 4 DE MAIO DE 2000

Estabelece normas de finanças públi-
cas voltadas para a responsabilidade na 
gestão fiscal, e dá outras providências.

Art. 1º Esta lei complementar estabelece normas 
de finanças públicas voltadas para a responsabilidade 
na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título 
VI da Constituição.

 (...)
Art. 5º O projeto de lei orçamentária anual, ela-

borado de forma compatível com o plano plurianual, 
com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas 
desta Lei Complementar:

I – conterá, em anexo, demonstrativo da com-
patibilidade da programação dos orçamentos com os 
objetivos e metas constantes do documento de que 
trata o § 1º do art. 4º;

II – será acompanhado do documento a que se 
refere o § 6º do art. 165 da Constituição, bem como das 
medidas de compensação a renúncias de receita e ao au-
mento de despesas obrigatórias de caráter continuado;

(...)
Art. 12. As previsões de receita observarão as 

normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das 
alterações na legislação, da variação do índice de pre-
ços, do crescimento econômico ou de qualquer outro 
fator relevante e serão acompanhadas de demonstrati-
vo de sua evolução nos últimos três altos, da projeção 
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para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da 
metodologia de cálculo e premissas utilizadas.

(...)
Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo 

ou benefício de natureza tributária da qual decorra re-
núncia de receita deverá estar acompanhada de esti-
mativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício 
em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, 
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias 
e a pelo menos uma das seguintes condições:

I – demonstração pelo proponente de que a re-
núncia foi considerada na estimativa de receita da lei 
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afe-
tará as metas de resultados fiscais previstas no anexo 
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II – estar acompanhada de medidas de compen-
sação, no período mencionado no caput, por meio do 
aumento de receita, proveniente da elevação de alí-
quotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou 
criação de tributo ou contribuição.
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

(...)
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo 

estabelecerão:
I – o plano plurianual;
II – as diretrizes orçamentárias;
III – os orçamentos anuais.
(...)
§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá:
I – o orçamento fiscal referente aos Poderes da 

União, seus fundos, órgãos e entidades da adminis-
tração direta e indireta, inclusive fundações instituídas 
e mantidas pelo Poder Público;

II – o orçamento de investimento das empresas 
em que a União, direta ou indiretamente, detenha a 
maioria do capital social com direito a voto;

III – o orçamento da seguridade social, abrangen-
do todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da 
administração direta ou indireta, bem como os fundos e 
fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

§ 6º O projeto de lei orçamentária será acompa-
nhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre 
as receitas e despesas, decorrente de isenções, anis-
tias, remissões, subsídios e benefícios de natureza 
financeira, tributária e creditícia.
....................................................................................

(Às Comissões de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa, e de Assuntos Eco-
nômicos, cabendo à última a decisão termi-
nativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 466, DE 2008

Dispõe sobre a isenção do Imposto 
sobre Produtos Industrializados incidente 
sobre luminárias do tipo utilizado em ilu-
minação pública.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam isentas do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI), as luminárias do tipo utilizado na 
iluminação pública, classificadas na Posição 94.05 da 
Tabela de Incidência do IPI.

Art. 2º É assegurada a manutenção do crédito 
relativo às matérias primas, embalagem e material 
secundário utilizados na fabricação do produto de que 
trata o art. 1º.

Art. 3º O Poder Executivo, com vistas ao cum-
primento do disposto nos arts. 5º, II, 12 e 14 da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estimará 
o montante da renúncia fiscal decorrente do disposto 
nesta lei e o incluirá no demonstrativo a que se refere 
o § 6º do art. 165 da Constituição, que acompanha-
rá o projeto de lei orçamentária, cuja apresentação 
se der após decorridos sessenta dias da publicação 
desta lei.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Parágrafo único. A isenção de que trata esta lei 
só produzirá efeito a partir de 1º de janeiro do ano 
subseqüente àquele em que for implementado o dis-
posto no art. 3º.

Justificação

Como regra geral, as luminárias estão taxadas 
a quinze por cento de Imposto sobre Produtos Indus-
trializados.

Sucede que elas representam um item importante 
no custo da implantação e da manutenção de redes 
de iluminação pública, a cargo das municipalidades. 
Dessa forma, o imposto incidente acaba sendo tam-
bém muito expressivo nesse custo.

A iluminação pública é um dos mais importantes 
serviços públicos, a ponto de, após intensas batalhas 
jurídicas e políticas, desde a Constituição de 1988 ter 
sido objeto de uma emenda constitucional que, final-
mente estabeleceu uma fonte de custeio definitiva, na 
forma de uma contribuição específica.

Nos debates que têm sido travados no Congresso 
Nacional a respeito da segurança pública, a iluminação 
dos logradouros públicos é considerada fator impor-
tante. Não se trata, portanto, de mera ornamentação 
urbana, mas sim de condição primordial para a segu-
rança dos cidadãos.
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Nesse contexto, não faz sentido que o Poder Pú-
blico Municipal, como adquirente das luminárias, acabe 
sendo contribuinte do Poder Público Federal com base 
em elevada alíquota, para proporcionar um serviço que, 
afinal de contas, é de interesse de todo o Estado. Releva 
notar, no caso, que o resultado da arrecadação do IPI 
é mais da metade, compartilhado entre as três esferas 
de Governo. Portanto, a isenção objetivada neste pro-
jeto será, na mesma proporção, transformada em ônus 
distribuído entre elas, com toda justiça.

É o que se coloca à discussão e aprimoramento 
pelo Congresso Nacional.

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 2008. – 
Senador Sérgio Zambiasi.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Seção II 
Dos Orçamentos

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo 
estabelecerão:
....................................................................................

§ 6º O projeto de lei orçamentária será acompa-
nhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre 
as receitas e despesas, decorrente de isenções, anis-
tias, remissões, subsídios e benefícios de natureza 
financeira, tributária e creditícia.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, 
DE 4 DE MAIO DE 2000

Estabelece normas de finanças públi-
cas voltadas para a responsabilidade na 
gestão fiscal, e dá outras providências.

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

eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
....................................................................................

Art. 5º O projeto de lei orçamentária anual, ela-
borado de forma compatível com o plano plurianual, 
com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas 
desta Lei Complementar:

II – será acompanhado do documento a que se 
refere o § 6º do art. 165 da Constituição, bem como das 
medidas de compensação a renúncias de receita e ao au-
mento de despesas obrigatórias de caráter continuado;
....................................................................................

Art. 12. As previsões de receita observarão as 
normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das 

alterações na legislação, da variação do índice de pre-
ços, do crescimento econômico ou de qualquer outro 
fator relevante e serão acompanhadas de demonstrati-
vo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção 
para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da 
metodologia de cálculo e premissas utilizadas.
....................................................................................

Seção II 
Da Renúncia de Receita

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo 
ou benefício de natureza tributaria da qual decorra re-
núncia de receita deverá estar acompanhada de esti-
mativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício 
em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, 
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias 
e a pelo menos uma das seguintes condições:

I – demonstração pelo proponente de que a re-
núncia foi considerada na estimativa de receita da lei 
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afe-
tará as metas de resultados fiscais previstas no anexo 
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II – estar acompanhada de medidas de compen-
sação, no período mencionado no caput, por meio do 
aumento de receita, proveniente da elevação de alí-
quotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou 
criação de tributo ou contribuição.

§ 1º A renúncia compreende anistia, remissão, 
subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em 
caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação 
de base de cálculo que implique redução discriminada 
de tributos ou contribuições, e outros benefícios que 
correspondam a tratamento diferenciado.

§ 2º Se o ato de concessão ou ampliação do in-
centivo ou benefício de que trata o caput deste artigo 
decorrer da condição contida no inciso II, o benefício 
só entrará em vigor quando implementadas as medi-
das referidas no mencionado inciso.

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica:
I – às alterações das alíquotas dos impostos pre-

vistos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constitui-
ção, na forma do seu § 1º;

II – ao cancelamento de débito cujo montante seja 
inferior ao dos respectivos custos de cobrança.
....................................................................................

DECRETO Nº 6.006, 
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2006

Aprova a Tabela de Incidência do Im-
posto sobre Produtos Industrializados – 
TIPI.

....................................................................................
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Seção XX 
Mercadorias e Produtos Diversos

CAPÍTULO 94 
Móveis; mobiliário médico-cirúrgico; colchões, 

almofadas e semelhantes; aparelhos de iluminação 
não especificados nem compreendidos em  

outros Capítulos; anúncios, cartazes ou tabuletas 
e placas indicadoras, luminosos e artigos  
semelhantes; construções pré-fabricadas

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

NCM DESCRIÇÃO ALÍQUOTA(%)

94.05 Aparelhos de iluminação (incluídos 
os projetores) e suas partes, não espe-
cificados nem compreendidos em outras 
posições anúncios, cartazes ou tabuletas 
e placas indicadoras luminosos, e artigos 
semelhantes contendo uma fonte luminosa 
fixa permanente, e suas partes não espe-
cificadas nem compreendidas em outras 
posições.

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

(À Comissão de Assuntos Econômicos 
– decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 467, DE 2008 - COMPLEMENTAR

Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006, para acrescentar outras 
atividades de prestação de serviços às já pas-
síveis de opção pelo Simples Nacional.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 17 da Lei Complementar nº 123, 

de 14 de dezembro de 2006, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 17.  ................................................
 ..............................................................  
XI – que tenha por finalidade a prestação 

de serviços decorrentes do exercício de ativida-
de intelectual, de natureza técnica, científica, 
desportiva, artística ou cultural, que constitua 
profissão regulamentada ou não, bem como 
a que preste serviços de instrutor, de corre-
tor ou de qualquer tipo de intermediação de 
negócios;

 ..............................................................
§ 1º ........................................................
 ..............................................................
XIX – administração ou locação de imó-

veis de terceiros;
 ..............................................................

XXIX – Medicina;
XXX – Medicina veterinária;
XXXI – Odontologia;
XXXII – Psicologia, Psicanálise, terapia 

ocupacional, Fonoaudiologia e de clínicas de 
nutrição;

XXXIII – Fisioterapia;
XXXIV – Advocacia;
XXXV – serviços de comissaria de des-

pachantes e de tradução;
XXXVI – Arquitetura, Engenharia, medi-

ção, testes, desenho e agronomia;
XXXVII – corretagem de seguros;
XXXVIII – representação comercial;
XXXIX – perícia, leilão e avaliação;
XL – auditoria e consultoria;
XLI – Jornalismo e publicidade.
 ..................................................... (NR)”

Art. 2º O inciso V do § 5º do art. 18 da Lei Com-
plementar nº 123, de 2006, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 18.  ................................................  
§ 5º ........................................................
V – as atividades de prestação de servi-

ços previstas nos incisos XIX a XLI do § 1º do 
art. 17 desta Lei Complementar serão tributa-
das na forma do Anexo V desta Lei Comple-
mentar, hipótese em que não estará incluída 
no Simples Nacional a contribuição prevista no 
inciso VI do caput do art. 13 desta Lei Comple-
mentar, devendo ela ser recolhida segundo a 
legislação prevista para os demais contribuin-
tes ou responsáveis;

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

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

Art. 4º Fica revogado o inciso XIII do art. 17 da 
Lei Complementar nº 123, de 2006.

Justificação

A Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Em-
presa de Pequeno Porte), instituiu o Regime Especial 
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte (Simples Nacional), com o objetivo de conceder 
um tratamento tributário simplificado e mais favorável 
aos agentes econômicos de menor envergadura.

Nesse contexto, propomos que prestadores de 
certos serviços, desde que respeitados os limites de 
receita bruta, possam também optar pelo Simples Na-
cional como qualquer outra micro ou pequena empresa. 
Apenas excluí-los sob o singelo argumento de que são 
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atividades de natureza técnica, científica ou intelectual, 
a rigor, não se afigura razoável, porquanto a Lei Com-
plementar nº 123, de 2006, já contempla a possibilidade 
de sociedades simples serem beneficiárias do regime 
favorecido, bem como, de forma expressa, dispõe que 
as pessoas jurídicas que tenham por objeto a prestação 
de serviços de natureza contábil podem optar pelo Sim-
ples Nacional (art. 17, § 1º, XXVI). A distinção deve ser 
feita em relação ao faturamento ou receita bruta e não 
quanto à mera natureza da atividade profissional.

As atividades contábeis são tão intelectuais como 
a Advocacia, a Engenharia, a Medicina, entre outras, 
razão pela qual a inclusão de uma e a exclusão das 
demais viola a isonomia de forma estridente.

Por outro lado, algumas atividades de interes-
se público, como a financeira e a de fornecimento de 
energia elétrica, devem continuar excluídas do regime 
favorecido.

Por essas razões, esperamos contar com o apoio 
de nossos eminentes pares para a aprovação da pro-
posição.

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 2008. – 
Senadora ideli salvatti.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 

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

Seção II 
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e con-
tribuições na forma do Simples Nacional a microem-
presa ou a empresa de pequeno porte:

I – que explore atividade de prestação cumulativa 
e contínua de serviços de assessoria creditícia, gestão 
de crédito, seleção e riscos, administração de contas 
a pagar e a receber, gerenciamento de ativos (asset 
management), compras de direitos creditórios resul-
tantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação 
de serviços (factoring);

II – que tenha sócio domiciliado no exterior;
III – de cujo capital participe entidade da admi-

nistração pública, direta ou indireta, federal, estadual 
ou municipal;

IV – que preste serviço de comunicação;
V – que possua débito com o Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS, ou com as Fazendas Públi-
cas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade 
não esteja suspensa;

VI – que preste serviço de transporte intermuni-
cipal e interestadual de passageiros;

VII – que seja geradora, transmissora, distribui-
dora ou comercializadora de energia elétrica;

VIII – que exerça atividade de importação ou fa-
bricação de automóveis e motocicletas;

IX – que exerça atividade de importação de com-
bustíveis;

X – que exerça atividade de produção ou venda 
no atacado de bebidas alcoólicas, cigarros, armas, 
bem como de outros produtos tributados pelo IPI com 
alíquota ad valorem superior a 20% (vinte por cento) 
ou com alíquota específica;

X – que exerça atividade de produção ou venda 
no atacado de bebidas alcoólicas, bebidas tributadas 
pelo IPI com alíquota específica, cigarros, cigarrilhas, 
charutos, filtros para cigarros, armas de fogo, munições 
e pólvoras, explosivos e detonantes; (Redação dada 
pela Lei Complementar nº 127, de 2007)

XI – que tenha por finalidade a prestação de ser-
viços decorrentes do exercício de atividade intelectu-
al, de natureza técnica, científica, desportiva, artística 
ou cultural, que constitua profissão regulamentada ou 
não, bem como a que preste serviços de instrutor, de 
corretor, de despachante ou de qualquer tipo de inter-
mediação de negócios;

XII – que realize cessão ou locação de mão-de-
obra;

XIII – que realize atividade de consultoria;
XIV – que se dedique ao loteamento e à incor-

poração de imóveis.
§ 1º As vedações relativas a exercício de ativi-

dades previstas no caput deste artigo não se aplicam 
às pessoas jurídicas que se dediquem exclusivamente 
às atividades seguintes ou as exerçam em conjunto 
com outras atividades que não tenham sido objeto de 
vedação no caput deste artigo:

I – creche, pré-escola e estabelecimento de en-
sino fundamental;

II – agência terceirizada de correios;
III – agência de viagem e turismo;
IV – centro de formação de condutores de veí-

culos automotores de transporte terrestre de passa-
geiros e de carga;

V – agência lotérica;
VI – serviços de manutenção e reparação de au-

tomóveis, caminhões, ônibus, outros veículos pesados, 
tratores, máquinas e equipamentos agrícolas;

VII – serviços de instalação, manutenção e repa-
ração de acessórios para veículos automotores;

VIII – serviços de manutenção e reparação de 
motocicletas, motonetas e bicicletas;

IX – serviços de instalação, manutenção e repa-
ração de máquinas de escritório e de informática;

X – serviços de reparos hidráulicos, elétricos, pin-
tura e carpintaria em residências ou estabelecimentos 
civis ou empresariais, bem como manutenção e repa-
ração de aparelhos eletrodomésticos;
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XI – serviços de instalação e manutenção de 
aparelhos e sistemas de ar condicionado, refrigera-
ção, ventilação, aquecimento e tratamento de ar em 
ambientes controlados;

XII – veículos de comunicação, de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, e mídia externa;

XIII – construção de imóveis e obras de enge-
nharia em geral, inclusive sob a forma de subemprei-
tada;

XIV – transporte municipal de passageiros;
XV – empresas montadoras de estandes para 

feiras;
XVI – escolas livres, de línguas estrangeiras, ar-

tes, cursos técnicos e gerenciais;
XVII – produção cultural e artística;
XVIII – produção cinematográfica e de artes cê-

nicas;
XIX – cumulativamente administração e locação 

de imóveis de terceiros;
XX – academias de dança, de capoeira, de ioga 

e de artes marciais;
....................................................................................

III – as receitas decorrentes da prestação de ser-
viços, bem como a de locação de bens móveis;

IV – as receitas decorrentes da venda de merca-
dorias sujeitas a substituição tributária; e

V – as receitas decorrentes da exportação de 
mercadorias para o exterior, inclusive as vendas rea-
lizadas por meio de comercial exportadora ou do con-
sórcio previsto nesta Lei Complementar.

§ 5º Nos casos de atividades industriais, de loca-
ção de bens móveis e de prestação de serviços, serão 
observadas as seguintes regras:

I – as atividades industriais serão tributadas na 
forma do Anexo II desta Lei Complementar;

II – as atividades de prestação de serviços pre-
vistas nos incisos I a XII do § 1º do art. 17 desta Lei 
Complementar serão tributadas na forma do Anexo III 
desta Lei Complementar;

II – as atividades de prestação de serviços previs-
tas nos incisos I a XII e XIV do § 1º do art. 17 desta Lei 
Complementar serão tributadas na forma do Anexo III 
desta Lei Complementar, exceto quanto às atividades 
de prestação de serviços de transportes intermunici-
pais e interestaduais, às quais se aplicará o disposto 
no inciso VI deste parágrafo; (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 127, de 2007) 

III – atividades de locação de bens móveis serão 
tributadas na forma do Anexo III desta Lei Complemen-
tar, deduzindo-se da alíquota o percentual correspon-
dente ao ISS previsto nesse Anexo;

IV – as atividades de prestação de serviços previs-
tas nos incisos XIII a XVIII do § 1º do art. 17 desta Lei 
Complementar serão tributadas na forma do Anexo IV 

desta Lei Complementar, hipótese em que não estará 
incluída no Simples Nacional a contribuição prevista no 
inciso VI do caput do art. 13 desta Lei Complementar, 
devendo ela ser recolhida segundo a legislação prevista 
para os demais contribuintes ou responsáveis;

V – as atividades de prestação de serviços previstas 
nos incisos XIX a XXVIII do § 1º e no § 2º do art. 17 desta 
Lei Complementar serão tributadas na forma do Anexo 
V desta Lei Complementar, hipótese em que não estará 
incluída no Simples Nacional a contribuição prevista no 
inciso VI do caput do art. 13 desta Lei Complementar, 
devendo ela ser recolhida segundo a legislação prevista 
para os demais contribuintes ou responsáveis;

IV – as atividades de prestação de serviços previs-
tas nos incisos XIII e XV a XVIII do § 1º do art. 17 desta 
Lei Complementar serão tributadas na forma do Anexo 
IV desta Lei Complementar, hipótese em que não estará 
incluída no Simples Nacional a contribuição prevista no 
inciso VI do caput do art. 13 desta Lei Complementar, 
devendo ela ser recolhida segundo a legislação prevista 
para os demais contribuintes ou responsáveis; (Redação 
dada pela Lei Complementar nº 127, de 2007) 

V – as atividades de prestação de serviços pre-
vistas nos incisos XIX a XXVIII do § 1º do art. 17 desta 
Lei Complementar serão tributadas na forma do Anexo 
V desta Lei Complementar, hipótese em que não estará 
incluída no Simples Nacional a contribuição prevista no 
inciso VI do caput do art. 13 desta Lei Complementar, 
devendo ela ser recolhida segundo a legislação prevista 
para os demais contribuintes ou responsáveis; (Redação 
dada pela Lei Complementar nº 127, de 2007) 

VI – as atividades de prestação de serviços de 
transportes intermunicipais e interestaduais serão tri-
butadas na forma do Anexo V desta Lei Complemen-
tar, acrescido das alíquotas correspondentes ao ICMS 
previstas no Anexo I desta Lei Complementar, hipóte-
se em que não estará incluída no Simples Nacional a 
contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13 
desta Lei Complementar, devendo esta ser recolhida 
segundo a legislação prevista para os demais contri-
buintes ou responsáveis.

VI – as atividades de prestação de serviços de 
transportes intermunicipais e interestaduais serão tribu-
tadas na forma do Anexo III desta Lei Complementar, 
deduzida a parcela correspondente ao ISS e acrescida 
a parcela correspondente ao ICMS prevista no Anexo 
I desta Lei Complementar; (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 127, de 2007) 

VII – as atividades de prestação de serviços 
referidas no § 2º do art. 17 desta Lei Complementar 
serão tributadas na forma do Anexo III desta Lei Com-
plementar, salvo se, para alguma dessas atividades, 
houver previsão expressa de tributação na forma dos 
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Anexos IV ou V desta Lei Complementar. (Incluído pela 
Lei Complementar nº 127, de 2007) 

§ 6º No caso dos serviços previstos no § 2º do art. 
6º da Lei Complementar nº 116 de 31 de julho de 2003, 
prestados pelas microempresas e pelas empresas de 
pequeno porte, o tomador do serviço deverá reter o 
montante correspondente na forma da legislação do 
município onde estiver localizado, que será abatido do 
valor a ser recolhido na forma do § 3º do art. 21 desta 
Lei Complementar.

§ 7º A empresa comercial exportadora que hou-
ver adquirido mercadorias de pessoa jurídica optante 
pelo Simples Nacional, com o fim específico de ex-
portação para o exterior, que, no prazo de 180 (cento 
e oitenta) dias, contados da data da emissão da nota 
fiscal pela vendedora, não comprovar o seu embarque 
para o exterior ficará sujeita ao pagamento de todos os 
impostos e contribuições que deixaram de ser pagos 
pela empresa vendedora, acrescidos de juros de mora 
e multa, de mora ou de ofício, calculados na forma da 
legislação que rege a cobrança do tributo não pago, 
aplicável à própria comercial exportadora.

§ 8º Para efeito do disposto no § 7º deste artigo, 
considera-se vencido o prazo para o pagamento na data 
em que a empresa vendedora deveria fazê-lo, caso a ven-
da houvesse sido efetuada para o mercado interno.

§ 9º Relativamente à contribuição patronal, de-
vida pela vendedora, a comercial exportadora deverá 
recolher, no prazo previsto no § 8º deste artigo, o va-
lor correspondente a 11% (onze por cento) do valor 
das mercadorias não exportadas nos termos do § 7º 
deste artigo.

§ 10. Na hipótese do § 7º deste artigo, a empresa 
comercial exportadora não poderá deduzir do montan-
te devido qualquer valor a título de crédito de Imposto 
sobre Produtos Industrializados – IPI da Contribuição 
para o PIS/Pasep ou da Cofins, decorrente da aquisição 
das mercadorias e serviços objeto da incidência.

§ 11. Na hipótese do § 7º deste artigo, a empre-
sa comercial exportadora deverá pagar, também, os 
impostos e contribuições devidos nas vendas para o 
mercado interno, caso, por qualquer forma, tenha alie-
nado ou utilizado as mercadorias.

§ 12. Na apuração do montante devido no mês 
relativo a cada tributo, o contribuinte que apure recei-
tas mencionadas nos incisos IV e V do § 4º deste ar-
tigo terá direito a redução do valor a ser recolhido na 
forma do Simples Nacional calculada nos termos dos 
§§ 13 e 14 deste artigo.

§ 13. Para efeito de determinação da redução de 
que trata o § 12 deste artigo, as receitas serão discri-
minadas em comerciais, industriais ou de prestação 
de serviços na forma dos Anexos I, II, III, IV e V desta 
Lei Complementar.

§ 14. A redução no montante a ser recolhido do 
Simples Nacional no mês relativo aos valores das re-
ceitas de que tratam os incisos IV e V do § 4º deste 
artigo corresponderá:

I – no caso de revenda de mercadorias:
a) ao percentual que incidiria sobre o montante 

total de receita, caso não houvesse nenhuma redução, 
previsto no Anexo I desta Lei Complementar, relativo 
à Cofins, aplicado sobre a respectiva parcela de re-
ceita referida nos incisos IV ou V do § 4º deste artigo, 
conforme o caso;

b) ao percentual que incidiria sobre o montante 
total de receita, caso não houvesse nenhuma redução, 
previsto no Anexo I desta Lei Complementar, relativo à 
Contribuição para o PIS/Pasep, aplicado sobre a res-
pectiva parcela de receita referida nos incisos IV ou V 
do § 4º deste artigo, conforme o caso;

c) ao percentual que incidiria sobre o montante 
total de receita, caso não houvesse nenhuma redução, 
previsto no Anexo I desta Lei Complementar, relativo 
ao ICMS, aplicado sobre a respectiva parcela de re-
ceita referida nos incisos IV ou V do § 4º deste artigo, 
conforme o caso;

II – no caso de venda de mercadorias industria-
lizadas pelo contribuinte:

a) ao percentual que incidiria sobre o montante 
total de receita, caso não houvesse nenhuma redução, 
previsto no Anexo II desta Lei Complementar, relativo 
à Cofins, aplicado sobre a respectiva parcela de re-
ceita referida nos incisos IV ou V do § 4º deste artigo, 
conforme o caso;

b) ao percentual que incidiria sobre o montante 
total de receita, caso não houvesse nenhuma redução, 
previsto no Anexo II desta Lei Complementar, relati-
vo à Contribuição para o PIS/Pasep, aplicado sobre a 
respectiva parcela de receita referida nos incisos IV ou 
V do § 4º deste artigo, conforme o caso;

c) ao percentual que incidiria sobre o montante 
total de receita, caso não houvesse nenhuma redução, 
previsto no Anexo II desta Lei Complementar, relativo 
ao ICMS, aplicado sobre a respectiva parcela de re-
ceita referida nos incisos IV ou V do § 4º deste artigo, 
conforme o caso;

d) ao percentual que incidiria sobre o montante 
total de receita, caso não houvesse nenhuma redução, 
previsto no Anexo II desta Lei Complementar, relativo 
ao IPI, aplicado sobre a respectiva parcela de receita 
referida nos incisos IV ou V do § 4º deste artigo, con-
forme o caso.

§ 15. Será disponibilizado sistema eletrônico para 
realização do cálculo simplificado do valor mensal de-
vido referente ao Simples Nacional.

§ 16. Se o valor da receita bruta auferida durante 
o ano-calendário ultrapassar o limite de R$200.000,00 
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(duzentos mil reais) multiplicados pelo número de me-
ses do período de atividade, a parcela de receita que 
exceder o montante assim determinado estará sujeita 
às alíquotas máximas previstas nos Anexos I a V des-
ta Lei Complementar, proporcionalmente conforme o 
caso, acrescidas de 20% (vinte por cento).

§ 17. Na hipótese de o Distrito Federal ou o Estado 
e os Municípios nele localizados adotarem o disposto 
nos incisos I e II do caput do art. 19 e no art. 20, am-
bos desta Lei Complementar, a parcela da receita bruta 
auferida durante o ano-calendário que ultrapassar o li-
mite de R$100.000,00 (cem mil reais) ou R$150.000,00 
(cento e cinqüenta mil reais), respectivamente, multipli-
cados pelo número de meses do período de atividade, 
estará sujeita, em relação aos percentuais aplicáveis 
ao ICMS e ao ISS, às alíquotas máximas correspon-
dentes a essas faixas previstas nos Anexos I a V des-
ta Lei Complementar, proporcionalmente conforme o 
caso, acrescidas de 20% (vinte por cento).

§ 18. Os Estados, o Distrito Federal e os Muni-
cípios, no âmbito de suas respectivas competências, 
poderão estabelecer, na forma definida pelo Comitê 
Gestor, independentemente da receita bruta recebida 
no mês pelo contribuinte, valores fixos mensais para 
o recolhimento do ICMS e do ISS devido por micro-
empresa que aufira receita bruta, no ano-calendário 
anterior, de até R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), 
ficando a microempresa sujeita a esses valores durante 
todo o ano-calendário.

§ 19. Os valores estabelecidos no § 18 deste ar-
tigo não poderão exceder a 50% (cinqüenta por cento) 
do maior recolhimento possível do tributo para a faixa de 
enquadramento prevista na tabela do caput deste artigo, 
respeitados os acréscimos decorrentes do tipo de ativida-
de da empresa estabelecidos no § 5º deste artigo.

§ 20. Na hipótese em que o Estado, o Município 
ou o Distrito Federal concedam isenção ou redução do 
ICMS ou do ISS devido por microempresa ou empresa 
de pequeno porte, ou ainda determine recolhimento de 
valor fixo para esses tributos, na forma do § 1º deste 
artigo, será realizada redução proporcional ou ajuste 
do valor a ser recolhido, na forma definida em resolu-
ção do Comitê Gestor.

§ 21. O valor a ser recolhido na forma do disposto 
no § 20 deste artigo, exclusivamente na hipótese de 
isenção, não integrará o montante a ser partilhado com 
o respectivo Município, Estado ou Distrito Federal.

§ 22. A atividade constante do inciso XXVI do § 
1º do art. 17 desta Lei Complementar recolherá o ISS 
em valor fixo, na forma da legislação municipal.

§ 23. Da base de cálculo do ISS será abatido o 
material fornecido pelo prestador dos serviços previstos 
nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa à Lei 
Complementar n2 116, de 31 de julho de 2003. 

§ 24. Para efeito de aplicação do Anexo V desta 
Lei Complementar, considera-se folha de salários in-
cluídos encargos o montante pago, nos 12 (doze) me-
ses anteriores ao do período de apuração, a título de 
salários, retiradas de pró-labore, acrescidos do mon-
tante efetivamente recolhido a título de contribuição 
para a Seguridade Social e para o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço.
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Econômicos.)

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, proposta de emenda à Constitui-
ção que passo a ler.

É lida a seguinte:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 43, DE 2008

Dá nova redação ao § 2º, do artigo 76 
do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, para excluir dos 20% (vinte 
por cento) Desvinculados das Receitas da 
União – DRU, os recursos destinados ao 
Fundo Nacional de Desenvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico – FNDCT.

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 § 2º, do art. 76 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 76.  ................................................
 ..............................................................  

§ 2º Excetuam-se da desvinculação, de 
que trata o caput deste artigo, a arrecadação 
da contribuição social do salário-educação, a 
que se refere o art. 212, § 5º, da Constituição, 
bem como os recursos destinados ao Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico – FNDCT, criado pelo Decreto-Lei nº 
719, de 31 de julho 1969, e restabelecido pela 
Lei nº 8.172, de 18 de janeiro de 1991.” (NR)

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

Justificação

Objetivamos, com esta emenda, excluir dos 20% 
(vinte por cento) Desvinculados das Receitas da União 
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– DRU, os recursos destinados ao Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT.

Proposta de conteúdo semelhante foi objeto da 
PEC nº 469/2005, que apresentei como Deputado Fede-
ral, e que foi arquivada no final da legislatura passada.

A DRU permite à União desvincular de órgão, 
fundo ou despesa, 20% das receitas de todos os im-
postos e contribuições e de intervenção no domínio 
econômico, instituídos ou que vierem a ser criados, e 
direcionar para o fim que o estado desejar. Devido à 
vulnerabilidade externa do Brasil, a DRU é importante 
para a condução da política econômica.

Entretanto, é imprescindível que o FNDCT, um 
dos principais mecanismos de fomento à pesquisa e 
ao desenvolvimento tecnológico, que teve como resul-
tado a construção de um eficiente sistema de ciência e 
tecnologia no País, e que gerou contribuições relevan-
tes para o nosso desenvolvimento econômico e social, 
deixe de ser atingido por essa desvinculação.

O FNDCT tem como principal objetivo estimular 
o desenvolvimento científico e tecnológico, buscando 
melhorar as condições de vida da população, aumentar 
a competitividade de nossas empresas e o desenvolvi-
mento econômico e social do País. Contudo, a desvin-
culação inserida no texto da Constituição pela EC nº 
42/2003 reduziu de forma drástica os recursos da área 
de C, T & I, contrariando o unânime esforço que vem 
sendo feito pela sociedade brasileira para acrescentar 
recursos a essas atividades, visando alcançar um per-
centual mínimo de incremento do PIB nacional.

Contamos, pois, com a colaboração dos demais 
parlamentares para aprimorar e aprovar esta proposta 
que, ao nosso sentir, constitui um importante passo no 
aprimoramento do desenvolvimento científico e tecno-
lógico para o Brasil de hoje e do amanhã.

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 2008. – 
Senador Renato Casa Grande.
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

TÍTULO IV 
Da Organização dos Poderes

CAPITULO I 
Do Poder Legislativo

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

Seção VIII 
Do Processo Legislativo

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

Subseção II 
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada 
mediante proposta:
....................................................................................

§ 3º A emenda à Constituição será promulgada 
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, com o respectivo número de ordem.
....................................................................................

TÍTULO X 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

....................................................................................
Art. 76. É desvinculado de órgão, fundo ou des-

pesa, até 31 de dezembro de 2011, 20% (vinte por 
cento) da arrecadação da União, de impostos, contri-
buições sociais e de intervenção no domínio econô-
mico, já instituídos ou que vierem a ser criados até a 
referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos 
legais. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
56, de 2007)

§ 1º O disposto no caput deste artigo não reduzirá 
a base de cálculo das transferências a estados, Distri-
to Federal e municípios, na forma dos arts. 153, § 5º; 
157, I; 158, I e II; e 159, I, a e b; e II, da Constituição, 
bem como a base de cálculo das destinações a que se 
refere o art. 159, I, c, da Constituição. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 42, de 19-12-2003)

§ 2º Excetua-se da desvinculação de que trata 
o caput deste artigo a arrecadação da contribuição 
social do salário-educação a que se refere o art. 212, 
§ 5º, da Constituição. (Incluído pela Emenda Consti-
tucional nº 27, de 2000)
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – A proposta de emenda à Constituição que aca-
ba de ser lida está sujeita às disposições constantes 
nos art. 354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – A Presidência recebeu o Aviso nº 66, de 2008 
(nº 1.849/2008, na origem), do Tribunal de Contas da 
União, encaminhando cópia do Acórdão 2.731/2008, 
proferido nos autos do processo nº TC-017.177/2008-2, 
bem como do Relatório e do Voto que o fundamenta-
ram, referente à fiscalização e avaliação do relaciona-
mento das instituições federais de ensino com suas 
fundações de apoio.

A matéria vai à Comissão de Meio Ambiente, De-
fesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.

É a seguinte a matéria recebida:

Aviso nº 1.849-Seses-TCU-Plenário

Brasília-DF, 26 de novembro de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Senador Garibaldi Alves Filho 
Presidente do Senado Federal
Praça dos Três Poderes – Senado Federal 
Brasília-DF

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimen-

to, cópia do acórdão proferido nos autos do processo 
nº TC 017.177/2008-2, pelo Plenário desta Corte, na 
Sessão Ordinária de 26-11-2008.

Respeitosamente, – Ubiratan Aguiar, Vice-Pre-
sidente, no exercício da Presidência.
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – A Presidência recebeu o Aviso nº 67, de 2008 
(nº 399/2008, na origem), de 27 de novembro último, do 
Ministro da Fazenda, encaminhando, nos termos do art. 
41 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal, 
o relatório com as características das operações de 
crédito analisadas no âmbito daquela Pasta, no mês 
de outubro do corrente ano, a tabela demonstrativa da 
Dívida Consolidada Líquida dos Estados e do Distrito 
Federal e a relação da Dívida Consolidada Líquida e 
a Receita Corrente Líquida dos Municípios.

O Ministro esclarece, ainda, que os dados relati-
vos às dívidas consolidadas dos Estados foram extraí-
dos dos Relatórios de Gestão Fiscal elaborados pelas 
unidades da Federação, em cumprimento ao art. 54 
da Lei Complementar nº 101, de 2000.

O expediente vai à Comissão de Assuntos Eco-
nômicos.

É a seguinte a matéria recebida:

AVISO Nº 67, DE 2008

Aviso 399/GMF

Brasília, 27 de novembro de 2008

Sua Excelência o Senhor
Senador GARIBALDI ALVES FILHO 
Presidente do Senado Federal
70165-900 Brasília – DF

Assunto: Artigo 41 da Resolução do Senado Federal 
nº 43, de 2001.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
1. Em cumprimento ao art. 41 da Resolução do 

Senado Federal nº 43, de 2001, encaminho, em anexo, 
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relatório contendo as características das operações de 
crédito analisadas no âmbito deste ministério, no mês 
de outubro de 2008, tabela demonstrativa da Dívida 
Consolidada Líquida dos estados e do Distrito Federal 
e relação entre a Dívida Consolidada Líquida e a Re-
ceita Corrente Líquida dos municípios, esclarecendo 
que os dados relativos às dívidas consolidadas foram 

extraídos dos Relatórios de Gestão Fiscal elaborados 

pelos entes da Federação, em cumprimento ao art. 

54 da Lei Complementar nº 101 (LRF), de 4 de maio 

de 2000.

Atenciosamente, – Guido Mantega, Ministro de 

Estado da Fazenda.
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, 
§ 3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido inter-
posto recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, 
das seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 50, de 2005, de au-
toria do Senador Cristovam Buarque, que cria a 
Agência Nacional de Proteção à Criança e ao 
Adolescente;

– Projeto de Lei do Senado nº 338, de 2005, de auto-
ria do Senador Pedro Simon, que dá nova redação 
ao inciso III do artigo 39, da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção 
do consumidor e dá outras providências; 

– Projeto de Lei do Senado nº 562, de 2007, de au-
toria do Senador Alvaro Dias, que institui a Se-
mana Nacional da Visão;

– Projeto de Lei do Senado nº 741, de 2007, de au-
toria do Senador Romeu Tuma, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade das empresas fabricantes de 
equipamentos de escuta e monitoramento telefô-
nico a comunicarem o Departamento da Polícia 
Federal, do Ministério da Justiça;

– Projeto de Lei do Senado nº 161, de 2008, de 
autoria do Senador Expedito Júnior, que auto-
riza o Poder Executivo a criar a Escola Técni-
ca Federal de Espigão do Oeste, no Estado de 
Rondônia; e

– Projeto de Lei do Senado nº 306, de 2008, de 
autoria do Senador Marconi Perillo, que altera 
a Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que 
aprova o Plano Nacional de Viação, para incluir, 
na Relação Descritiva das Rodovias do Sistema 
Rodoviário Federal, o trecho rodoviário que es-
pecifica, sob a designação BR-438, localizado 
no Estado de Goiás. 

Tendo sido apreciados terminativamente pelas 
Comissões competentes, os Projetos, aprovados, vão 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Conforme indicação da Liderança do PTB, 
nos termos do Ofício nº 174, de 2008, a Presidência 
designa o Senador Sérgio Zambiasi para integrar a 
Comissão Temporária Externa, composta por 5 Sena-
dores, criada nos termos do Requerimento nº 1.483, 
de 2008, destinada a averiguar, in loco, a situação do 
Estado de Santa Catarina, visando encaminhar medi-
das a serem tomadas para minorar os efeitos da si-
tuação de calamidade pública decorrente das chuvas 
das últimas semanas.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – A Presidência lembra ao Plenário que o tem-

po destinado aos oradores do Período do Expedien-
te da sessão deliberativa ordinária de amanhã será 
dedicado à comemoração dos 75 anos de criação do 
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agro-
nomia – CONFEA, de acordo com o Requerimento nº 
1.455, de 2008, do Senador Marcelo Crivella e outros 
Senhores Senadores.

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

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação 
de emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº 128, de 
2008 – Complementar (nº 2/2007 – Complementar, na 
Casa de origem, do Deputado Antonio Carlos Mendes 
Thame), que altera a Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006, altera as Leis nºs 8.212, de 24 
de julho de 1991, e 8.213, de 24 de julho de 1991, e 
dá outras providências. 

Ao Projeto foram oferecidas quatro emendas.
A matéria retorna à Comissão de Assuntos Eco-

nômicos, para análise das emendas.

São as seguintes as emendas ofereci-
das:

EMENDA Nº 23 – Plenário 
(ao PLC nº 128, de 2008 – Complementar)

Dê-se ao art. 3º do Projeto de Lei, a seguinte 
redação:

“Art. 3º A partir de 1º de janeiro de 2009, 
a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezem-
bro de 2006, passa a vigorar com as seguintes 
modificações:

“Art. 4º  ..................................................
§ 1º O processo de registro do Microem-

preendedor Individual de que trata o art. 18-A 
desta Lei Complementar deverá ter trâmite es-
pecial, na forma a ser disciplinada pelo Comitê 
Gestor do Simples Nacional.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, 
o ente federado que acolher o pedido de re-
gistro do Microempresário Individual deverá 
utilizar formulário com os requisitos mínimos 
constantes do art. 968 da Lei nº 10.406, de 10 
de janeiro de 2002 – Código Civil, remetendo 
mensalmente cópia dos requerimentos ao ór-
gão de registro do comércio, ou seu conteúdo 
em meio eletrônico, para efeito de inscrição, 
na forma a ser disciplinada pelo Comitê Gestor 
do Simples Nacional.

§ 3º Ficam reduzidos a 0 (zero) os va-
lores referentes a taxas, emolumentos e de-
mais custos relativos à abertura, à inscrição, 
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ao registro, ao alvará, à licença, ao cadastro 
e aos demais itens relativos ao disposto nos 
§§ 1º e 2º deste artigo.”(NR)

“Art. 7º  ..................................................
Parágrafo único. Nos casos referidos no 

caput deste artigo, poderá o município conce-
der Alvará de Funcionamento Provisório para o 
microempreendedor individual, para microem-
presas e para empresas de pequeno porte:

I – instaladas em áreas desprovidas de 
regulação fundiária legal ou com regulamen-
tação precária; ou

II – em residência do microempreende-
dor individual ou do titular ou sócio da micro-
empresa ou empresa de pequeno porte, na 
hipótese em que a atividade não gere grande 
circulação de pessoas.”(NR)

“Art. 13.  ................................................
VI – contribuição para a Seguridade So-

cial, a cargo da pessoa jurídica (CPP), de que 
trata o art, 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho 
de 1991, exceto no caso da microempresa e 
da empresa de pequeno porte que se dedi-
quem às atividades de prestação de serviços 
referidas no § 5º-C do art. 18 desta Lei Com-
plementar;

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

“Art.18.  .................................................  
§ 4º ........................................................  
IV – as receitas decorrentes da venda de 

mercadorias sujeitas à substituição tributária 
e tributação concentrada em uma única etapa 
(monofásica), bem como em relação ao ICMS, 
antecipação tributária com encerramento de 
tributação;

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

§ 5º-B. Sem prejuízo do disposto no § 1º 
do art. 17 desta Lei Complementar, serão tri-
butadas na forma do Anexo III desta Lei Com-
plementar, exceto as atividades de prestação 
de serviços de transportes intermunicipais e 
interestaduais, às quais se aplica o disposto 
no § 5º-E deste artigo, as seguintes atividades 
de prestação de serviços:

I – creche, pré-escola e estabelecimen-
to de ensino fundamental, escolas técnicas, 
profissionais e de ensino médio, de línguas 
estrangeiras, de artes, cursos técnicos de pi-
lotagem, preparatórios para concursos, geren-
ciais e escolas livres, exceto as previstas nos 
incisos II e III do § 5º-D deste artigo;

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

IX – serviços de instalação, de reparos 
e de manutenção em geral, bem como de 
usinagem, solda, tratamento e revestimento 
em metais;

 ..............................................................
XII – veículos de comunicação, de radio-

difusão sonora e de sons e imagens, e mídia 
externa;

XIII – transporte municipal de passa-
geiros; e

XIV – escritórios de serviços contábeis.
§ 5º-C  ...................................................  
I – construção de imóveis e obras de en-

genharia em geral, inclusive sob a forma de 
subempreitada, execução de projetos e ser-
viços de paisagismo, bem como decoração 
de interiores;

 ..............................................................
VI – serviço de vigilância, limpeza ou 

conservação.
§ 5º-D. Sem prejuízo do disposto no § 

1º do art. 17 desta Lei Complementar, as ati-
vidades de prestação de serviços seguintes 
serão tributadas na forma do Anexo V desta 
Lei Complementar:

IX – empresas montadoras de estendes 
para feiras;

X – produção cultural e artística;
XI – produção cinematográfica e de ar-

tes cênicas;
XII – laboratórios de análises clínicas ou 

de patologia clínica;
XIII – serviços de tomografia, diagnósti-

cos médicos por imagem, registros gráficos e 
métodos óticos, bem como ressonância mag-
nética;

XIV – serviços de prótese em geral.
§ 5º-E. Sem prejuízo do disposto no § 1º 

do art. 17 desta Lei Complementar, as ativida-
des de prestação de serviços de transportes 
intermunicipais e interestaduais de cargas 
serão tributadas na forma do Anexo III desta 
Lei Complementar, deduzida a parcela cor-
respondente ao ISS e acrescida a parcela 
correspondente ao ICMS prevista no Anexo I 
desta Lei Complementar.

 ..............................................................
§ 5º-G. As atividades com incidência si-

multânea de IPI e de ISS serão tributadas na 
forma do Anexo II desta Lei Complementar, 
deduzida a parcela correspondente ao ICMS e 
acrescida a parcela correspondente ao ISS pre-
vista no Anexo III desta Lei Complementar.
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§ 5º-H. A vedação de que trata o inciso 
XII do caput do art. 17 desta Lei Complemen-
tar não se aplica às atividades referidas no § 
5º-C deste artigo.

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

Art. 17. Não poderão recolher os impos-
tos e contribuições na forma do Simples Na-
cional a microempresa ou a empresa de pe-
queno porte:

 ..............................................................
§ 1º As vedações relativas a exercício de 

atividades previstas no caput deste artigo não 
se aplicam às pessoas jurídicas que se dedi-
quem exclusivamente às atividades seguintes 
ou as exerçam em conjunto com outras ativi-
dades que não tenham sido objeto de vedação 
no caput deste artigo:

 ..............................................................
XXIX – serviços farmacêuticos.(NR)”

“Art. 18-A. O Microempreendedor Indi-
vidual – MEI poderá optar pelo recolhimento 
dos impostos e contribuições abrangidos pelo 
Simples Nacional em valores fixos mensais, in-
dependentemente da receita bruta por ele aufe-
rida no mês, na forma prevista neste artigo.

§ 1º Para os efeitos desta Lei, considera-
se MEI o empresário individual a que se refere 
o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002 – Código Civil, que tenha auferido 
receita bruta, no ano-calendário anterior, de 
até R$36.000,00 (trinta e seis mil reais), op-
tante pelo Simples Nacional e que não esteja 
impedido de optar pela sistemática prevista 
neste artigo.

§ 2º No caso de início de atividades, o 
limite de que trata o § 1º deste artigo será de 
R$3.000,00 (três mil reais) multiplicados pelo 
número de meses compreendido entre o iní-
cio da atividade e o final do respectivo ano-
calendário, consideradas as frações de meses 
como um mês inteiro.

§ 3º Na vigência da opção pela sistemá-
tica de recolhimento prevista no caput deste 
artigo:

I – não se aplica o disposto no § 18 do 
art. 18 desta Lei Complementar;

II – não se aplica a redução prevista no 
§ 20 do art. 18 desta Lei Complementar ou 
qualquer dedução na base de cálculo;

III – serão válidas as isenções especí-
ficas para as microempresas e empresas de 
pequeno porte concedidas pelo estado, muni-
cípio ou Distrito Federal a partir de 1º de julho 

de 2007 que abranjam integralmente a faixa de 
receita bruta anual de até R$36.000,00 (trinta 
e seis mil reais);

IV – a opção pelo enquadramento como 
Microempreendedor Individual importa opção 
pelo recolhimento da contribuição referida no 
inciso X do § 1º do art. 13 desta Lei Comple-
mentar na forma prevista no § 2º do art. 21 da 
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

V – o Microempreendedor Individual re-
colherá, na forma regulamentada pelo Comi-
tê Gestor, valor fixo mensal correspondente à 
soma das seguintes parcelas:

a) R$45,65 (quarenta e cinco reais e ses-
senta e cinco centavos), a título da contribuição 
prevista no inciso IV deste parágrafo;

b) R$1,00 (um real), a título do imposto 
referido no inciso VII do caput do art. 13 des-
ta Lei Complementar, caso seja contribuinte 
do ICMS; e

c) R$5,00 (cinco reais), a título do im-
posto referido no inciso VIII do caput do art. 
13 desta Lei Complementar, caso seja contri-
buinte do ISS;

VI – sem prejuízo do disposto nos §§ 1º a 
3º do art. 13 desta Lei Complementar, o Micro-
empreendedor Individual não estará sujeito à 
incidência dos tributos e contribuições referidos 
nos incisos I a VI do caput daquele artigo.

§ 4º Não poderá optar pela sistemática 
de recolhimento prevista no caput deste ar-
tigo o MEI:

I – cuja atividade seja tributada pelos 
Anexos IV ou V desta Lei Complementar, sal-
vo autorização relativa a exercício de atividade 
isolada na forma regulamentada pelo Comitê 
Gestor;

II – que possua mais de um estabele-
cimento;

III – que participe de outra empresa como 
titular, sócio ou administrador;

IV – que contrate empregado.
§ 5º A opção de que trata o caput deste 

artigo dar-se-á na forma a ser estabelecida em 
ato do Comitê Gestor, observando-se que:

I – será irretratável para todo o ano-ca-
lendário;

II – deverá ser realizada no mês de ja-
neiro, até o seu último dia útil, produzindo efei-
tos a partir do primeiro dia do ano-calendário 
da opção, ressalvado o disposto no inciso III 
deste parágrafo;
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III – produzirá efeitos a partir da data do 
início de atividade desde que exercida nos 
termos, prazo e condições a serem estabele-
cidos em ato do Comitê Gestor a que se refere 
o caput deste parágrafo.

§ 6º O desenquadramento da sistemática 
de que trata o caput deste artigo será realizado 
de oficio ou mediante comunicação do MEI.

§ 7º O desenquadramento mediante co-
municação do MEI à Secretaria da Receita 
Federal do Brasil – RFB dar-se-á:

I – por opção, que deverá ser efetuada 
durante o mês de janeiro, até o seu último dia 
útil, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro 
do ano-calendário da comunicação;

II – obrigatoriamente, quando o MEI in-
correr em alguma das situações previstas no 
§ 4º deste artigo, devendo a comunicação ser 
efetuada até o último dia útil do mês subse-
qüente àquele em que ocorrida a situação de 
vedação, produzindo efeitos a partir do mês 
subseqüente ao da ocorrência da situação 
impeditiva;

III – obrigatoriamente, quando o MEI ex-
ceder, no ano-calendário, o limite de receita 
bruta previsto no § 1º deste artigo, devendo a 
comunicação ser efetuada até o último dia útil 
do mês subseqüente àquele em que ocorrido 
o excesso, produzindo efeitos:

a) a partir de 1º de janeiro do ano-ca-
lendário subseqüente ao da ocorrência do 
excesso, na hipótese de não ter ultrapassado 
o referido limite em mais de 20% (vinte por 
cento);

b) retroativamente a 1º de janeiro do 
ano-calendário da ocorrência do excesso, na 
hipótese de ter ultrapassado o referido limite 
em mais de 20% (vinte por cento);

IV – obrigatoriamente, quando o MEI 
exceder o limite de receita bruta previsto no § 
2º deste artigo, devendo a comunicação ser 
efetuada até o último dia útil do mês subse-
qüente àquele em que ocorrido o excesso, 
produzindo efeitos:

a) a partir de 1º de janeiro do ano-ca-
lendário subseqüente ao da ocorrência do 
excesso, na hipótese de não ter ultrapassado 
o referido limite em mais de 20% (vinte por 
cento);

b) retroativamente ao início de atividade, 
na hipótese de ter ultrapassado o referido limite 
em mais de 20% (vinte por cento).

§ 8º O desenquadramento de ofício dar-
se-á quando verificada a falta de comunicação 
de que trata o § 7º deste artigo.

§ 9º O Empresário Individual desenqua-
drado da sistemática de recolhimento prevista 
no caput deste artigo passará a recolher os 
tributos devidos pela regra geral do Simples 
Nacional a partir da data de início dos efeitos 
do desenquadramento, ressalvado o disposto 
no § 10 deste artigo.

§ 10. Nas hipóteses previstas nas alíne-
as a dos incisos III e IV do § 7º deste artigo, o 
MEI deverá recolher a diferença, sem acrésci-
mos, em parcela única, juntamente com a da 
apuração do mês de janeiro do ano-calendário 
subseqüente ao do excesso, na forma a ser 
estabelecida em ato do Comitê Gestor.

§ 11. O valor referido na alínea a do in-
ciso V do § 3º deste artigo será reajustado, 
na forma prevista em lei ordinária, na mesma 
data de reajustamento dos benefícios de que 
trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
de forma a manter equivalência com a contri-
buição de que trata o § 2º do art. 21 da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991.

§ 12. Aplica-se ao MEI que tenha optado 
pela contribuição na forma do § 1º deste artigo 
o disposto no § 4º do art. 55 e no § 2º do art. 
94, ambos da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 
1991, exceto se optar pela complementação 
da contribuição previdenciária a que se refe-
re o § 3º do art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991.

§ 13. O MEI está dispensado de atender 
o disposto no inciso IV do caput do art. 32 da 
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

§ 14. O Comitê Gestor disciplinará o dis-
posto neste artigo”.

“Art. 18-B. A empresa contratante de ser-
viços executados por intermédio do MEI man-
tém, em relação a esta contratação, a obri-
gatoriedade de recolhimento da contribuição 
a que se refere o inciso III do caput e o § 1º 
do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991, e o cumprimento das obrigações aces-
sórias relativas à contratação de contribuinte 
individual.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto 
neste artigo exclusivamente em relação ao 
MEI que for contratado para prestar serviços 
de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, 
carpintaria e de manutenção ou reparo de 
Veículos”.
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“Art. 18-C. Observado o disposto no art. 
18-A e seus parágrafos desta lei complementar, 
poderá se enquadrar como MEI o empresário 
individual que possua um único empregado que 
receba exclusivamente um salário mínimo.

Parágrafo único. Na hipótese referida no 
caput deste artigo, o MEI:

I – deverá reter e recolher a contribui-
ção previdenciária relativa ao segurado a seu 
serviço na forma da lei, observados prazo e 
condições estabelecidos pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil;

II – fica obrigado a prestar informações 
relativas ao segurado a seu serviço, na forma 
estabelecida pelo Comitê Gestor;

III – está sujeito ao recolhimento de 
R$12,45 (doze reais e quarenta e cinco cen-
tavos), a título da contribuição de que trata o 
inciso VI do caput do art. 13 desta lei com-
plementar, o qual será reajustado segundo 
as mesmas condições previstas lei comple-
mentar”.

“Art. 21.  ................................................
§ 4º A retenção na fonte de ISS das mi-

croempresas ou das empresas de pequeno 
porte optantes pelo Simples Nacional somen-
te será permitida se observado o disposto no 
art. 3º da Lei Complementar nº 116, de 31 de 
julho de 2003, e deverá observar as seguin-
tes normas:

I – a alíquota aplicável na retenção na 
fonte deverá ser informada no documento fiscal 
e corresponderá ao percentual de ISS previsto 
nos Anexos III, IV ou V desta lei complementar 
para a faixa de receita bruta a que a microem-
presa ou a empresa de pequeno porte estiver 
sujeita no mês da prestação;

II – na hipótese de o serviço sujeito à 
retenção ser prestado no mês de início de 
atividades da microempresa ou empresa de 
pequeno porte, deverá ser aplicada pelo toma-
dor a alíquota correspondente ao percentual 
de ISS referente à menor alíquota prevista nos 
Anexos III, IV ou V desta lei complementar;

III – na hipótese do inciso II deste pa-
rágrafo, constatando-se que houve diferença 
entre a alíquota utilizada e a efetivamente 
apurada, caberá à microempresa ou empre-
sa de pequeno porte prestadora dos serviços 
efetuar o recolhimento dessa diferença no mês 
subseqüente ao do início de atividade em guia 
própria do município;

IV – na hipótese de a microempresa ou 
empresa de pequeno porte estar sujeita à tribu-
tação do ISS no Simples Nacional por valores 
fixos mensais, não caberá a retenção a que 
se refere o caput deste parágrafo;

V – na hipótese de a microempresa ou 
empresa de pequeno porte não informar a 
alíquota de que tratam os incisos I e II deste 
parágrafo no documento fiscal, aplicar-se-á a 
alíquota correspondente ao percentual de ISS 
referente à maior alíquota prevista nos Anexos 
III, IV ou V desta Lei Complementar;

VI – não será eximida a responsabilidade 
do prestador de serviços quando a alíquota do 
ISS informada no documento fiscal for inferior 
devida, hipótese em que o recolhimento des-
sa diferença será realizado em guia própria 
do Município;

VII – o valor retido, devidamente recolhi-
do, será definitivo, não sendo objeto de par-
tilha com os municípios, e sobre a receita de 
prestação de serviços que sofreu a retenção 
não haverá incidência de ISS a ser recolhido 
no Simples Nacional.

§ 4º-A. Na informação de que tratam os 
incisos I e II do § 4º deste artigo constará de-
claração de que o responsável pela prestação 
da informação e o titular, os sócios ou os admi-
nistradores da microempresa e da empresa de 
pequeno porte estão cientes de que a falsidade 
na prestação destas informações os sujeitará, 
juntamente com as demais pessoas que para 
ela concorrerem, às penalidades previstas na 
legislação criminal e tributária.

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

“Art. 23.  ................................................
§ 1º As pessoas jurídicas e aquelas a 

elas equiparadas pela legislação tributária não 
optantes pelo Simples Nacional terão direito 
a crédito correspondente ao ICMS incidente 
sobre as suas aquisições de mercadorias de 
microempresa ou empresa de pequeno porte 
optante pelo Simples Nacional, desde que des-
tinadas à comercialização ou industrialização e 
observado, como limite, o ICMS efetivamente 
devido pelas optantes pelo Simples Nacional 
em relação a essas aquisições.

§ 2º A alíquota aplicável ao cálculo do 
crédito de que trata o § 1º deste artigo deverá 
ser informada no documento fiscal e corres-
ponderá ao percentual de ICMS previsto nos 
Anexos I ou II desta lei complementar para a 
faixa de receita bruta a que a microempresa 
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ou a empresa de pequeno porte estiver sujeita 
no mês da operação.

§ 3º Na hipótese de a operação ocorrer no 
mês de início de atividades da microempresa 
empresa de pequeno porte optante pelo Sim-
ples Nacional, a alíquota aplicável ao cálculo 
do crédito de que trata o 1º deste artigo cor-
responderá ao percentual de ICMS referente 
à menor alíquota prevista nos Anexos I ou II 
desta lei complementar.

§ 4º Não caberá o crédito a que se refere 
o § 1º deste artigo quando:

I – a microempresa ou empresa de pe-
queno porte estiver sujeita à tributação do 
ICMS no Simples Nacional por valores fixos 
mensais;

II – a microempresa ou a empresa de 
pequeno porte não informar a alíquota de que 
trata o § 2º deste artigo no documento fiscal;

III – houver isenção estabelecida pelo 
Estado ou Distrito Federal que abranja a faixa 
de receita bruta a que a microempresa ou a 
empresa de pequeno porte estiver sujeita no 
mês da operação.

§ 5º Mediante deliberação exclusiva e 
unilateral dos Estados e do Distrito Federal, 
poderá ser concedido às pessoas jurídicas e 
àquelas a elas equiparadas pela legislação 
tributária não optante pelo Simples Nacional 
crédito correspondente ao ICMS incidente 
sobre os insuetos utilizados nas mercadorias 
adquiridas de indústria optante pelo Simples 
Nacional, sendo vedado o estabelecimento de 
diferenciação no valor do crédito em razão da 
procedência dessas mercadorias.

§ 6º O Comitê Gestor do Simples Nacio-
nal disciplinará o disposto neste artigo”. (NR)

“Art. 26.  ................................................
§ 1º Os empreendedores individuais com 

receita bruta acumulada no ano-calendário de 
até R$36.000,00 (trinta e seis mil reais), na 
forma estabelecida em ato do Comitê Gestor, 
farão a comprovação da receita bruta, median-
te apresentação do registro de vendas ou de 
prestação de serviços, ficando dispensados 
da emissão do documento fiscal previsto no 
inciso I do caput deste artigo, ressalvadas as 
hipóteses de emissão obrigatória previstas 
pelo referido Comitê.

 ..............................................................
§ 6º Na hipótese do § 1º deste artigo:
I – deverão ser anexados ao registro de 

vendas ou de prestação de serviços, na forma 

regulamentada pelo Comitê Gestor, os docu-
mentos fiscais comprobatórios das entradas 
de mercadorias e serviços tomados referentes 
ao período, bem como os documentos fiscais 
relativos às operações ou prestações realiza-
das eventualmente emitidos;

II – será obrigatória a emissão de docu-
mento fiscal nas vendas e nas prestações de 
serviços realizadas pelo empreendedor indivi-
dual para destinatário cadastrado no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, ficando 
dispensado desta emissão para o consumidor 
final”. (NR)

“Art. 33.  ................................................
§ 2º Na hipótese de a microempresa ou 

empresa de pequeno porte exercer alguma das 
atividades de prestação de serviços previstas 
no § 5º-C do art. 18 desta Lei Complementar, 
caberá à Secretaria da Receita Federal do 
Brasil a fiscalização da Contribuição para a 
Seguridade Social, a cargo da empresa, de 
que trata o art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991”.

 .................................................... ” (NR)
“Art. 36. A falta de comunicação, quando 

obrigatória, da exclusão da pessoa jurídica do 
Simples Nacional, nos prazos determinados no 
§ 1º do art. 30 desta Lei Complementar, sujei-
tará a pessoa jurídica a multa correspondente 
a 10% (dez por cento) do total dos impostos 
e contribuições devidos de conformidade com 
o Simples Nacional no mês que anteceder o 
início dos efeitos da exclusão, não inferior a 
R$ 200,00 (duzentos reais), insusceptível de 
redução”. (NR)

“Art. 36-A. A falta de comunicação, quan-
do obrigatória, do desenquadramento do mi-
croempreendedor individual da sistemática de 
recolhimento prevista no art. 18-A desta Lei 
Complementar nos prazos determinados em 
seu § 7º sujeitará o microempreendedor indi-
vidual a multa no valor de R$ 50,00 (cinqüenta 
reais), insusceptível de redução”.

“Art. 38.  ................................................
§ 3º A multa mínima a ser aplicada será 

de R$ 200,00 (duzentos reais).
 ..............................................................
§ 6º A multa mínima de que trata o § 3º 

deste artigo a ser aplicada ao Microempreen-
dedor Individual na vigência da opção de que 
trata o art. 18-A desta Lei Complementar será 
de R$ 50,00 (cinqüenta reais)”. (NR)
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Justificação

O art. 3º do Projeto de Lei da Câmara 
nº 128, de 2008 – Complementar (nº 2/2007-
Complemetar, na Casa de origem) Altera a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, altera as Leis nºs 8.212, de 24 de julho 
de 1991, e 8.213, de 24 de julho de 1991, e 
dá outras providências. O objetivo da presente 
emenda é reparar a injustiça que manteve as 
farmácias de manipulação de fora da isenção 
do simples. Para tanto, modifico a redação do 
art. 17 da Lei que está sendo alterada.

Pelo exposto, recomenda-se, por meio 
da presente emenda, a alteração do referido 
artigo.

Sala das Sessões, de novembro de 2008. _ Se-
nador Raimundo Colombo.

EMENDA Nº 21 _ PLEN 
(ao PLC nº 128, de 2008)

Altera-se o art. 2º do PLC Nº 128/08 – Comple-
mentar, para acrescentar § 4º no art. 17 da Lei Com-
plementar nº 123/08, com a seguinte redação:

Art. 17.  ..................................................
 ..............................................................
§ 4º O disposto no inciso X deste artigo 

não se aplica a microempresa ou a empresa 
de pequeno porte que exerça a atividade de 
produção de bebidas do Código 2208.40.00, 
exceto o rum e outras aguardentes provenien-
tes do melaço de cana-de-açúcar.

Justificação

O setor produtivo da Cachaça é formado 
por aproximadamente 40.000 produtores, dos 
quais 99% são micro e pequenos produtores, 
que geram mais de 600.000 empregos dire-
tos e indiretos.

A partir de 1º de janeiro de 2001, por for-
ça da Medida Provisória n.º 1.990-29, de 10 
de março de 2000 (atual Medida Provisória nº 
2.189-49/2001), que excluiu os Capítulos 22 
e 24 da Tabela de Incidência do IPI – TIPI do 
SIMPLES, os produtores de Cachaça ficaram 
impedidos de se enquadrarem no SIMPLES – 
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos 
e Contribuições das Microempresas e Empre-
sas de Pequeno Porte.

Além do aumento abusivo dos impostos 
para tais empresas, a saída do SIMPLES fez 
com que inúmeras micro e pequenas empre-

sas produtoras de Cachaça encerrassem suas 
atividades ou migrassem para a informalidade. 
Atualmente, estima-se que em alguns Estados 
a taxa de informalidade seja superior a 95%, 
o que representa uma perda de arrecadação 
para o Governo e um risco à saúde pública, 
uma vez que esses produtos não são fiscali-
zados pelas autoridades competentes.

No cenário atual, a alta carga tributária 
pode significar o fim das atividades de produ-
ção por parte dos micro e pequenos produ-
tores, de um produto que tem suas origens 
ligadas diretamente à história de nosso país 
e que tanto tem contribuído para a geração 
de empregos.

Sala da Comissão, _ Senador Francisco Dor-
nelles.

EMENDA Nº 25 _ PLEN 
(ao PLC nº 128, de 2008)

Dê-se ao § 1º do art. 18-A da Lei Complemen-
tar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, a seguinte 
redação:

Art. 18-A.  ..............................................
§ 1º Para os efeitos desta Lei, considera-

se MEI o empresário individual a que se refere 
o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 – Código Civil, ou o microempreendedor, 
não empresário, a ser registrado no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas, que tenha aufe-
rido receita bruta, no ano-calendário anterior, 
de até R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), 
optante pelo Simples Nacional e que não este-
ja impedido de optar pela sistemática prevista 
neste artigo.

Justificação

O presente PLC cria a figura do MEI 
(micro-empreendedor individual), destinando-
lhe benefícios tributários, exigindo, no entanto, 
o seu registro na Junta Comercial como em-
presário individual, nos termos do art. 966 do 
Código Civil.

Ora, a própria redação do art. 966, acima 
referido, deixa a entender nas entrelinhas a 
existência do não empresário individual. Aquele 
que por não exercer a atividade de forma or-
ganizada não será juridicamente considerado 
empresário individual.

Esses, portanto, representantes de cama-
da expressiva de empreendedores, por não se 
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caracterizarem como empresários individuais, 
não poderão usufruir dos benefícios da Lei.

O presente projeto de lei não pode, por-
tanto, deixar ao desabrigo esses empreende-
dores, que, na verdade, não se caracterizarem 
como empresários individuais, por lhes falta-
rem as características da empresarialidade, 
um estabelecimento, ou seja, um complexo 
de bens organizado de que se serve o em-
presário (individual ou coletivo) para o exer-
cício d sua empresa, isto é, de sua atividade 
econômica organizada (vide artigos 966 e 
1.142 do Código Civil. Muitos deles são até 
mesmo camelôs.

O cotidiano nos ensina que este micro-
empreendedor individual é o próprio titular do 
empreendimento, e é ele mesmo que exerce 
a sua atividade. Não há como caracterizar-se 
como empresário.

Ademais, trata-se de pequenos empre-
endedores que se multiplicam no país afora e, 
sobretudo, nas pequenas cidades, onde, em 
todas elas proliferam os Cartórios de Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas, próximos desses 
empreendedores e de seus contadores, pos-
sibilitando-lhes registro rápido, eficiente e sem 
lhes exigir deslocamentos longos.

Oportuno ressaltar que a boa doutrina 
nacional já acatou as mudanças conceituais 
ocorridas com o advento do novo Código Civil 
nesse campo do direito empresarial, notada-
mente na parte relativa ao direito societário. 
Juristas de renome nacional e internacional, 
como Fábio Ulhoa Coelho, José Edwaldo Ta-
vares Borba, Arnold Wald, Humberto Theodo-
ro Jr. e outros, já deixaram solidificado que a 
distinção entre empresário e não-empresário 
se dá pela forma com que os sócios venham 
a exercer a atividade e não mais, pelo objeto 
social adotado.

Por outro lado, o presente projeto afronta, 
nesse particular, contra o princípio da isonomia, 
ao estabelecer vantagens para os empresários 
individuais registrados, prejudicando os micro-
empreendedores não registrados, que venham 
a exercer as mesmas atividades.

Sendo assim, é justo, prático e jurídico 
que o presente projeto de lei albergue estes 
micro-empreendedores, que não querem e 
nem podem ser empresários individuais, e 
que representam número extremamente ex-

pressivo, conferindo-lhes a possibilidade de 
se registrarem no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas, que é o órgão competente para a 
inscrição dos não-empresários (art. 1.150 do 
Código Civil), atribuindo-lhes as mesmas be-
nesses tributárias.

Sala das Sessões, dezembro de 2008. – Senador 
Eliseu Resende.

EMENDA N° 26 – PLEN 
(ao PLC n° 128, de 2008)

Dê-se ao inciso I do § 2° do art. 56 da Lei Com-
plementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, a se-
guinte redação:

Art. 56.  ..................................................
§ 2° .......................................................
I – terá seus atos arquivados no Registro 

Público de Empresas Mercantis ou no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas;

Justificação

A proposta do PLC 128/2008 determina 
que o registro da sociedade de propósito es-
pecífico deve ser efetuado no Registro Público 
de Empresas Mercantis.

Porém, de acordo com o art. 981 do Có-
digo Civil (Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 
2002), em cujo parágrafo único está prevista, 
referida sociedade pode ser empresária ou 
simples, independentemente do objeto social, 
não tendo o legislador estabelecido ali qual-
quer restrição nesse sentido.

A distinção entre elas não se dá pelo 
objetivo social, pois ambas são de natureza 
econômica (art. 981 do Código Civil), mas 
pela forma com que vierem os sócios exercer 
a atividade.

Será, então, empresária aquela que vier 
a exercer a atividade econômica de forma or-
ganizada, através da empresa (forma orga-
nizada – organismo), nos termos do art. 982 
combinado com o caput do art. 966 do Código 
Civil, e não diretamente pelos sócios, notando-
se um distanciamento com notória aparência 
entre eles e a atividade. O que ocorre de forma 
corriqueira nas sociedades de grande porte. 
Exemplos: sociedades, que prestam serviços 
médicos através de hospitais, ou, ainda, aque-
las que o fazem através das fábricas e indús-
trias de grande porte.
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Já as sociedades simples são as demais. 
Aquelas em que a atividade econômica é exer-
cida, ordinariamente, pelos próprios sócios, 
surgindo daí uma vinculação entre eles e a 
atividade. São sociedades de menor porte em 
que não se percebe a atuação da empresa, 
desse organismo que os deixaria distancia-
dos de sua atividade. Exemplos: escritórios 
de contabilidade, de representação, de corre-
tagem de seguros, clínicas médicas, pequeno 
comércio, pequena indústria, artesãos, todos, 
enfim, que se encontrarem vinculados dire-
tamente à sua atividade econômica (Código 
Civil, art. 981).

Oportuno ressaltar que a boa doutrina 
nacional já acatou as mudanças conceituais 
ocorridas com o advento do novo Código Civil 
nesse campo do Direito empresarial, notada-
mente na parte relativa ao Direito societário. 
Juristas de renome nacional e internacional, 
como Fábio Ulhoa Coelho, José Edwaldo Ta-
vares Borba, Arnold Wald, Humberto Theodoro 
Jr. e outros, já deixaram solidificado que a dis-
tinção entre sociedade empresária e simples 
se dá pela forma com que os sócios venham 
a exercer a atividade e não mais, pelo objeto 
social adotado.

Ademais, o presente projeto afronta, nes-
se particular, contra o princípio da isonomia, 
ao estabelecer vantagens para as socieda-
des empresárias, prejudicando as sociedades 
simples, que venham a exercer as mesmas 
atividades.

Desta forma, a presente emenda visa 
resgatar essa isonomia, permitindo que as 
sociedades de propósito específico possam 
constituir-se como sociedade empresária ou 
sociedade simples, como permite o Códi-
go Civil, sendo indispensável a aprovação 
da presente emenda no sentido de referida 
sociedade possa ter, então, os seus atos ar-
quivados no Registro Público de Empresas 
Mercantis ou no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas.

Sala das Sessões, dezembro de 2008. – Senador 
Eliseu Resende.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PARECER Nº 1.196, DE 2008419

Da Comissão de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle 
– CMA, sobre o Aviso 14/2007 (Nº 686/2007, 
na origem), relativo ao encaminhamento de 
cópia do Acórdão n° 988, de 2007 – TCU (Ple-
nário) que delibera sobre recurso ao anterior 
Acórdão 617/2006 – Plenário, proferidos em 
processo de denúncia acerca da licitação 
para obras de extensão do Metrô de Porto 
Alegre (RS) – trecho São Leopoldo/Novo 
Hamburgo – TC 007.444/2001-7 .

Relatora: Senadora Marisa Serrano

I – Relatório

1.1 Histórico
O Tribunal de Contas da União – TCU encaminhou 

à Presidência do Senado Federal, por meio do Aviso 
n° 686-Seses-TCU, de 30/05/2007, cópia do Acórdão 
n° 988/2007 – TCU – Plenário, que delibera sobre re-
curso ao anterior Acórdão 617/2006 –TCU – Plenário, 
ambos proferidos em processo de denúncia acerca da 
licitação para obras de extensão do Metrô de Porto 
Alegre (RS) – trecho São Leopoldo/Novo Hamburgo 
– TC 007.444/2001-7.

Remetida a matéria a esta Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e 
Controle, fui designada Relatora dos novos elemen-
tos trazidos.

1.2 Histórico da matéria
Compulsando a evolução da matéria, verifico que 

teve origem na denúncia original contra a Concorrên-
cia 04/2001 da Empresa de Trens Urbanos de Porto 
Alegre (TRENSURB), que tinha por objeto as obras de 
extensão do Metrô de Porto Alegre de São Leopoldo 
a Novo Hamburgo.

Examinada no mencionado processo TC 
007.444/2001-7, resultou inicialmente no Acórdão TCU 
1424/2003-Plenário, pelo qual aquela Corte deliberou 
a anulação da concorrência e uma série de medidas 
corretivas para eventuais futuras concorrências que 
tivessem o mesmo objeto. Tais deliberações tiveram 
por fundamento a consideração pelo Tribunal da exis-
tência de várias condições irregulares:

a) restrição à competitividade do cer-
tame;

b) sobre-preço nos itens de planilha; e
c) irregularidades na composição dos 

itens de serviço da planilha, incluindo BDI.
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Atendendo à Solicitação de Informações feita 
pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização, o Tribunal informava ainda em 2004, 
por meio do Acórdão 213/2004-Plenário, que o certa-
me encontrava-se sub judice junto à Justiça Federal, 
paralisados ainda eventuais contratos e obras dele 
resultantes. A este respeito, consulta nos registros 
processuais da Justiça Federal da 4a Região consta-
ta que permanece sem decisão final o processo que 
envolve a mencionada obra (Ação Civil Pública n° 
2002.71.00.008782-9 RS, que corre na 5a Vara Fede-
ral de Porto Alegre).

A TRENSURB recorreu do mencionado Acórdão 
1424/2003-Plenário, tendo sido a matéria reavaliada 
e, no âmbito do posterior Acórdão TCU1535/2004 
– Plenário, o Tribunal de contas tornou sem efeito a 
determinação de anulação, determinando muito em-
bora uma série de medidas corretivas à TRENSURB. 
Em maior detalhe, a Corte modificou o entendimento 
de que tivesse havido restrição à competitividade, 
mantendo no entanto uma série de restrições aos 
preços e fórmulas constantes do processo licitatório. 
Determinou portanto à TRENSURB que aplicasse 
um extenso rol de modificações nos preços e quan-
titativos que nortearam a licitação, para adequá-los 
a preços de mercado, e ainda que refizesse o jul-
gamento das propostas à luz de novos orçamentos 
e quantitativos tomados como parâmetro, condicio-
nando por fim a retomada dos procedimentos de 
contratação à comprovação da realização das mo-
dificações em tela.

Na seqüência deste mesmo processo, e à vista 
de documentos da TRENSURB sobre o cumprimen-
to das medidas acima relatadas, o Tribunal prolatou 
o Acórdão 617/2006-Plenário, no qual, considerando 
não cumpridas as determinações anteriores, mantém 
a imposição de medidas corretivas sobre preços e 
quantitativos da licitação e a condicionalidade do seu 
prosseguimento a tais medidas. Faz ainda sugestões 
de medidas legislativas para aperfeiçoamento do pro-
cesso de aquisições públicas.

O mencionado Acórdão 617/2006-Plenário foi 
examinado por esta CMA no processamento do Aviso 
19/2006 (acolhido o Parecer nº 356/2007 da Comis-
são pelo Plenário em sua sessão de 21/05/2007, DSF 
22/05/2007). Esta manifestação do Senado Federal 
dá cabal encaminhamento às sugestões de nature-
za legislativa então formuladas, nada acrescentando 
acerca das demais determinações dirigidas pelo TCU 
à TRENSURB.

O Acórdão nº 988/2007-Plenário, que é objeto 
de nossa apreciação, origina-se de recurso formu-
lado pela TRENSURB aos termos e condições das 
determinações proferidas no anterior Acórdão nº 
617/2006, circunscrevendo-se a modificações téc-
nicas pretendidas no conteúdo daquelas modifica-
ções determinadas. Como resultado, a decisão re-
cursal ora sob exame altera parcialmente detalhes 
das determinações cujo cumprimento condiciona o 
prosseguimento da obra – em maior minúcia, altera 
as datas-base das tabelas que devem ser usadas 
como referência de preços de mercado e modifica 
os critérios a serem utilizados para adequação dos 
orçamentos-base a preços de mercado. Destaco 
em particular a expressa manifestação do Ministro-
Relator (item VI do respectivo Voto) no sentido de 
que a análise procedida do recurso julgado limita-se 
às modificações pontuais pretendidas nas determi-
nações anteriores e não entra no mérito da conti-
nuidade ou não da obra, deixando ainda claro que 
existem nos autos novos dados relevantes ainda por 
examinar pelo Relator original do feito.

Quanto à inclusão no mecanismo de bloqueio 
dos recursos em Obras Irregulares, previsto nas su-
cessivas leis de diretrizes orçamentárias, temos que 
o empreendimento (ampliação do Metrô de Porto Ale-
gre de São Leopoldo a Novo Hamburgo) foi incluído 
no Anexo correspondente nas leis orçamentárias de 
2003 e 2004. Desde o exercício de 2005 não consta 
mais do referido Anexo, sendo que naquele exercício já 
não constava da relação enviada pelo próprio Tribunal 
de obras e empreendimentos com indícios de irregu-
laridades. No presente exercício, tampouco consta a 
obra em tela da relação de empreendimentos fiscali-
zados pelo TCU (relação e base de dados anexas ao 
Acórdão TCU 1953/2007 – Plenário), encaminhada ao 
Congresso Nacional em cumprimento ao art. 102 da 
Lei n° 11.514, de 13 de agosto de 2007 (lei de diretri-
zes orçamentárias para 2008).

No projeto de lei orçamentária para 2008 não 
existe ação nem subtítulo que contemple em seu ob-
jeto o empreendimento.

1.3 Análise da tramitação processual estrita
O Acórdão ora trazido à nossa relatoria (Acór-

dão n° 988/2007 – TCU – Plenário) não traz qualquer 
conseqüência para o Congresso Nacional, tratando de 
meras retificações técnicas a determinações ainda vi-
gentes dirigidas pelo Tribunal de Contas ao ente gestor 
da obra. O próprio Tribunal ressalva que a matéria de 
fundo (a seqüência ou não da obra) não é objeto da 
decisão relatada.
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Quanto às providências legislativas sugeridas 
pelo caso, estas foram suscitadas e tratadas no âmbito 
da deliberação anterior (Acórdão n° 617/2006 – TCU-
Plenário), e devidamente tomadas em consideração 
pelo Senado Federal na sua apreciação por meio do 
Aviso nº 19/2006.

Nada mais há a fazer neste sentido estrito, por-
tanto. Devo então propor o arquivamento, nos termos 
do art. 133, inc. III, do Regimento Interno.

1.4 Do mérito relativamente à detecção de irregu-
laridades

Sem prejuízo do encaminhamento processual já 
exposto, é mister que esta Comissão examine o mérito 
da despesa pública objeto da seqüência de delibera-
ções da Corte de Contas, de forma a detectar eventu-
ais alterações da situação fática da obra que ensejem 
cuidados adicionais.

A este respeito, constato que, no caso presente, 
os mecanismos de controle estão funcionando adequa-
damente. Ante a constatação de possíveis irregulari-
dades na licitação, já em 2003 o mecanismo adminis-
trativo com que conta o Tribunal de Contas suspendeu 
as etapas seguintes da contratação, e por conseguinte 
quaisquer eventuais repasses federais antes mesmo 
de iniciados. Já naquele ano, o procedimento de ela-
boração orçamentária fez uso da suspensão cautelar 
da execução da despesa. Posteriormente, a paralisa-
ção da contratação fez com que Tribunal de Contas 
e Congresso Nacional dispensassem a inclusão do 
empreendimento no Anexo correspondente da lei or-
çamentária.

Nesse longo interregno, sustou-se a despesa po-
tencialmente danosa ao Erário, assim permanecendo 
até o momento.

Eis aqui, portanto, exemplo paradigmático de 
eficácia dos mecanismos de controle da regularida-
de orçamentária obtidos mediante a ação integrada 
das instituições encarregadas do controle externo. 
Tal constatação ampara a decisão de arquivamento, 
dado que nenhuma providência adicional de fisca-
lização se faz necessária a efeitos de salvaguardar 
o Erário.

1.5 Da desnecessidade de suscitar o bloqueio or-
çamentário neste momento

Não constatamos do processado nenhuma razão 
a sustentar uma eventual necessidade de providên-
cias do Congresso no sentido de efetuar o bloqueio 
orçamentário do empreendimento. A paralisação da 
contratação vem sendo cumprida rigorosamente pela 
TRENSURB, que encontra-se empenhada no cum-
primento das determinações que condicionam a sua 

retomada. O entendimento do Parlamento e da Corte 
de Contas vem sucessivamente dispensando a per-
manência da obra no Anexo de Obras Irregulares. O 
presente Aviso vem tão-somente modificar aspectos 
de detalhe no status quo da questão.

Por tais razões, entendo nada haver na matéria 
que enseje modificações no atual Quadro de Obras 
Irregulares nem na percepção de risco associado ao 
empreendimento. Cabe tão-somente, em caráter de 
colaboração, dar ciência do processado à Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
– CMO, por ser também competente para a fiscaliza-
ção de tais empreendimentos (a teor do artigo 2°, inc. 
III, alínea c, da novel Resolução n° 01/2006-CN, de 
22 de dezembro de 2006), ressalvando porém nessa 
informação que esta CMA não encontrou nos autos 
elementos para suscitar recomendação de inclusão 
do empreendimento nos mecanismos de bloqueio or-
çamentário de que trata o art 121 et segs. da mencio-
nada Resolução.

II – Voto

Diante do exposto, considerando que as informa-
ções trazidas pelo Tribunal de Contas da União não 
alteram a situação fática do empreendimento nem as 
medidas de controle atualmente em curso, inexistindo 
qualquer outra providência que pudesse ser suscita-
da por esta Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, voto por que 
esta Comissão:

a) tome conhecimento do assunto aqui 
relatado; 

b) delibere pelo arquivamento nos termos 
do art. 133, inc. III, do Regimento Interno;

c) oficie à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização, com 
fulcro no artigo 102-A, parágrafo único, inc. 
II, do Regimento Interno do Senado Federal, 
dando-lhe conhecimento do Acórdão TCU 
988/2007-Plenário recebido, deixando ainda 
assente nessa comunicação que esta Comis-
são de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle não encontrou nos 
autos quaisquer elementos para suscitar re-
comendação de inclusão do empreendimento 
nos mecanismos de bloqueio orçamentário de 
que trata o art. 121 et seqs. da Resolução 
nº 1/2006-CN.

Sala da Comissão, 26 de novembro de 2008. – 
Senador Leomar Quintanilha, Presidente – Senadora 
Marisa Serrano, Relatora.
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PARECER Nº 1.197, DE 2008

Da Comissão de Meio Ambiente, De-
fesa do Consumidor e Fiscalização e Con-
trole – CMA, sobre o Aviso nº 6, de 2008 (nº 
67/2008, na origem), do Tribunal de Contas 
da União, encaminhando cópia do Acór-
dão proferido nos autos do processo TC 
002.194/2008-7, bem como da Decisão Nor-
mativa nº 89, de 2008.Relatora: Senadora 
Marisa Serrano

 
I – Relatório

 
I –Histórico

Por meio do Aviso nº 6, de 2008 (nº 67-Se-
ses-TCU-Plcnário, na origem). de 13 de fevereiro 
de 2008, o Presidente do Tribunal de Contas da 
União encaminhou ao Senado Federal cópia do 
Acórdão proferido nos autos do processo nº TC 
002.194/2008-7, bem como da Decisão Normativa, 
aprovada, do Relatório e do Parecer que fundamen-
taram a deliberação.

Trata-se da Decisão Normativa nº 89, de 2008-
TCU, que “Aprova, para o exercício de 2008, os per-
centuais individuais de participação dos Estados, do 
Distrito Federal e do Municípios brasileiros nos recur-
sos previstos no art. 159, inciso III e § 4º, da Consti-
tuição Federal”.

O mandamento constitucional, incluído pela 
Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 
2003, e com a redação dada pela Emenda nº 44, de 
30 de junho de 2004, determina:

“Art. 159. A União entregará:

III – do produto da arrecadação da contri-
buição de intervenção no domínio económico 
prevista no art. 177, § 4º 29% (vinte e nove 
por cento) para os Estados e o Distrito Fede-
ral, distribuídos na forma da lei, observada a 
destinação a que se refere o inciso II, e, do 
referido parágrafo.

 ..............................................................
§ 4º Do montante de recursos de que 

trata o inciso III que cabe a cada Estado, vinte 
e cinco por cento serão destinados aos seus 
municípios, na forma da lei a que se refere o 
mencionado inciso.”

É o relatório.

 
I.2 – Análise da Matéria

As informações constantes do Aviso nº 6, de 
2008, foram enviadas ao Senado Federal apenas para 
conhecimento. De fato, os dados contidos que acompa-
nham o Aviso não demandam, em princípio, nenhuma 
providência desta Casa.

Por outro lado, observe-se que as informações 
enviadas pelo disponibilizadas para a Câmara dos 
Deputados, ao Ministro de Estado Ministro de Esta-
do do Planejamento, Orçamento e Gestão e ao Pre-
sidente do TCU já foram da Fazenda, ao Banco do 
Brasil S/A.

 
II – Voto

Diante do exposto, votamos que a CMA tome 
conhecimento da matéria e o processado seja envia-
do ao Arquivo.

Sala das Sessões, 26 de novembro de 2008. – 
Senador Leomar Quintanilha, Presidente – Senadora 
Marisa Serrano, Relatora.
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PARECER Nº 1.198, DE 2008

Da Comissão de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
sobre o Ofício S nº 8, de 2008 (nº 16/2008, na 
origem), do Controle Interno da Prefeitura 
do Município de Fazenda do Rio Grande, 
com informações sobre a fiscalização exer-
cida pela CGU naquele Município.

Relatora: Senadora Marisa Serrano

1 – Apreciação

 
1.1 – Histórico

Fui designada em 8 de abril próximo passado, 
pelo Excelentíssimo Senhor Presidente desta Co-
missão, para relatar o Ofício S nº 8/08 do Controle 
Interno da Prefeitura do Município de Fazenda do 
Rio Grande (Relatório n0 937/07-CGU), com infor-
mações sobre a fiscalização exercida pela CGU na-
quele Município.

A fiscalização em tela foi realizada pela CGU em 
maio de 2007, tendo sido encaminhada pelo prefeito ao 
Ministério Público Federal no Paraná e pelo Secretário 
de Controle Interno ao Congresso nacional.

 
1.2 – Exame da Documentação Encaminhada

O material encaminhado mostra as constatações 
da equipe de auditoria da Controladoria Geral da União 
que auditou as transferências da União para aquele 
Município nas áreas de Saúde, Educação e Assistên-
cia Social.

As constatações que poderiam gerar danos ao 
Erário da União foram sanadas, tendo sido demons-
tradas alguns problemas na execução de programas 
federais, com atrasos de recursos:

a) atrasos na distribuição dos cartões do 
Programa Bolsa Família;

b) beneficiários do Programa Bolsa Fa-
mília com indícios de renda superior ao foco 
do Programa e cadastro de beneficiários de-
satualizado; e

c) Atrasos no Pagamento e jovens in-
soridos abaixo da meta no Programa Agente 
Jovem.

É o relatório.

 
2 – Voto

Os documentos enviados pela Prefeitura do Mu-
nicípio de Fazenda do Rio Grande, no Estado do Pa-
raná, não são de remessa obrigatória pana o Senado 
Federal e não trazem indícios de dano ao Erário, que 
ensejaria encaminhamento ao Tribunal de Contas da 
União.

Além disso, caso sejam descobertos novos in-
dícios é mandamento legal e constitucional de que 
o Controle Interno deva informar ao TCU as irregula-
ridades encontradas, sob pena de responsabilidade 
solidária.

Porém, é importante ressaltar os problemas ré-
lativos à implantação de Políticas Públicas, como o 
Programa Bolsa Família e Agente Jovem:

a) esta Comissão tome ciência do con-
teúdo matéria;

b) informe à Comissão de Assuntos So-
ciais os problemas de atraso de pagamento/
distribuição de benefícios e cadastramento 
nos Programas Bolsa Família e Agente Jo-
vem identificados pela Controladoria-Geral 
da União;

c) remeta o processado ao arquivo.

 Sala da Comissão, 26 de novembro 2008. – Se-
nador Leomar Quintanilha, Presidente – Senadora 
Marisa Serrano, Relatora.
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) –  Os pareceres que acabam de ser lidos vão 
à publicação.

Com relação aos Pareceres nºs 1.196 e 1.198, 
de 2008, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, sobre o Aviso 
nº 14, de 2007; e o Ofício nº 8, de 2008, a Presidência 
tomará as providências necessárias a fim de atender 
às recomendações contidas em suas conclusões.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) –  Com relação ao Parecer nº 1.197, de 2008, 
referente ao Aviso nº 6, de 2008, da Comissão do 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle, a Presidência, em observância à sua con-
clusão, encaminha a matéria ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

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

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

art. 375 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 130, de 2008 (nº 3.452/2008, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que dispõe sobre a criação 
da Carreira de Desenvolvimento de Políticas 
Sociais, sobre a criação de cargos de Analista 
Técnico e de Agente Executivo da Superinten-
dência de Seguros Privados – SUSEP, sobre 
a transformação de cargos na Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária – ANVISA, altera o 
Anexo I da Lei nº 10.871, de 20 de maio de 
2004, para adaptar os quantitativos de cargos 
da ANVISA, a Lei nº 11.539, de 8 de novem-
bro de 2007, que dispõe sobre a Carreira de 
Analista de Infra-Estrutura e sobre o cargo 
isolado de provimento efetivo de Especialis-
ta em Infra-Estrutura Sênior, e altera a Lei nº 
11.526, de 4 de outubro de 2007, para prever 
a fórmula de pagamento de cargo em comis-
são ocupado por militar, e a Lei nº 10.683, de 
28 de maio de 2003.

A matéria constou da Ordem do Dia da última ses-
são deliberativa ordinária, quando teve sua apreciação 
transferida em virtude de acordo de lideranças.

A Presidência comunica ao plenário que, durante 
o prazo único previsto no art. 122, II, b, do Regimento 
Interno, não foram apresentadas emendas.

Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá, 
para proferir parecer sobre o projeto.

PARECER Nº 1.199, DE 2008–PLEN

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para proferir 
parecer.) – O parecer é favorável, pela constitucionali-
dade. No mérito, pela aprovação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – É o Projeto de Lei da Câmara nº 130, de 
2008.

Completada a instrução da matéria, passa-se à 
discussão do projeto, em turno único.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Para 
discutir, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Para discutir, concedo a palavra ao Líder do 
PSDB, Senador Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
projeto de lei da Câmara dispõe sobre a criação da 
Carreira de Desenvolvimento de Políticas Sociais, sobre 
a criação de cargos de Analista Técnico e de Agente 
Executivo da Superintendência de Seguros Privados 
–Susep, sobre a transformação de cargos na Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, dispõe so-
bre a Carreira de Analista de Infra-Estrutura e sobre 
o cargo isolado de provimento efetivo de Especialista 
em Infra-Estrutura Sênior, e altera a Lei nº 11.526/07, 
para prever a fórmula de pagamento de cargo em co-
missão ocupado por militar.

De iniciativa do Senhor Presidente da República, 
o projeto cria 2.400 cargos efetivos de analista técnico 
de políticas sociais, cuja lotação dos servidores ficará 
a critério do Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão. Provisoriamente, esses servidores pode-
rão trabalhar nas autarquias e fundações, conforme o 
projeto. O provimento desses cargos de nível superior 
deverá ser feito com realização de concurso público de 
provas e títulos, obedecendo à dotação orçamentária 
e à Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO). Os salários, 
conforme tabela estabelecida pelo projeto, variam de 
R$2.906,66 a R$5.151,00.

Entre as atribuições do cargo de Analista Técnico 
de Políticas Sociais está a de execução de atividades 
de assistência técnica em projetos e programas nas 
áreas de saúde, previdência, emprego e renda, se-
gurança pública, desenvolvimento urbano, seguran-
ça alimentar, assistência social, educação, cultura, 
cidadania, direitos humanos e proteção à infância, à 
juventude e ao portador de necessidades especiais. 
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Aos ocupantes do cargo também compete a proteção 
ao idoso e ao indígena. 

Esses servidores deverão também acompanhar e 
supervisionar os processos inerentes ao Sistema Úni-
co de Saúde, o SUS, ao Sistema Único de Assistência 
Social e demais programas sociais do Governo Federal 
com execução descentralizada. Entre outras funções, 
os analistas deverão ainda avaliar dados obtidos para 
gerar informações que contribuam para o planejamento 
e aperfeiçoamento das ações e políticas sociais. 

O projeto cria também 200 cargos de analista 
técnico e 50 cargos de agente executivo na Susep.

Cabe destacar que o Poder Executivo encaminhou 
a proposta ao Congresso no período que antecedeu 
ao estouro da presente e grave crise mundial, cujas 
conseqüências ainda não são possíveis de mensurar, 
no conjunto da economia brasileira.

As principais economias do planeta estão revendo 
suas previsões de crescimento para os próximos anos 
e algumas já dão como certo o cenário de recessão 
em que ingressarão por conta dessas turbulências no 
mercado financeiro global.

Há meses que a economia americana já sina-
lizava, como resultado da crise financeira, para uma 
eventual recessão, enquanto nosso Governo dizia que 
o “problema era do Presidente americano e que a crise 
não iria ultrapassar o Atlântico”.

A avaliação justa de todo esse episódio indica 
que o Governo terá de reduzir gastos para não com-
prometer o crescimento, a estabilidade da moeda e o 
desequilíbrio no balanço de pagamentos, entre outras 
variáveis essenciais.

O Balanço de Pagamentos, por exemplo, já vem 
demonstrando fragilidade em função da redução do su-
perávit da balança comercial, duramente afetada pela 
redução dos preços internacionais das commodities 
dos nossos produtos primários.

O Governo brasileiro deveria colocar o pé no freio, 
para se antecipar a turbulências que, sem dúvida, já 
começam a afetar o Brasil; mas, diferentemente do que 
recomendam os mais elementares manuais de Econo-
mia, aqui estamos vendo o Governo elevar significa-
tivamente os gastos com custeio e, por causa disso, 
elevar a taxa de juros e, no círculo vicioso, onerar ainda 
mais a rolagem de nossa dívida, que gira em torno de 
40% do Produto Interno Bruto brasileiro.

Eu digo isso, parece uma cantilena, porque eu 
praticamente estou repetindo as mesmas palavras a 
cada projeto que aumenta os gastos de custeio. O Go-
verno deve saber muito bem o que está fazendo. Não 
discuto o mérito. É meritório. O que o Governo se diz 
disposto a fazer, a partir dessas contratações, é meri-
tório. A pergunta que faço é: não há no aparelho oficial, 

no aparelho federal, gente que possa ser deslocada 
para essas funções, poupando mais esse gasto de 
custeio significativo? É absolutamente necessário? O 
Governo está consciente de que é possível lidar com 
a crise, evitar uma recessão na nossa economia e ain-
da assim reduzir os investimentos para aumentar os 
gastos de custeio?

Eu imagino que eu esteja sendo governado por 
pessoas de razoável sanidade política e razoável equi-
líbrio para conduzir os negócios de Estado. Imagino 
isso.

Advirto que a crise não é uma marolinha. A crise 
é grave. O Brasil crescerá, se crescer, alguma coisa, a 
meu ver, não os catastróficos 0,5%, mas alguma coisa 
entre 1,5% e 2,5% ano que vem. O Brasil experimenta-
rá tecnicamente um quadro recessivo, com a ameaça 
de dois trimestres de crescimento negativo. Isso ca-
racteriza, pelos manuais de economia, uma recessão, 
embora eu não creia que o Brasil tenha crescimento 
negativo ao fim do ano de 2009. Não creio. Creio que 
terá crescimento positivo.

Eu pergunto se o Governo está consciente da 
gravidade do quadro que o cerca. Se está seguro dos 
passos que está adotando. Se acredita mesmo que 
essa é a melhor forma de investir o recurso da Nação. 
Não estou dizendo que não seja justo se tratar de tan-
tos assuntos sociais tão relevantes. A minha pergun-
ta é: Não estão cuidando disso hoje? Não tem quem 
esteja cuidando? Então, o Governo está assumindo 
que não cuidava do idoso, não cuidava da criança, 
não cuidava do adolescente, não cuidava do portador 
de necessidades especiais? Estão, então, há mais de 
cinco anos sem cuidar dessas pessoas? Vai passar a 
cuidar daqui para a frente? 

Digo isso, Sr. Presidente, porque conheço o Go-
verno bem e quero plantar uma vacina. Vão dizer: “Ele 
é contra proteger a criança”. Essas criancices que, no 
fundo, no fundo, não compõem com o melhor decoro 
do debate parlamentar. Mas faço, então, a pergunta, 
mantido esse veneninho primário: se estão dizendo 
que, daqui para a frente, vão cuidar é porque até então 
não cuidaram? É essa a pergunta a fazer, Senadores 
Antonio Carlos e João Tenório? É essa a pergunta a 
fazer? Não cuidaram até agora. Vão cuidar só a partir 
do provimento desses cargos. 

Estou alertando para os gastos de custeio, que 
estão crescendo de maneira desmesurada. Não con-
sigo entender que se possa fazer coexistir dinamismo 
econômico com investimento público baixo e com o 
custeio crescendo desse jeito, mas aqui a minha ban-
cada está liberada para votar como quiser. Terá como 
orientação minha seguirmos a orientação do Gover-
no. Imagino que façam contas. Se fazem contas e se 
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estão trabalhando com o melhor de suas sanidades 
política e administrativa, devem saber o que estão fa-
zendo. Vou aguardar.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Para dis-

cutir, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RS) – Para discutir, com a palavra, o Senador José 
Agripino, Líder do Democratas.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, essa 
matéria se encontra tramitando em regime de urgência 
constitucional e é de inteira responsabilidade do Po-
der Executivo, que tem a responsabilidade de, criando 
despesa, ter como pagar. 

Essa matéria dispõe sobre a criação da Carrei-
ra de Desenvolvimento de Políticas Sociais, sobre a 
criação de cargos de Analista Técnico e de Agente 
Executivo da Superintendência de Seguros Privados 
– Susep, sobre a transformação de cargos na Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, de modo a 
adaptar os quantitativos de cargos para a ANVISA à Lei 
nº 11.539/07, que dispõe sobre a Carreira de Analista 
de Infra-Estrutura e sobre o cargo isolado de provimen-
to efetivo de Especialista em Infra-Estrutura Sênior, e 
altera a Lei nº 11.526/07, para prever a fórmula de pa-
gamento de cargo em comissão ocupado por militar, 
e a Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003.

É um projeto de lei, portanto, que objetiva criar 
cargos de provimento por concurso público – cria 
despesa – para agências reguladoras. Sou a favor 
das agências reguladoras, todas elas. Acho que elas 
desempenham ou deveriam desempenhar um papel 
fundamental. Elas são tolhidas, no seu papel, pelo atu-
al Governo, e o nosso dever, como partido político, é 
facilitar o desempenho e o funcionamento das agên-
cias reguladoras.

É o Governo que está propondo a criação de 2.400 
cargos. Vai fazer o concurso? Vai ocupar os cargos? É 
da responsabilidade do Poder Executivo.

Qual é o objetivo? É fortalecer as agências re-
guladoras? É saudável o fortalecimento de agências 
reguladoras? Na nossa opinião, é. Pode fazê-lo de 
outra forma que não colocando pessoal adequado às 
funções mediante concurso público? Acho que não. 
Mas a responsabilidade de prover os cargos e de criar 
despesa é do Governo. Não nos cabe ser algoz de 
agência reguladora.

O fato, portanto, merece a atenção do Congresso. 
Nosso voto será favorável. Agora, a responsabilidade 
em prover os cargos e arcar com a despesa é do Go-
verno que está propondo a presente matéria.

O nosso voto é favorável.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presi-
dente, para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Para discutir, com a palavra o Líder da Minoria, 
Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) –  Senador José Agripino, às 
vezes fico a pensar que este Governo não sabe o que 
está fazendo. É no mínimo estranho quando o Governo 
orienta inclusive a nós para que não aprovemos nesta 
Casa projetos que geram despesas para o Governo. 
Este projeto vai gerar despesa. É lógico que sim. Se 
alguém pede para o Senado liberar cargos é porque, 
logicamente, precisa desses cargos para a Susep e 
para a Anvisa.

É estranho! Eu não sei o que, na verdade, o Go-
verno pensa da crise. Eu não sei, na realidade, como 
o Governo encara a crise. Eu não sei, na realidade, Sr. 
Presidente, como o Governo nega recursos para de-
terminadas classes sociais e, para outras, há dinheiro 
à vontade, há recursos para gastar, para aumentar os 
gastos, os custeios. 

Não entendo, Sr. Presidente, que os aposentados 
que têm os direitos adquiridos neste País estejam a so-
frer, e o Governo continue fazendo gastos sem resolver 
o direito daqueles que já adquiriram o direito.

Isso é lamentável e deixa todos aqueles que têm 
responsabilidade preocupados.

O nosso voto é “sim”, admitindo que o Governo 
não esteja maluco e que saiba o que está fazendo.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Encerrada a discussão...

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Sr. Presidente, só para fazer um comentário.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Concedo a palavra, para discutir, ao Senador 
Demóstenes Torres.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, é uma vergonha o que está acontecendo no País. 
O País em crise, à beira da recessão, e o Governo 
aumentando despesas, uma série de projetos absur-
damente inescrupulosos em decorrência do tempo 
em que estamos vivendo. Como podemos aumentar 
despesas se não sabemos exatamente o que está 
acontecendo neste País? O mundo não sabe o que 
está acontecendo. Qual a dimensão do buraco em que 
estamos nos enfiando? 

Peguei agora um relatório que mostra que, de 
outubro a novembro, tivemos a redução, na exporta-
ção de carne, de quase 30%, e o Governo aumentan-
do despesas, Sr. Presidente. E o Congresso Nacional 
conivente com esse tipo de atitude, sob o argumento 
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de que vamos votar dessa forma, porque senão o fun-
cionário público vai entrar em atrito com o Congresso, 
e nós vamos nos desgastar. Temos que nos desgas-
tar, se for o caso, mas não podemos agir demagogi-
camente. O Governo, nesse momento, não pode, de 
forma alguma, aumentar despesa, porque vai implicar, 
Sr. Presidente, redução de investimentos, vai implicar 
um buraco ainda maior para o País. O Governo está 
sendo irresponsável!

Vou votar contra a medida, ainda que seja o úni-
co a votar contra. Não posso admitir essa atitude do 
Congresso Nacional, respaldando um Governo, neste 
momento, absurdamente irresponsável! Não sabemos, 
o mundo não sabe qual o tamanho da crise. Estima-se, 
no mundo todo, só no mundo desenvolvido, 42 milhões 
de demitidos, e o Governo torrando dinheiro, jogando 
dinheiro fora, como se isso pudesse acontecer normal-
mente. Isso é uma irresponsabilidade!

Não vou compactuar com o Governo sob o pre-
texto de que isso vai beneficiar A ou B. Isso vai preju-
dicar  o Brasil. Não voto mais aqui nenhuma medida 
que aumente despesa!

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Continua a discussão. Com a palavra o Sena-
dor Aloizio Mercadante.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
finalmente, depois de muito tempo, vejo, neste plená-
rio, uma intervenção que vai no sentido do que tenho 
tentado advertir e discutir. Acho que a percepção da 
crise está aquém do tamanho da crise e dos desa-
fios que temos pela frente. Estamos assistindo a uma 
recessão profunda já instalada nos Estados Unidos, 
Europa e Japão, estamos assistindo a uma recessão 
que seguramente atingirá o Brasil, os indicadores de 
desaceleração econômica estão presentes. Tenho ab-
soluta segurança de que o impacto será amenizado 
no Brasil, pelo tamanho das reservas cambiais, pelo 
ritmo de crescimento que nós vínhamos tendo – ge-
ramos mais de 2 milhões de empregos nos últimos 12 
meses –, o que amenizará também o impacto social. 
O Brasil tem todas as condições de se recuperar mais 
rapidamente do que outros países, mas, num cenário 
como esse, nós precisaríamos – e eu sugeri isso há 
mais de 20 dias – sentarmos junto com o sindicato dos 
funcionários e reduzirmos ao essencial as medidas de 
valorização do funcionalismo.

Isso não significa não reconhecer que a valori-
zação da qualidade das políticas públicas depende da 
valorização dos profissionais servidores, muito menos 
transferir para os servidores o custo do ajuste que nós 

temos que fazer, porque isso é um equívoco. Mas o di-
lema... Nestes últimos dias, com as medidas provisórias 
que vieram, o Senado foi acrescendo mais despesas, 
aprovando mais emendas, colocando mais categorias, 
agravando o gasto continuado, as Despesas Corren-
tes, quando nós deveríamos concentrar os recursos 
no investimento e nas políticas sociais.

Eu quero apenas dialogar com o Senador Demós-
tenes Torres porque, da forma como este Plenário fez, 
isto é, nos dias anteriores, aumentamos brutalmente 
as despesas, e acho que de forma equivocada, por-
que a discussão que nós deveríamos fazer era chamar 
os sindicatos, mediar a negociação e buscar aprovar 
apenas o que era essencial, indispensável, porque são 
coisas muito complexas do ponto de vista das relações 
de trabalho. Mas nós não fizemos isso. Preocupa-me 
simplesmente derrubarmos agora a medida provisó-
ria, depois de termos aprovado para outras categorias, 
porque nós vamos criar um desequilíbrio nas relações 
do serviço público, um desequilíbrio muito grande. Para 
algumas, não só aprovamos o reajuste, como ainda 
acrescemos mais benefícios, e agora nós tomamos 
uma medida radicalmente oposta.

Acho que nós deveríamos fazer uma revisão de 
tudo isto. Como parte do que nós aprovamos vale para 
2009/2010, nós ainda temos tempo de fazer os ajustes 
antes que eles sejam implementados, mas não vejo 
que a gente possa mudar de posição tão abruptamente 
com os desdobramentos que isso pode trazer do ponto 
de vista de desequilíbrio do Estado brasileiro.

Eu proponho que a gente assuma esse compro-
misso de evitar qualquer despesa corrente de caráter 
continuado e de que nós faremos uma apuração ri-
gorosa das próximas despesas que possam vir. Não 
vejo a alternativa, neste momento, de simplesmente 
derrubar a medida provisória.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Não é medida provisória, não. 

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

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Sr. Presi-
dente. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – É 
um projeto de lei em caráter de urgência. Basta retirar 
a urgência. Deixa para votar quando tiver recurso.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
José Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu fiz um 
encaminhamento cuidadoso, responsável, enxergan-
do o alcance do projeto de lei complementar da auto-
rização de criação, por concurso, de 2,4 mil cargos e 
mais algumas coisas, confiando que o Governo deve-
ria ter responsabilidade para implementar o concurso 
e o preenchimento dos cargos se tivesse meios para 
isso, e baseado em que o Líder do Governo havia, ao 
anunciar a matéria, manifestado a sua opinião favorá-
vel à aprovação do projeto. 

Eu respeito muito a opinião do Senador Aloizio 
Mercadante que, na minha opinião, fala, em grande 
medida, pelo Governo, e S. Exª é extremamente cau-
teloso com relação a esse projeto.

Eu gostaria de saber qual é a posição real do 
Governo, se o Governo assume ou não a responsa-
bilidade pelo projeto de lei que está sendo objeto de 
debate neste momento. 

Eu abri um crédito de confiança, mas se o Gover-
no acha que não é hora, eu recuo na hora, até porque 
disse, claramente, que abria um crédito de confiança 
na medida em que o Governo tenha e declare meios 
para prover os cargos e pagá-los. Se o Governo está 
numa atitude cautelosa de dizer que não tem ou pode 
não ter, não sou eu quem vai, agora, contribuir, por 
hipótese alguma, para o agravamento de situação no 
País. Nem pensar. 

Então, eu gostaria de ter um esclarecimento para 
que eu possa me reposicionar, inclusive pautado no 
que eu disse no encaminhamento da matéria. Eu gos-
taria de ouvir o Senador Romero Jucá para ver se o 
Governo quer ou não quer a criação dos cargos ou a 
autorização para a criação dos cargos.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá, 
Líder do Governo.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – O Governo reafirma 
a necessidade de criação dos cargos. Esses cargos 
serão preenchidos escalonadamente, de acordo com 
a necessidade, e nós encaminhamos favoravelmente 
a votação. 

É preciso dizer o seguinte: por exemplo, na An-
visa, nós estamos criando os cargos que estão sendo 
transformados. Haverá uma economia de 25 milhões. 
No caso da Susep, os cargos serão preenchidos com 
parcimônia. Estão sendo criados, está sendo feito con-

curso e é exatamente para fiscalizar o setor de seguros. 
Então, são cargos importantes, são cargos estratégi-
cos e serão preenchidos na medida da necessidade. 
Nós estamos criando agora os cargos, mas eles serão 
preenchidos ao longo do tempo.

O Governo encaminha “sim” e pede a aprovação 
da matéria, Sr. Presidente.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – 
SP) – Sr. Presidente, pela ordem, só para fazer uma 
proposta.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Aloizio Mer-
cadante.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu quero pro-
por ao Líder do Governo o seguinte encaminhamento: 
nós faríamos um acordo de reapresentar essa matéria 
na quarta-feira que vem, retiraríamos a urgência – Se-
nador Romero, eu gostaria que V. Exª me ouvisse – e 
faríamos um pente-fino. Por exemplo: é evidente que, 
no caso da Anvisa, tem-se que aprovar. É uma reaco-
modação de cargos que não traz despesas de caráter 
continuado e melhora a qualidade do serviço público. 
No Ministério do Desenvolvimento, é necessário criar-
mos 1.341 cargos? Isso é indispensável, fundamental? 
Do que se trata? 

Houve uma mudança no quadro macroeconômico 
do País. Haverá impacto na receita fiscal futura. Não é 
o mesmo cenário em que estávamos antes. Busquei 
advertir isso inúmeras vezes nas medidas que nós 
aprovamos na semana passada. Talvez agora, como os 
indicadores estão aparecendo, as pessoas estejam se 
dando conta do que a gente procurava advertir. Agora, 
nós podemos transformar isso numa atitude responsá-
vel. Simplesmente derrubar não é um bom caminho, 
porque vai trazer, inclusive, prejuízos ao desempenho 
de algumas funções de algumas agências.

Poderíamos sentar e buscar fazer um pente-fino, 
ver o que realmente é indispensável, essencial e não 
envolve despesas relevantes, e votaríamos isso na 
próxima quarta-feira. Se houver acordo com o Líder do 
Governo, parece-me ser o melhor encaminhamento.

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

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Senador Aloizio Mercadante, não votando essa 
matéria, não poderemos votar as outras matérias.

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

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, a urgência é do Governo.

Sr. Presidente, vou insistir em votar a matéria. No 
Ministério do Desenvolvimento Social, estamos criando 
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a carreira de Desenvolvimento de Política Social, que 
é exatamente a estruturação do Ministério, dos progra-
mas sociais. Essas carreiras não serão preenchidas 
de uma vez só. Portanto, entendo a preocupação do 
Senador Mercadante, mas o Governo terá o cuidado 
de ir, pouco a pouco, preenchendo as carreiras. Que-
remos votar a lei da microempresa. É uma urgência 
constitucional, feita pelo Palácio do Planalto. Portan-
to, para retirá-la eu teria de ter o encaminhamento 
do Palácio, o que travaria a votação de hoje. É muito 
importante que tenhamos condições de votar, hoje, 
as microempresas. Por isso, mantenho a votação e 
oriento o voto “sim”.

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

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio, 
para discutir a matéria.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vi 
bastante lucidez nas palavras do Senador Aloizio Mer-
cadante. Agora, é óbvio que as advertências que ele 
afirma estar fazendo há muito tempo não são dirigi-
das ao PSDB, não são dirigidas ao meu Partido, são 
dirigidas, certamente, ao Governo dele, ao Governo 
gastador, ao Governo que aumenta o custeio à custa 
do investimento, ao Governo que não está se portan-
do como formiga e, sim, como cigarra diante da crise 
econômica que já está instalada no Brasil.

Eu concordo, inclusive, com a idéia de se retirar 
a urgência para fazer a tal análise. Lógico que eu não 
posso aceitar vestir essa carapuça de que fez advertên-
cia para nós. As matérias que passaram aqui passaram 
todas elas sob severa advertência desta Liderança – 
severa advertência! E eu sempre dizendo, nas vezes, 
inclusive, em que anuímos com as votações, que o 
Governo deveria estar sabendo fazer contas, porque 
não haveria de estar cometendo suicídio, fazendo uma 
política Jim Jones contra o povo brasileiro.

Desta vez, estamos falando de criação de cargos. 
Eu, firmemente, neste momento, me coloco contra a 
criação de novos cargos, por entender que os nomes 
podem ser muito bonitos, mas eu duvido que, na má-
quina, não haja possibilidade de remanejamento. Eu 
duvido que, na máquina, não haja gente sobrando, 
duvido que seja necessário se fazer isso e repito a 
pergunta: é tão bom se cuidar de idosos, de crianças, 
de adolescentes? Até então não estavam cuidando? 
Vão cuidar só a partir deste momento? É uma lacuna 
de seis anos? Eu acredito que, de alguma forma, es-
tavam tocando a política.

Então, do jeito que a coisa está, eu, sem dúvida 
alguma, sigo a minha consciência, Senador Demós-

tenes, que, aliás, é a consciência da minha Bancada. 
Os Senadores da minha Bancada poderão, inclusive, 
divergir – não é uma questão fechada –, mas eu enca-
minharei contra por entender que não há necessidade 
de se sair criando cargos por aí, comprometendo ainda 
mais os recursos da Nação com gastos de custeio. 

O Senador Mercadante, certamente, vai me acom-
panhar, vai votar contra, ao meu lado. Tenho convicção 
disso, porque ele também sabe, economista primoroso 
que é, como é difícil se enfrentar uma crise sem se re-
duzir gasto de custeio de maneira dura, e não é esse o 
caminho pelo qual está enveredando o Governo. 

Então, acredito eu que, com muita honra, enca-
minho, ao lado do Senador Mercadante, ao lado do 
Senador Demóstenes, “não”, Sr. Presidente. Não so-
mos a favor da criação de novos cargos. 

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá. 
Em seguida, concederei a palavra ao Líder da Minoria, 
Senador Mário Couto.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, mantenho. O 
Governo já fez as contas e encaminhou o projeto em 
regime de urgência. É importante para a estruturação 
e atuação do serviço público, portanto, mantemos o 
projeto, mantemos a urgência e vamos votar “sim”, Sr. 
Presidente.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Sr. Presidente, só para fazer uma consideração.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Mão Santa. 
Em seguida, falará V. Exª.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Garibaldi, olha, 
eu fico muito com Deus. Está escrito no livro de Deus: 
“Sob os céus há um determinado propósito para cada 
tempo.” Há tempo de nascer, de morrer, de plantar, de 
colher, de gastar e de economizar, Garibaldi. O tempo, 
agora, é de economizar. 

O filósofo Platão dizia: “Seja ousado, mas não 
em demasia. Ousadia com prudência.” Está aí. Es-
tamos dando um salto no escuro, no desconhecido. 
Está aí o problema econômico mundial, que já che-
gou ao Brasil. 

Presidente Garibaldi, eu queria dizer que nos 
deixou um ensinamento aquele grande estadista que 
se imolou pelo renascer da democracia: Tancredo. 
Naquele momento, ele anunciou: “ É proibido gastar.” 
Esse é o momento que nós vivemos.

Tancredo não era um idiota. Tancredo foi o es-
tadista que redemocratizou. Imolou-se. E Deus fez o 
Presidente Sarney continuar. Tancredo cantou e bra-
dou naquele momento: “É proibido gastar!” Roosevelt 
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disse que não se pode gastar antes de ter. Está todo 
mundo perplexo.

Sei que o nosso Presidente não gosta muito dos 
livros. Mas há os livros certos para orientar, para enca-
minhar, para dar luz. O livro Reinventando o Governo, 
de Ted Gaebler e David Osborne, diz que o governo não 
pode ser grande demais; tem de ser pequeno, enxuto, 
versátil. Grande demais afunda, que nem o Titanic, a 
maior obra técnica da engenharia. 

O Governo brasileiro está afundando. Está na 
cara. Olhai a segurança! Olhai a educação! 

Ontem, os velhinhos aposentados estavam aqui 
chorando, chorando, para acabarmos com esse calote 
que nós demos neles. 

Fico com Deus: “Sob os céus há um propósito 
determinado para cada tempo”. O de agora é econo-
mizar.

Então, seguirei o Senador Demóstenes: voto 
contra.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela 
ordem.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presi-
dente, para encaminhar, pela Minoria.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, após enten-
dimento com os Líderes, quero combinar a seguinte 
questão – pediria a atenção dos Líderes, principalmente 
os da Oposição –: vou retirar a urgência; supriremos as 
informações e voltaremos com a urgência de Líderes 
até o final das votações deste ano, se as informações 
forem pertinentes. Quero esse compromisso dos Lí-
deres da Oposição, para, então, retirar a urgência, e 
passarmos para o item seguinte. 

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Muito bem, Senador Romero Jucá. V. Exª agiu como 
Líder responsável. 

Muito bem!
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Pre-

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

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

– RN) – Tem V. Exª a palavra, pela ordem, Senador 
Arthur Virgílio. 

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB 
não nega a sua assinatura, mas não promete o voto. 

Queremos ser muito bem convencidos de que há a 
necessidade efetiva de preenchimento desses cargos, 
de criação desses cargos. Por enquanto, entendo que 
não há; que estamos, simplesmente, jogando dinheiro 
pela janela. E não é assim que se enfrenta uma crise. 
Gera-se emprego aí fora. Não se gera emprego lá fora 
inflando, inchando a máquina pública. Gera-se empre-
go poupando para investimento e não desperdiçando 
no custeio. Negar? Não negaremos a assinatura para 
a tramitação de urgência. Mas tenho muita convicção 
de que o nosso voto será o mesmo de hoje: votaremos 
contra a criação de novos cargos. 

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Presiden-
te, a Minoria quer falar!

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Tem a palavra V. Exª, pela ordem, Senador 
José Agripino. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela or-
dem. Sem revisão do orador. ) – Sr. Presidente, quero 
deixar claro que, com a posição do Senador Romero 
Jucá, que acho sensata, está provado, está claríssimo 
que não há convicção por parte do Governo em como 
encaminhar essa matéria. E nós, que temos o dever 
de zelar pelo interesse coletivo, jamais votaríamos 
pela criação desses cargos. Eu iria pedir verificação 
de quorum, eu iria encaminhar o voto, já havia feito o 
encaminhamento baseado numa posição de Governo, 
que, em função da dicotomia de posição, deixou-me a 
cavaleiro para inclusive recomendar o voto “não”. 

Ficou claríssimo aqui que o Governo está sem 
convicção sob esse tipo de matéria, o que nos deixa, 
a todos, muito inseguros. 

Portanto, acho que a posição tomada pelo Líder 
do Governo é sensata; Entendo razoável a revisão da 
matéria, para que possamos votar com convicção, e 
que eu possa voltar a encaminhar “sim” ou “não”, com 
convicção. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, registro que o compromisso que peço é o de 
forma, o de processo com as assinaturas, para que pos-
samos votar novamente até o final desta Legislatura.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – A Minoria 
quer falar, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Peço a compreensão de V. Exªs. 

Com a palavra, o Senador Mário Couto, Líder 
da Minoria.
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O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Presidente, agora fica bem 
claro que o Governo perdeu o leme. 

Fico olhando para o Senador Romero Jucá e 
vejo a agonia do Líder do Governo em ver que a sua 
própria Bancada não concorda com a orientação do 
Líder do Governo. Olhe como o Governo está perdido 
nesta Casa! Está sem leme, Senador. 

Quero, aqui, externar, Senador Romero Jucá, a 
minha preocupação com V. Exª. Eu já fui líder de go-
verno, Senador, e sei que são difíceis esses momentos 
para V. Exª. V. Exª fica constrangido, agoniado, preocu-
pado, nervoso, porque o Governo não se afina de jeito 
nenhum. O Governo não sabe o que traz para cá. O 
Governo orienta de uma forma, depois retira, porque 
a Bancada não concorda. O Governo está sem leme, 
Presidente. 

Concordo com a tese do Líder do Governo em 
retirar a matéria de pauta para uma análise melhor, 
externando, aqui, minha preocupação à Nação brasi-
leira: o Governo não sabe o que está fazendo nesse 
momento; enviando-nos projetos, o Líder do Governo 
os orienta, e a sua Bancada não concorda. 

É lamentável que a Nação brasileira esteja ob-
servando tudo isso.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pelo art. 14.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – De acordo com o art. 14, concedo a palavra 
a V. Exª.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para uma 
explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, respeitosamente, quero discordar do Senador 
Mário Couto, e dizer-lhe duas coisas: a primeira, é que 
estamos em um debate legislativo e, em um debate 
legislativo temos de ter abertura necessária para ouvir 
os segmentos, os companheiros da Base, os Líderes 
da Oposição, e tentar procurar um caminho. Quando 
o Governo encaminhou esse projeto não havia ainda 
a crise internacional. O Governo continua querendo 
aprovar os cargos. No entanto, exatamente para prestar 
mais informações, e em respeito a todos que colocaram 
seus questionamentos, estou adiando a votação. 

Vamos sentar com o Ministro Patrus e estudar a 
possibilidade de reduzir para 2009 a colocação des-
ses cargos. Votaremos a matéria possivelmente até o 
fim desta Legislatura. 

Portanto, estamos em pleno exercício da demo-
cracia aqui. O Governo não está sem rumo. Pelo con-
trário. Estamos atuando e valorizando a discussão, o 
debate e as posições no Senado Federal. 

Vamos retirar a urgência, e voltaremos a discutir 
esta matéria ainda nesta Legislatura.

A urgência está retirada, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Peço a 

palavra pelo art. 14, Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – De acordo com o art. 14, concedo a palavra 
V. Exª.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Para uma 
explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Senador 
Romero Jucá. Senador Romero Jucá. Senador Rome-
ro Jucá, eu não quero deixá-lo em situação difícil. Vou 
parar de fazer-lhe questionamentos. Disse a V. Exª que 
entendo V. Exª; eu já fui líder de governo. Lamentei o 
que fizeram com V. Exª. Eu o estou defendendo, Se-
nador! Eu o estou defendendo! Estou achando ruim o 
que fizeram com V. Exª. V. Exª encaminha um projeto e 
a sua Bancada não concorda com o encaminhamento 
de V. Exª. Aí, eu fico preocupado com a desmoraliza-
ção de V. Exª.

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

– RN) – Com a palavra, o Senador Renato Casagran-
de, Líder do PSB.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, quero manifestar mi-
nha opinião com relação à posição aqui tomada pela 
Líder do Governo, depois de um debate com Líderes 
da Oposição e partidos do Governo.

Sr. Presidente, tanto o Governo quanto o Con-
gresso, de fato, devem estar atentos com relação às 
despesas. 

Todos nós – Base do Governo e Oposição – 
aprovamos as últimas medidas provisórias, que pro-
porcionaram grandes despesas para o Governo, com 
correções de salário até 2011. Então, existe, de fato, 
a responsabilidade do Governo que propõe e a res-
ponsabilidade do Congresso.

Entendo que, assim como fizemos com as me-
didas provisórias, é fundamental que se comece a fa-
zer o mesmo com projetos que aumentem despesas, 
porque, além de vivenciarmos uma crise econômica 
mundial, também estamos precisando, cada vez mais, 
controlar despesas do Governo. Só que o Governo 
não pode parar. 

Concordo com essa reflexão, com esse freio de 
arrumação, mas o Governo, por exemplo, tem neces-
sidade – o Ministério do Desenvolvimento Social – de 
estruturar essa carreira, que está aqui apresentada na 
proposta, pelo trabalho e pelas funções que o Minis-
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tério do Desenvolvimento Social tem hoje. A carreira, 
no Ministério do Desenvolvimento Social, de políticas 
públicas sociais é importante. Então, temos de analisar, 
com olho clínico, aquilo que tem importância e aquilo 
que tem menos importância. Tudo é importante. Mas 
temos de fazer essa análise. Mas esse freio de arruma-
ção para demonstrar também que o Congresso quer 
debater melhor essas despesas, acho que é um com-
portamento importante do Senado da República.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – De acordo com o entendimento das Lideran-
ças, coordenado e proposto pelo Líder do Governo, a 
matéria tem a sua votação suspensa.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Item 2:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 27, DE 2008 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 64, § 1º da Constituição Federal)

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).

O PLC nº 27, de 2008, tramitou em regime de 
urgência constitucional (art. 64, § 1º – CF), de 24/03 
a 01/07/08, quando foi aprovada a Mensagem nº 460, 
de 2008, de retirada da urgência.

O prazo de apresentação de emendas, nos ter-
mos do art. 375, I, do Regimento Interno, transcorreu 
no período de 25 a 31/03/08.

A matéria volta a tramitar em regime de urgência 
constitucional (art. 64, § 1º – CF), nos termos da Men-
sagem nº 200, de 2008, do Presidente da República, 
lida em 6/10/2008.

Dependendo da leitura do parecer da Represen-
tação Brasileira no Parlamento do Mercosul.

Dependendo de parecer da CCJ, CRE e CAE.
(Sobrestando a pauta a partir de 21/11/2008)
A matéria constou da Ordem do Dia da última ses-

são deliberativa ordinária, quando teve sua apreciação 
transferida em virtude do acordo de lideranças. 

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Sobre a mesa, parecer da Representação Bra-
sileira no Parlamento do Mercosul – Relator, Senador 

Adelmir Santana –, que será lido pelo Sr. 1º Secretário 
em exercício, Senador César Borges.

É lido o seguinte:

 
PARECER Nº 108, DE 2008 – CN

Da Representação Brasileira no Parla-
mento do Mercosul, sobre Projeto de Lei da 
Câmara nº 27, de 2008 (PL nº 2.105, de 2007, 
na origem), que institui o Regime de Tribu-
tação 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 Sacoleiro).

Relator: Senador Adelmir Santana

 
I – Relatório

Chega ao exame desta Representação, em re-
gime de urgência constitucional, o Projeto de Lei da 
Câmara (PLC) nº 27, de 2008 (PL nº 2.105, de 2007, 
na origem), que institui o Regime de Tributação Unifi-
cada – RTU na importação, por via terrestre, de mer-
cadorias procedentes do Paraguai.

O PLC em exame é composto de 28 artigos e 
tem por finalidade precípua a criação de regime es-
pecial de tributação, denominado Regime Tributário 
Unificado (RTU), para os comerciantes conhecidos 
como “sacoleiros”, os quais realizam importação, por 
via terrestre e em quantidade reduzida, de mercado-
rias procedentes do Paraguai.

Além da Representação Brasileira no Parlamento 
do Mercosul, a matéria foi, ainda, encaminhada para 
apreciação simultânea das Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ); de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional (CRE), e de Assuntos Econômicos 
(CAE), com recebimento de emendas somente pe-
rante a CCJ.

Foram oferecidas 17 emendas à proposição, de 
autoria dos Senadores Arthur Virgílio, João Pedro e 
Sérgio Zambiasi (ver quadro anexo).

 
II – Análise

No Tratado de Assunção, de 26 de março de 
1991, os Estados-Partes reconheceram a existência 
de “diferenças pontuais de ritmo para a República do 
Paraguai e para a República do Uruguai” no âmbito do 
Mercado Comum do Sul – MERCOSUL (art. 6º).

    205ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 4 49613 

Também o Protocolo de Ouro Preto, de 17 de 
dezembro de 1994, refere-se à “necessidade de uma 
consideração especial para países e regiões menos 
desenvolvidos do Mercosul” (preâmbulo).

As disparidades, no que diz respeito ao desen-
volvimento e condições geográficas, como sabemos, 
constituem preocupação recorrente entre os membros 
do Mercosul, de modo que inúmeras Decisões do 
Conselho do Mercado Comum tratam dessa questão. 
Destacam-se a criação do Fundo para a Convergência 
Estrutural do Mercosul (FOCEM), que entre outros ob-
jetivos visa a “promover a coesão social, em particular 
das economias menores e regiões menos desenvolvi-
das” e, ainda, as recentes Decisões de nº 34, de 2006 
(Diretrizes para um Plano para Superação das Assi-
metrias no Mercosul), e de nº 6, de 2007 (Superação 
das Assimetrias no Mercosul).

O Paraguai, além de se caracterizar como “econo-
mia de menor tamanho relativo”, e país sem litoral ma-
rítimo. Afora isso, o comércio na fronteira terrestre entre 
esse país e o Brasil põe em evidência situação bastante 
peculiar no bloco: a intensa atividade de pequenos co-
merciantes, conhecidos como “sacoleiros”, que atuam 
à margem da legalidade. Cumpre registrar que essa 
realidade afeta nacionais de ambos os países.

A proposição em exame vem justamente incen-
tivar que tais empresários optem pela formalização, 
mediante adesão a um sistema tributário simplificado e 
mais vantajoso. Conforme ressaltado na Exposição de 
Motivos (EM nº 143/ME, de 2007), a proposição decorre 
de Memorando de Entendimento para a Promoção do 
Comércio e Investimento, celebrado entre o Governo 
da República do Brasil e o Governo da República do 
Paraguai, em 2007.

O referido Memorando é inspirado “no firme de-
sejo de incrementar e equilibrar as relações de comér-
cio, bem como fomentar novos investimentos, a fim de 
favorecer a prioridade concedida por ambas as Par-
tes ao fortalecimento das relações entre os países da 
América do Sul, em particular do Mercosul”.

Nesse passo, estamos certos de que a proposição 
– ao levar em consideração as assimetrias do bloco, 
bem como as condições do comércio fronteiriço entre 
Brasil e Paraguai, que reclamam especial atenção dos 
respectivos governos – harmoniza-se com os princí-
pios e objetivos de integração regional do Mercosul, 
minimizando, inclusive, a possibilidade de ocorrência 
de eventuais tensões sociais na região de fronteira 
entre os dois países.

No que se refere às Emendas de nº 1 a 15, cer-
tamente essas serão objeto de análise minuciosa nas 

demais comissões às quais a proposição também foi 
distribuída. No âmbito da competência da Representa-
ção Brasileira no Parlamento do Mercosul, entretanto, 
tais emendas em nada aprimoram o texto do PLC.

Por meio da Emenda nº 16º, de autoria do Se-
nador Sérgio Zambiasi, pretende-se incluir dispositivo 
que autoriza a criação de um fundo de recuperação 
econômica para o Município de Santana do Livramen-
to – FUNRES e outro para o Município de Jaguarão 
– FUNREJ.

Cumpre registrar que não convém tratar dessa 
matéria no bojo das discussões que se travarão em 
torno do PLC nº 27, de 2008, porque a Emenda nº 16 
– diferentemente de alteração introduzida pela Câmara 
dos Deputados, que autoriza a criação do Fundo de 
Recuperação Econômica de Foz do Iguaçu (FUNREF) 
– refere-se a Municípios da fronteira Brasil-Uruguai e 
o PLC cuida estritamente de relação bastante peculiar 
entre Brasil e Paraguai.

A Emenda nº 17, por sua vez, visa à criação de 
áreas de livre comércio nos Municípios de Santana do 
Livramento e de Jaguarão, a fim de estimular o desen-
volvimento econômico e social da região de fronteira 
do extremo sul e oeste do Rio Grande do Sul.

O PLC nº 27, de 2008, não comporta discussões 
sobre a criação de áreas de livre comércio. E não 
bastassem essas razões, cabe lembrar que a criação 
dessas áreas de livre comércio conflitaria com a De-
cisão nº 8, de 1994, do Conselho do Mercado Comum 
– CMC, órgão superior responsável pela condução 
política do processo de integração no MERCOSUL. O 
art. 5º dessa Decisão veda a multiplicação de zonas 
francas no âmbito do bloco, ao determinar que apenas 
aquelas que atualmente estão em funcionamento e as 
que venham a se instalar em virtude de normas legais 
vigentes ou em tramitação nos Parlamentos nacionais 
poderão ter atividade no Mercosul.

Por derradeiro, reafirmamos que o PLC em exame 
constitui considerável esforço no sentido de resolver 
questão social que há muito exige maior atenção por 
parte do Governo brasileiro. Com isso, estamos certos 
de que as relações entre Brasil e Paraguai serão apri-
moradas, o que inegavelmente trará reflexos positivos 
no processo de integração mercosulino.

 
III – Voto

Diante do exposto, manifestamo-nos pela aprovação 
do PLC nº 27, de 2008, com rejeição das Emendas.

Sala da Comissão, – Senador Aldemir Santa-
na, Relator.
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REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA 
NO PARLAMENTO DO MERCOSUL

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 27, DE 2008

PARECER DA REPRESENTAÇÃO

A Representação Brasileira no Parlamento do Mer-
cusul, em reunião ordinária realizada hoje, opinou una-
nimemente pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara 
nº 27/2008, com rejeição das emendas, nos termos do 
Parecer do Relator, Senador Adelmir Santana.

Estiveram presentes os Senhores:
Senador Aloizio Mercadante – Presidente; Depu-

tados George Hilton e Cláudio Diaz – Vice-Presidentes. 
Senadores Geraldo Mesquita Júnior, Efraim Morais, Ma-
risa Serrano, Sérgio Zambiasi, Cristovam Buarque,

Neuto de Conto, Adelmir Santana e Eduardo 
Azeredo; e Deputados Dr. Rosinha, Geraldo Thadeu, 
Germano Bonow, Beto Albuquerque, Íris de Araújo, 
Celso Russomano, e Valdir Colatto.

Plenário da Representação, em 7 de outubro de 
2008. – Senador Aloizio Mercadante, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – O parecer é favorável ao projeto e pela rejei-
ção das emendas.

Concedo a palavra à Senadora Serys Slhessa-
renko, Relatora designada na Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania, para proferir parecer sobre 
o projeto e as emendas.

PARECER Nº 1.200, DE 2008–PLEN

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT. Para proferir parecer.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, a Comissão de Constituição e Justiça, em 
regime de urgência constitucional, sobre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 27, de 2008, que institui o Regime 
de Tributação Unificada – o RTU na importação, por via 
terrestre, de mercadorias procedentes do Paraguai, e 
altera as Leis nº 10.637, de 30 de setembro de 2002, 
e nº 10.833, de 20 de dezembro de 2003.

O PLC compõe-se de 28 artigos, cuja finalidade 
é, entre outras, criar regime especial de tributação, de-
nominado Regime Tributário Unificado (RTU), para os 
comerciantes comumente chamados de “sacoleiros”, 
que realizam importação, por via terrestre, de quantida-
de reduzida de mercadoria procedente do Paraguai.

O regime unifica a cobrança dos diversos impos-
tos e contribuições federais que incidem na importação. 
Aplica-se somente à importação, por via terrestre, na 
fronteira com aquele país e se restringe a sociedades 
empresariais e empresários brasileiros, constituídos 
como microempresas optantes do Simples Nacional, 
submetidas, portanto, ao limite fixado pela Lei Com-

plementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (receita 
bruta anual igual ou inferior a R$ 240.000,00)

A Câmara dos Deputados aprovou o projeto, com 
alterações, em 13 de março de 2008.

Nesta Comissão, recebeu 17 emendas, de au-
toria dos Senadores João Pedro, Sérgio Zambiasi e 
Arthur Virgílio.

Análise
O comércio fronteiriço entre o Brasil e o Paraguai 

necessita de urgente aperfeiçoamento. Parte conside-
rável do tráfico de mercadorias é feita, atualmente, por 
pequenos comerciantes, conhecidos como “sacoleiros”. 
Em razão de sua hipossuficiência econômica e técni-
ca, estão impossibilitados de atender às complexas 
e onerosas regras de internalização de mercadorias. 
Com isso, muitos deles são empurrados para a infor-
malidade e para a prática do descaminho.

Todavia, uma solução meramente repressora, 
que se limitasse ao aspecto policial da questão, seria 
desinteressante para todas as partes envolvidas. A 
medida que ora se examina, portanto, visa à formali-
zação desse contingente de trabalhadores, sem que 
se abra mão do controle aduaneiro. 

A importância do comércio entre Brasil e Paraguai, 
bem como a necessidade de manter íntegros os laços que 
unem os dois países, ambos integrantes do Mercosul, de-
monstra a relevância da questão, a justificar o tratamento 
da questão no projeto de lei que ora se examina.

Quanto à constitucionalidade, nada há que impeça 
a tramitação do PLC nº 27, de 2008. Não cuida de ma-
téria que não pudesse ser iniciada pelo Presidente da 
República, e trata de impostos e contribuições federais, 
matéria de competência legislativa da União.

As regras criadas pelo PLC nº 27, de 2008, em 
nosso entendimento, cumprem seu objetivo. Sem que 
haja, em princípio, redução de alíquotas, estabelece um 
regime fiscal mais simplificado, voltado especificamen-
te para o pequeno comércio de fronteira. Em síntese, 
facilita-se a importação, sem abrir mão das prerrogati-
vas e deveres de fiscalização do Poder Executivo.

Para tanto, o Poder Executivo estabelecerá limite 
individual de valor importado anualmente, podendo, 
também, estabelecer sublimites por trimestre ou por 
semestre, bem como limites quantitativos por tipo de 
mercadoria.

Somente poderão ser importadas ao amparo do 
RTU as mercadorias relacionadas pelo Poder Execu-
tivo, ficando, desde já, vedada a inclusão, no regime, 
de armas e munições, fogos de artifício, explosivos, 
bebidas, inclusive alcoólicas, cigarros, veículos auto-
motores em geral e embarcações de todo tipo, inclu-
sive suas partes e peças, medicamentos, pneus, bens 
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usados e bens com importação suspensa ou proibida 
no Brasil.

A entrada das mercadorias no País somente po-
derá ocorrer em ponto de fronteira alfandegado, espe-
cificamente habilitado para tanto. A habilitação levará 
em conta o estabelecimento de controles, abrangendo, 
desde já a aquisição de mercadorias, no lado paraguaio 
(portanto, envolvendo ajustes de procedimentos com 
os órgãos de controle paraguaios), até a posterior co-
mercialização no Brasil.

O regime tributário consiste no pagamento dos 
tributos federais mediante aplicação da alíquota única 
de 42,25% sobre o preço de aquisição das mercado-
rias importadas, à vista da fatura comercial ou docu-
mento de efeito equivalente, observados os valores 
de referência mínimos estabelecidos pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil. Dependendo do estabe-
lecimento de convênios com os Estados e o Distrito 
Federal, poderá ser também incluído o imposto sobre 
operações relativas à circulação de mercadorias e so-
bre prestações de serviços de transporte interestadual 
e intermunicipal e de comunicações (ICMS).

Todos os Srs. e as Srªs Senadoras já têm conhe-
cimento, por isso estamos lendo parte do relatório.

Com relação às emendas, não será possível 
acatar nenhuma das 17 emendas apresentadas, em 
que pese o mérito destas emendas, todas buscando 
resguardar interesses regionais, não posso acatá-las 
por não aperfeiçoarem o projeto.

Além disso, as emendas tendem a agravar sensi-
velmente as condições de funcionamento e dos contro-
les do RTU, a ponto de torná-lo inócuo por impraticável. 
Em alguns casos, as exigências sugeridas vão além 
do que é exigido na importação normal. Por exemplo, 
a exigência de formal permissão dos fabricantes para 
comercialização, no Brasil, dos produtos importados; 
ou então a anuência prévia da ANP, Anvisa, Inmetro e 
outros órgãos fiscalizadores como condição para de-
sembaraço; ou ainda, a obrigatoriedade de pagamento 
antecipado ao exportador.

Eu diria que cada uma das emendas têm uma 
análise.

Acrescente-se, ainda, que, necessariamente, a 
criação de tais áreas de livre comércio, por força de 
tratados internacionais, teria que ser negociada no âm-
bito do Mercosul, considerando que o instituto implica 
exceção à aplicação da tarefa externa comum (TEC).

Voto
Assim, à vista do exposto, votamos pela aprova-

ção do PLC nº 27, de 2008 e pela rejeição das Emen-
das de nº 1 a 17 apresentadas.

É o relatório, Sr. Presidente.

É o seguinter o parecer na íntegra:

PARECER Nº, DE 2008

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, em regime de urgência consti-
tucional, sobre o Projeto dc Lei da Câmara 
nº 27, de 2008, que “institui o Regime de Tri-
butação Unificada – RTU na importação. por 
via terrestre, de mercadorias procedentes 
do Paraguai; e alteraas Leis nº 10637, de 30 
de dezembro de 2002, e nº 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003”.

Relatora: Senadora Serys Slhessarenko

I – Relatório

O Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 27, de 2008, 
foi apresentado pelo Presidente da República em 24 
de setembro de 2007, em razão de a Medida Provisó-
ria (MPV) nº 380, de 2007, que tratava do tema, haver 
sido revogada pela MPV nº 392, de 2007.

Ressalte-se que a proposição tramita em regime 
de urgência constitucional e está sob análise conco-
mitante das Comissões de Assuntos Econômicos, de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional, e desta CCJ. 
Além disso, receberá parecer da Representação Bra-
sileira no Parlamento do MERCOSUL.

O PLC compõe-se de 28 artigos, cuja finalidade 
é, entre outras, criar regime especial de tributação, de-
nominado Regime Tributário Unificado (RTU), para os 
comerciantes, comumente chamados de “sacoleiros”, 
que realizam importação, por via terrestre, de quantida-
de reduzida de mercadoria procedente do Paraguai.

O regime unifica a cobrança dos diversos impos-
tos e contribuições federais que incidem na importação. 
Aplica-se somente à importação, por via terrestre, na 
fronteira com aquele país e se restringe a sociedades 
empresariais e empresários brasileiros constituídos 
como microempresas optantes do Simples Nacional, 
submetidas, portanto, ao limite fixado pela Lei Com-
plementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (receita 
bruta anual igual ou inferior a R$240.000,00).

A Câmara dos Deputados aprovou o projeto, com 
alterações, em 13 de março de 2008.

Nesta Comissão, recebeu 17 emendas, de au-
toria dos senadores João Pedro, Serglo Zambiasi e 
Arthur Vírgilio.

II – Análise

O comércio fronteiriço entre Brasil e Paraguai 
necessita de urgente aperfeiçoamento. Parte conside-
rável do tráfico de mercadorias é feita, atualmente, por 
pequenos comerciantes, conhecidos como “sacoleiros”. 
Em razão de sua hipossuficiência econômica e técni-
ca, estão impossibilitados de atender às complexas 
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e onerosas regras de internalização de mercadorias. 
Com isso, muitos deles são empurrados para a infor-
malidade e para a prática do descaminho.

Todavia, uma solução meramente repressora, 
que se limitasse ao aspecto policial da questão, sena 
desinteressante para todas as partes envolvidas. A 
medida que ora se examina, portanto, visa à formali-
zação desse contingente de trabalhadores, sem que 
se abra mão do controle aduaneiro.

A importância do comércio entre Brasil e Paraguai, 
bem como a necessidade de manter íntegros os laços que 
unem os dois países ambos integrantes do Mercosul, de-
monstra a relevância da questão, a justificar o tratamento 
da questão no projeto de lei que ora se examina.

Além disso, a situação precária em que se en-
contram os chamados “sacoleiros”, impossibilitados 
de manter suas atividades em razão da efetiva fisca-
lização aduaneira, somada aos prejuizos causados 
aos empresários do lado paraguaio, exigem a pronta 
resposta do Brasil para a questão, justificando, dessa 
forma, a urgência no trato da matéria.

Quanto à constitucionalidade, nada há que impeça 
a tramitação do PLC nº 27, de 2008. Não cuida de ma-
téria que não pudesse ser iniciada pelo Presidente da 
República, e trata de impostos e contribuições federais, 
matéria de competência legislativa da União.

A proposição é também adequada, do ponto de 
vista econômico-financeiro, uma vez que ela não pro-
voca aumento de despesa. Em principio, o RTU se li-
mita a unificar os diversos tributos incidentes ‘sobre a 
importação de mercadorias, permitindo o pagamento 
em uma só guia de recolhimento, mediante aplicação 
de aliquota unificada.

Quanto ao mérito, em nosso entendimento, a 
proposição deve ser acolhida.

Como já foi mencionado, o comércio feito, por via 
terrestre, entre Brasil e Paraguai, devido a suas peculia-
ridades, exigia, há bastante tempo, uni tratamento mais 
adequado, tanto do ponto de vista tributário, como em 
relação ao processo de desembaraço aduaneiro.

As regras criadas pelo PLC nº 27, de 2008, em 
nosso entendimento, cumprem seu objetivo. Sem que 
haja, em princípio, redução de alíquotas, estabelece um 
regime fiscal mais simplificado, voltado especificamen-
te para o pequeno comércio de fronteira. Em síntese, 
facilita-se a importação, sem abrir mão das prerrogati-
vas e deveres dc fiscalização do Poder Executivo.

Para tanto, o Poder Executivo estabelecerá limite 
individual de valor importado anualmente, podendo, tam-
bém, estabelecer sublimites por trimestre ou por semestre, 
bem como limites quantitativos por tipo de mercadona.

Somente poderão ser importadas ao amparo do 
RIU as mercadorias relacionadas pelo Poder Executivo, 

ficando, desde já, vedada a inclusão, no regime, de ar-
mas e munições, fogos de artifícios, explosivos, bebidas, 
inclusive alcoólicas, cigarros, veículos automotores em 
geral e embarcações de todo tipo, inclusive suas partes 
e peças, medicamentos, pneus, bens usados e bens 
com importação suspensa ou proibida no Brasil.

Em razão de alterações promovidas na Câmara 
dos Deputados, será constituída uma Comissão de 
Monitoramento do RTU (CMRTU), para acompanhar 
a evolução do fluxo de comércio entre os dois países 
e monitorar eventuais impactos da medida. Com par-
ticipação plural, estamos convictos de que a Comis-
são será um canal importante de transparência e de 
controle social dos efeitos das medidas previstas no 
PLC nº 27, de 2008.

A entrada das mercadorias no País somente po-
derá ocorrer em ponto de fronteira alfandegado, espe-
cificamente habilitado para tanto. A habilitação levará 
em conta o estabelecimento de controles, abrangendo 
desde a aquisição de mercadorias, no lado paraguaio 
(portanto, envolvendo ajustes de procedimentos com 
os órgãos de controle paraguaios), até a posterior co-
mercialização no Brasil.

A mercadoria será declarada abandonada se, 
após trinta dias de entrada no recinto alfandegado, 
não for iniciado ou retomado o despacho aduaneiro 
por ação ou omissão do habilitado.

O regime tributário consiste no pagamento dos 
tributos federais mediante a aplicação da alíquota úni-
ca de 42,25% (quarenta e dois inteiros e vinte e cinco 
centésimos por cento) sobre o preço de aquisição das 
mercadorias importadas, à vista da fatura comercial ou 
documento de efeito equivalente, observados os valores 
de referência mínimos estabelecidos pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil. Dependendo do estabe-
lecimento de convênios com os estados e o Distrito 
Federal, poderá ser também incluído o imposto sobre 
operações relativas à circulação de mercadorias e so-
bre prestações de serviços de transporte interestadual 
e intermunicipal e de comunicações (ICMS).

São cominadas várias penalidades para hipóte-
ses de descumprimento das normas do regime. Essas 
penalidades abrangem as de suspensão e de exclusão 
do regime, e também as financeiras (multas), caculadas 
em razão do valor das mercadorias. Além, disso, as 
mercadorias ficam sujeitas à pena de perdimento, nos 
casos já previstos na legislação aduaneira vigente.

Vê-se, pois, que o RTU simplica o desembara-
ço aduaneiro, unifica o pagamento dos tributos, mas 
mantém rígido controle das importações pela Adminis-
tração Tributária. Assim, estima-se a formalização das 
operações de importação de mercadorias do Paraguai 
e incrementa-se o comércio entre os dois países. Dá-
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se, enfim, uma solução satisfatória para um problema 
que vinha se revelando constante foco de tensão nas 
relações bilaterais entre Brasil e Paraguai.

É importante mencionar outra alteração feita na 
Câmara dos Deputados. Trata-se da instituição de um 
Fundo de Recuperação Econômica de Foz do lguaçu 
(FUNREF). É importante que o incremento no comér-
cio de fronteira seja acompanhado de medidas que 
reforcem a infra-estrutura daquela cidade e estimulem 
empreendimentos produtivos na região.

Por fim, vale destacar outras medidas que foram 
agregadas ao PLC nº 27, de 2008, e que aprimoram 
a legislação tributária federal como um todo, cuja re-
lação, porém, é apenas indireta com o objeto tratado 
pela proposição.

Uma delas é a permissão para que empresas que 
prestam serviços de limpeza, coriservação e manu-
tenção possam descontar créditos de PIS/Pasep e da 
Cofins relativos ao vale-alimentação, ao vale-transporte 
e aos uniformes entregues a seus empregados.

Outra alteração é a que visa permitir que os pro-
dutos da Área de Livre Comércio de Macapá e Santana 
(ALCMS), elaborados com matéria-prima regional, pos-
sam ser comercializados, com isenção de IPI, dentro 
ou fora de seus limites.

Com relação às emendas, não será possível 
acatar nenhuma das 17 emendas apresentadas, em 
que pese o mérito destas emendas, todas buscando 
resguardar interesses regionais, não posso acatá-las 
por não aperfeiçoarem o projeto.

As emendas de nº 1 a 13 e a de nº 15, apresen-
tadas pelo eminente Senador Arthur Virgílio, embora 
reflitam o zelo que sempre empresta à apreciação das 
matérias discutidas nesta Casa, especialmente por 
proposições que, no entendimento do nobre senador, 
possam vir a colocar em risco os interesses de seu 
grande Estado do Amazonas, não podem, ao nosso 
parecer, ser acolhidas.

Por primeiro cabe salientar que a proposição em 
tela não significa riscos à indústria nacional, uma vez 
que a intenção do projeto é a regularização de uma 
prática antiga em nosso país e que não pode ser sim-
plesmente ignórada. Portanto, não se criará uma nova 
situação que poderá prejudicar as empresas instaladas 
na Zona Franca de Manaus ou qualquer outa indústria, 
pois estamos apenas regulando e garantindo que haja 
o pagamento dos impostos incidentes sobre estas im-
portações, que hoje grande pane é feita por meio ilícito 
e sem o devido pagamento de impostos.

Além disso as emendas tendem a agravar sen-
sivelmente o rigor das condições de funcionamento e 
dos controles do RTU, a ponto de torná-lo inócuo por 
impraticável. Em alguns casos, as exigências sugeridas 

nas emendas vão além do que é exigido na importação 
normal. Por exemplo, a exigência de formal permissão 
dos fabricantes para comercialização, no Brasil, dos pro-
dutos importados; ou então, a anuência prévia de ANP, 
Anvisa e Inmetro e outros órgãos fiscalizadores como 
condição para desembaraço; ou, ainda, a obrigatorie-
dade de pagamento antecipado ao exportador.

Em relação à emenda nº 2, cabe destacar que 
o Acordo sobre Aspectos do Direito de Propriedade, 
aprovado pelo Decreto Legislativo nº 30, de 1994, e 
regulamentado pelos arts. 545 e 547 do Decreto nº 
4.543, de 2002 (Regulamento Aduaneiro), somente 
prevê a apreensão, de ofício ou a requerimento, de 
produtos assinalados com marcas falsificadas, altera-
das ou imitadas ou que apresentem falsa indicação de 
procedência. O Acordo não prevê a apreensão de pro-
dutos originais objeto de importação por operador não 
autorizado pelo fabricante do produto no exterior.

Trata-se, portanto, de exigência que extrapola 
até mesmo àquelas realizadas às importações ordi-
nárias, vez que não se encontra albergada pela legis-
lação nacional.

Do ponto de vista operacional, cabe destacar, 
ainda, que a proposta traz impacto de difícil transpo-
sição, considerando que obriga o importador, no caso 
microempresa optante pelo Simples Nacional, a apre-
sentar autorização do fabricante original, previamente 
à operação comercial.

Com relação à emenda nº 5, a matéria já é regu-
lada de forma geral em outros instrumentos legais, que 
não excepcionam as importações realizadas mediante 
procedimentos simplificados das necessárias anuên-
cias de outros órgãos, razão pela qual a inclusão desse 
dispositivo é absolutamente dispensável.

Por outro lado, a inclusão de tal dispositivo po-
deria favorecer o surgimento de dúvidas na sua apli-
cação – pelo seu detalhamento –, além de estimular 
as demandas para inclusão de mercadorias sujeitas 
a controles específicos no regime, o que não é dese-
jável, tendo em vista a necessária e almejada simpli-
ficação de procedimentos de controle aduaneiro, bem 
como os próprios objetivos do regime. Essa extensão 
demandaria a inclusão de procedimentos de controle 
(licenciamento e anuência), no sistema informatizado 
de controle e fora dele, a serem observados pelos im-
portadores na realização das operações comerciais 
ao amparo do regime que, embora possíveis de serem 
implementados, não se alinham com a simplificação 
pretendida na aplicação do regime.

Convém reiterar que o RTU tem a finalidade precí-
pua de induzir os chamados “sacoleiros” à formalização. 
Ele oferece certa simplificação nos procedimentos de 
importação, mas de maneira alguma traduz compla-
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cência. As condições estabelecidas no projeto já são 
bastante rígidas, tanto em termos de funcionamento, 
quanto em termos de penalidades, tangenciando o li-
mite a partir do qual o Regime se tomaria proibitivo.

De toda maneira, mesmo que tais condições ve-
nham a se revelar, no futuro, insuficientes, a Comissão 
de Monitoramento do RTU poderá recomendar modi-
ficações na relação de que trata o art. 3º desta Lei e 
a revisão dos limites previstos no art. 4º”. É o que se 
pode colher no § 2º do art. 5º do Projeto.

Particularmente, a Emenda nº 12 é anti-regimen-
tal, na medida em que busca inverter o sentido do dis-
positivo: o que era permitido passa a ser não permitido. 
Além disso, a alteração de alíquotas do imposto de 
importação e do IPI é constitucionalmente autorizada 
e reconhecida, de longa data, como mecanismo válido 
para controle econômico.

Com o propósito de ampliar o alcance dessa me-
dida, o Senador JOÃO PEDRO apresentou emenda nº 
14, perante esta Comissão, a fim de que o benefício 
valesse para toda área da Amazônia Ocidental.

Ele argumenta que a Amazônia Ocidental já dis-
põe de benefício semelhante ao que se pretende dar 
à ALCMS, sendo que apenas para matérias “primas 
agrícolas e extrativas vegetais”. Sua iniciativa, portan-
to, apenas equipararia um benefício ao outro, estendo, 
por exemplo, a alguns minerais.

No entanto, parece-nos que as razões que ampa-
ram o benefício dado à ALCMS não justificariam sua 
extensão a toda área da Amazônia Ocidental. Prever 
o impacto ambiental e tributário de medida restrita ao 
âmbito dos municípios de Macapá e Santana é tarefa 
bem mais simples que fazê-lo para toda área da Ama-
zônia Ocidental, que abrange os Estados do Amapá, 
Amazonas, Rondônia e Roraima. Não há, nos estreitos 
limites do rito de tramitação da urgência constitucional, 
condições para os estudos necessários para tanto.

Acolher a emenda, pois, colocaria em risco o pró-
prio equilíbrio ambiental da região, pois poderíamos 
estar estimulando a industrialização de vários produtos 
sem as cautelas que devem ser tomadas em medidas 
dessa natureza.

Quanto à Emenda nº 16, de autoria do Senador 
SÉRGIO ZAMBIASI, que autoriza a criação de fundos 
de recuperação econômica dos municípios de Santana 
do Livramento e de Jaguarão, cumpre-nos lembrar que 
o FUNREF, cuja criação foi autorizada por emenda da 
Câmara dos Deputados, guarda relação direta e estreita 
consonância com o espírito do RTU, uma vez que o co-
mércio entre Brasil e Paraguai, realizados pelos chamados 
“sacoleiros”, dá-se preponderantemente pela Ponte da 
Amizade, que liga Foz do Iguaçu a Ciudad del Este.

Não nos parece pertinente, portanto, trazer à dis-
cussão os eventuais danos decorrentes do comércio 
fronteiriço entre Brasil e Uruguai, que não constituem 
objeto deste PLC nº 27, de 2008.

A Emenda nº 17, também do Senador ZAMBIAZI, 
que cria Áreas de Livre Comércio de Santana de Li-
vramento (ALCSL) e de Jaguarão (ALCJ). Lamentavel-
mente, também não pode merecer acolhida. De início, 
diga-se que ela não se insere no escopo do Projeto 
sob exame – e se poderia mesmo dizer que vai em 
sentido contrário, pois a matéria nele discutida não diz 
respeito à dispensa ou isenção de tributos mas, tão-
somente à simplificação de procedimentos.

Por implicar isenção, redução de base de cálculo e 
tratamento favorecido, a criação de área de livre comércio 
deve, por força do art. 150, § 6º, da Constituição Federal, 
ser veiculada por lei específica e exclusiva. O acatamento 
da emenda levaria, portanto, a uma inconstitucionalidade 
que não pode ser chancelada por esta Comissão.

Acrescente-se, ainda, que, necessariamente, a 
criação de tais áreas de livre comércio, por força de tra-
tados internacionais, teria de ser negociada no âmbito 
do MERCOSUL, considerando que o instituto implica 
exceção à aplicação da tarifa externa comum (TEC).

III – Voto

Assim, à vista do exposto, votamos pela aprova-
ção do PLC nº 27, de 2008, e pela rejeição das emen-
das de nºs 1 a 17 apresentadas.

Sala da Comissão, – Senadora Serys Slhes-
sarenko.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – O parecer é favorável ao projeto e pela rejei-
ção das emendas.

Concedo a palavra ao Senador Sérgio Guerra, 
Relator ad hoc, designado na Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional para proferir parecer so-
bre o projeto e as emendas.

PARECER Nº 1.201, DE 2008–PLEN

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Para pro-
ferir parecer.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs Senadores, 
o presente relatório elaborado pelo Senador Tasso 
Jereissati reitera, com pequena alteração, o relatório 
anteriormente apresentado à Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional em que, com base em 
entendimento de acordo, profere voto favorável ao PLC, 
com acatamento na forma de subemendas de várias 
emendas apresentadas e outras rejeitadas.

Em entendimentos havidos com a Liderança do 
Governo e o Relator na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, Senador Eduardo Suplicy, o Senador Tasso 
Jereissati concordou em ajustar seu relatório anterior 
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com o objetivo de também acatar, mediante subemen-
da, a Emenda de nº 3 de autoria do Líder e Senador 
Arthur Virgílio, que trata dos produtos eletroeletrônicos 
que podem ou não entrar no país, sob o regime esta-
belecido no PLC nº 27, de 2008.

Assim adotado o referido relatório, passamos a 
relatá-lo. 

É submetido ao exame dessa Comissão, em re-
gime de urgência constitucional, o Projeto de Lei da 
Câmara (PLC) nº 27, de 2008 (PL nº 2.105, de 2007, 
na origem), que institui Regime de Tributação Unificado 
– RTU na importação por via terrestre, de mercadorias 
procedentes do Paraguai. 

Em linhas gerais, a proposição pretende criar 
regime de tributação especial, que beneficiará os pe-
quenos empresários, conhecidos como “sacoleiros”, 
que importam produtos do Paraguai, em quantidade 
reduzida e por via terrestre. O objetivo do regime sim-
plificado é desestimular a ilegalidade, consistente do 
não-pagamento de tributos.

O PLC será apreciado, simultaneamente, por esta 
Comissão e, ainda, pela Comissão de Assuntos Eco-
nômicos (CAE); pela Representação Brasileira no Par-
lamento do Mercado Comum do Sul (Mercosul); e pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). 
Somente poderá receber emendas nesta última.

Conforme quadro anexo, foram recebidas, na CCJ, 
17 emendas à proposição, de autoria dos Senadores 
Arthur Virgílio, João Pedro e Sérgio Zambiasi.

No mais, há toda uma descrição sobre o projeto 
que configura os entendimentos havidos. Vou ler ape-
nas o voto do Senador Tasso Jereissati.

Diante do exposto, o nosso voto é pela aprovação 
do PLC nº 27, de 2008, com a aprovação integral da 
Emenda 13 e parcial das Emendas nºs 2, 3, 5, 7, 14 e 
15, na forma das subemendas que se seguem, e pela re-
jeição das Emendas 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16 e 17.

Sr. Presidente, esse é o nosso voto.

É o seguinte o parecer na ìntegra:

PARECER Nº , DE 2008

Da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Lei 
da Câmara nº 27, de 2008 (PL nº 2.105, de 
2007, na origem), que institui o Regime 
de Tributação Unificada – RTU na impor-
tação, 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. (Pro-
jeto do Sacoleiro).

Relator: Senador Sérgio Guerra

I – Relatório

É submetido ao exame desta Comissão, em re-
gime de urgência. constitucional, o Projeto de Lei da 
Câmara (PLC) nº 27, de 2008 (PL nº 2.105, de 2007, 
na origem), que institui o Regime de Tributação Unifi-
cada – RTU na importação, por via terrestre, de mer-
cadorias procedentes do Paraguai.

Em linhas gerais, a proposição pretende criar 
regime de tributação especial que beneficiará os pe-
quenos empresários, conhecidos como “sacoleiros”, 
que importam produtos do Paraguai, em quantidade 
reduzida e por via terrestre. O objetivo do regime sim-
plificado é desestimular a ilegalidade, consistente no 
não-pagamento de tributos.

O PLC será apreciado, simultaneamente, por esta 
Comissão e, ainda, pela Comissão de Assuntos Econô-
micos (CAE); pela Representação Brasileira no Parla-
mento do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL); e pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). 
Somente poderá receber emendas nesta última.

Conforme quadro anexo, foram recebidas, na CCJ, 
17 emendas a proposição, de autoria dos Senadores 
Arthur Virgílio, João Pedro e Sérgio Zambiasi.

II – Análise

O projeto trata de matéria essencialmente tribu-
tária. Interessa, porém, a esta Comissão pelo fato de 
pretender regulamentar atividade de pequenos empre-
sários, que consiste na importação, via terrestre, de 
mercadorias de país vizinho e parceiro no Mercosul, 
o Paraguai. Tal atividade vem se desenvolvendo ao 
longo dos anos, em muitos casos, sem o devido reco-
lhimento de tributos.

O art. 2º do projeto determina que o regime a 
ser criado “permite a importação, por via terrestre, de 
mercadorias procedentes do Paraguai mediante o pa-
gamento unificado de impostos e contribuições federais 
incidentes na importação, observado o limite máximo 
de valor das mercadorias importadas pôr habilitado, 
por ano-calendário, fixado pelo Poder Executivo”.

Pretende-se, sobretudo, solucionar tensão social 
que se instalou na fronteira entre Brasil e Paraguai após 
anos de intenso comércio desenvolvido pelos chama-
dos “sacoleiros”. Com o maior rigor na fiscalização 
aduaneira realizada pela Receita Federal do Brasil, 
inviabilizou-se a continuidade das atividades de muitos 
desses pequenos comerciantes brasileiros, bem como 
dos empresários paraguaios que deles dependem.

Desse modo, a criação de regime de tributação 
simplificada para esses comerciantes constitui medida 
necessária para estimulá-los ao pagamento de tribu-
tos. Em outros termos, a intenção é que esse comércio 
fronteiriço se desenvolva dentro da legalidade, sem 
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que isso, contudo, o torne inviável ou possa ocasionar 
novas turbulências sociais na região da fronteira entre 
ambos os países.

Vale lembrar que a iniciativa do Governo brasileiro 
vem ao encontro de medidas já adotadas no âmbito 
do Mercosul, com vistas a reduzir as assimetrias ve-
rificadas entre os membros dos blocos. Destacamos 
a Decisão nº 18, de 2005, do Conselho do Mercado 
Comum, que criou o Fundo para a Convergência Es-
trutural do Mercosul (FOCEM), a fim de “promover a 
coesão social, em particular das economias menores 
e regiões menos desenvolvidas”. Inúmeras outras de-
cisões daquele órgão – a exemplo da Decisão nº 34, 
de 2006 (Diretrizes para um Plano para Superação das 
Assimetrias no Mercosul, e da Decisão nº 6, de 2007 
(Superação das Assimetrias no Mercosul) – também 
contemplam essa questão.

Tais decisões encontram respaldo jurídico tanto no 
Tratado de Assunção, de 1991, quanto no Protocolo de 
Ouro Preto, de 1994. O primeiro, em seu art. 6º, declara 
que “[o]s Estados-Partes reconhecem diferenças pontuais 
de ritmo para a República do Paraguai e para a República 
Oriental do Uruguai”. Já o preâmbulo do segundo prevê a 
“necessidade de uma consideração especial para países 
e regiões menos desenvolvidos do Mercosul”.

Com efeito, dentro do bloco mercosulino, o Paraguai 
tem recebido atenção especial dos demais membros por 
se caracterizar como país de “economia de menor tama-
nho relativo” e, ainda, por não possuir litoral marítimo.

Diante das considerações acima, a aprovação da 
proposta afigura-se desejável porque pretende superar 
problemas sociais que têm afetado tanto nacionais bra-
sileiros quanto paraguaios que auferem sua subsistência 
do comércio fronteiriço. Além disso, o processo de inte-
gração regional do Mercosul será beneficiado, uma vez 
que seu avanço depende da redução das assimetrias 
existentes entre os países que compõem o bloco. Esse 
objetivo podem ser alcançado, inclusive, mediante ado-
ção de medidas pontuais, a exemplo do PLC nº 27, de 
2008, por parte do Governo de cada Estado-Membro.

Deve-se ressaltar que a Câmara dos Deputados 
promoveu mudanças no texto que aperfeiçoaram sig-
nificativamente o projeto.

A criação da Comissão de Monitoramento do 
RTU (CMRTU) será essencial para permitir o contro-
le social da medida e avaliar seus efeitos ao longo de 
sua vigência.

Da mesma forma, a autorização para a criação 
de um Fundo de Recuperação Econômica de Foz do 
Iguaçu, em nosso entendimento, servirá para com-
pensar os prejuízos eventualmente causados àquela 
cidade e, ao mesmo tempo, dotará aquele Município 

de infra-estrutura adequada à boa relação comercial 
entre Brasil e Paraguai.

As demais alterações introduzidas pela Câmara dos 
Deputados, se não guardam relação direta com a matéria 
versada na proposição, aprimoram institutos e corrigem 
imperfeições em nossa legislação tributária federal.

Merece destaque a permissão para empresas 
prestadoras de serviços de limpeza, conservação e 
manutenção descontarem créditós de PIS/Pasep e da 
Cofins relativos ao vale-alimentação, ao vale-transporte 
e aos unifomes entregues a seus empregados.

Outra alteração visa a permitir que os produtos da 
Área de Livre Comércio de Macapá e Santana (ALCMS), 
elaborados com matéria-prima regional, possam ser co-
mercializados, com isenção do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI), dentro ou fora de seus limites.

A propósitó, as Emendas nºs 14 e 15, de autoria, 
respectivamente, dos Senadores João Pedro e Arthur 
Virgíllo, têm o propósito de ampliar o alcance dessa 
medida, de modo que o benefício passe a valer para 
toda área da Amazônia Ocidental. Parece-nos, entre-
tanto, que conceder o mesmo benefício para toda a 
Amazônia Ocidental, abrirá precedente para que todas 
as Unidades da Federal ou outras áreas geográficas 
delimitadas reivindiquem o mesmo. Assim, apresenta-
mos subemendas no sentido de estender o benefício 
de que trata o art. 26, relativo à Area de Livre Comércio 
de Macapá–Santana, para as demais áreas de livre 
comércio localizadas na Amazônia Ocidental.

Também somos, nos termos de subemendas, pela 
aprovação das Emendas nºs 2, 3, 5 e 7, todas do Sena-
dor Arthur Virgílio, que têm como objetivo evitar que o 
regime simplificado dê margem à entrada de produtos 
falsificados. A Emenda nº 2 cria condições para que os 
produtos importados pelo RTU estejam sujeitos a con-
troles que impeçam o ingresso de produtos falsos ou 
que de alguma forma afrontem a legislação brasileira. 
A Emenda nº 3, amplia a lista de produtos védados ao 
RTU. No que se refere à Emenda nº 5, o objetivo é ga-
rantir o respeito aos regulamentos técnicos e normas dos 
órgãos de fiscalização de qualidade, como o Inmetro e 
das diversas agências reguladoras. A Emenda nº 7, por 
sua vez, dispõe que o transporte das mercadorias sob 
o RTU seja realizado por veículo cadastrado.

Finalmente, somos pela aprovação integral da 
Emenda nº 13, esta também de autoria do Senador 
Arthur Virgílio. Esta Emenda tem como objetivo que 
as mercadorias que serão objeto do RTU devem ter 
sua venda direcionada unicamente para o consumidor 
final. A preocupação do ilustre Senador é garantir que 
não haja fornecimento a estabelecimentos comerciais, 
o que evidenciaria um procedimento de concorrência 
desleal com as empresas já instaladas no País.
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Por outro lado, as Emendas nos 1, 4, 6, 8, 9, 10, 
11 e 12 não devem ser acolhidas. Elas igualmente re-
velam a preocupação do Senador Arthur Virgílio com 
o efetivo controle aduaneiro das mercadorias impor-
tadas, mas sua aprovação deixaria o regime excessi-
vamente engessado. Ademais, no caso da Emenda nº 
12, há afronta ao texto constitucional (art. 153, § 1º), 
que faculta ao Poder Executivo alterar as alíquotas de 
Imposto de Importação.

Por fim, quanto às Emendas nos 16 e 17, de auto-
ria do Senador Sérgio Zambiasi, acreditamos que elas 
fogem ao escopo do projeto, que pretende regular o 
comércio entre Brasil e Paraguai. As emendas visam 
sanar problemas relativos às cidades de Jaguarão e 
Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul; em 
razão da proximidade com a fronteira com o Uruguai. 
Cabe lembrar que a criação dessas áreas de livre 
comércio conflitaria com a Decisão nº 8, de 1994, do 
Conselho do Mercado Comum – CMC, órgão superior 
responsável pela condução política do processo de in-
tegração no Mercosul. O art. 5º dessa Decisão veda a 
multiplicação de zonas francas no âmbito do bloco, ao 
determinar que apenas aquelas que atualmente estão 
em funcionamento e as que venham a se instalar em 
virtude de normas legais vigentes ou em tramitação 
nos Parlamentos nacionais poderão ter atividade no 
Mercosul.

III – Voto

Diante do exposto, o nosso voto é pela aprova-
ção do PLC nº 27, de 2008, com a, aprovação integral 
da Emenda 13 e parcial das Emendas nºs 2, 3, 5, 7, 
14 e 15, na forma das subemendas que se seguem, 
e pela rejeição das Emendas nºs 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 
12, 16 e 17.

SUBEMENDA ÀS EMENDA NºS 2 E 3

Dê-se ao art. 3º, caput, e seu Parágrafo único, 
do PLC nº 27, de 2008, a seguinte redação:

“Art. 3º Somente poderão ser importadas 
ao amparo do Regime de que trata o art. 1º 
desta Lei as mercadorias relacionadas pelo 
Poder Executivo, desde que sejam observa-
das as normas estabelecidas em legislação 
específica sobre direitos e obrigações rela-
tivos à propriedade industrial e nos acordos 
internacionais celebrados pelo Brasil relativos 
aos direitos de propriedade intelectual relacio-
nados ao comércio.

Parágrafo único. É vedada a inclusão no 
Regime de que trata o caput deste artigo:

I – de armas e munições, fogos de ar-
tifícios, explosivos, bebidas, inclusive alcoóli-

cas, cigarros, veículos automotores em geral 
e embarcações de todo tipo, inclusive suas 
partes e peças, medicamentos, pneus, bens 
usados e bens com importação suspensa ou 
proibida no Brasil;

II – de produtos industrializados, inclu-
sive suas partes e peças, cuja fabricação es-
teja submetida ao cumprimento de processo 
produtivo básico, na forma da Lei nº 8.248, 
de 23 de outubro de 1991 e da Lei nº 8.387, 
de 30 de dezembro de 1991, e suas altera-
ções”. (NR).

SUBEMENDA À EMENDA Nº 5

Acrescente-sé; onde couber, um § ao art. 8º PLC 
nº 27, de 2008, com a seguinte redação:

“Art. 8º  ..................................................
 ..............................................................
§ Os produtos admitidos no regime de-

verão observar as normas estabelecidas na 
legislação específica do Inmetro, Anvisa e 
demais órgãos reguladores. (NR)”

SUBEMENDA À EMENDA Nº 7

Acrescente-se, onde couber, um § ao art. 8º do 
PLC nº 27, de 2008, com a seguinte redação:

”Art. 8º  ..................................................
§ O transporte das mercadorias admitidas 

no Regime deverá ser realizado, obrigatoria-
mente, em veículo cadastrado. (NR)”

Subemenda às Emendas nºs 14 e 15

Dê-se ao caput do art. 26 do PLC nº 27, de 2008, 
a seguinte redação:

“Art. 26. Os produtos industrializados na 
área de livre comércio de importação e expor-
tação de que tratam as Leis nº 7.965, de 22 de 
dezembro de 1989, 8.210, de 19 de julho de 
1991, nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, e 
nº 8.857, de 8 de março de 1994, ficam isentos 
do Imposto sobre Produtos industrializados, 
quer se destinem ao seu consumo interno, quer 
à comercialização em qualquer outro ponto do 
território nacional. (NR)”

Sala da Comissão,
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – O parecer é favorável ao projeto com aprova-
ção integral da Emenda nº 13 e parcial das Emendas 
2, 3, 5, 7, 14 e 15 na forma das subemendas que se 
seguem e pela rejeição das Emendas nºs 1, 4, 6, 8 a 
12, 16 e 17.

Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy, Relator 
designado na Comissão de Assuntos Econômicos para 
proferir parecer sobre o projeto e as emendas.

PARECER Nº 1.202, DE 2008–PLEN

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 
proferir parecer.) – Sr. Presidente, Senador Garibaldi 
Alves, Srªs e Srs. Senadores,o PLC 27, de 2002, visa, 
entre outras medidas, a instituir um regime especial de 
tributação, denominado Regime Tributário Unificado 
(RTU), para os comerciantes, comumente chamados 
de “sacoleiros”, que realizam importação, por via ter-
restre, de pequena quantidade de mercadoria advinda 
do Paraguai. 

Esse regime tributário consiste no pagamento 
dos tributos federais mediante a aplicação da alíquo-
ta única de 42,25% (quarenta e dois inteiros e vinte e 
cinco centésimos por cento) o sobre o preço de aqui-
sição das mercadorias importadas; que nada mais é 
do que a soma de: 18% (Imposto de Importação – II) 
+ 15% (Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI) 
+ 7,6% (Cofins–Importação) + 1,65% (PIS/Pasep–
Importação).

Dependendo da celebração de convênios com 
os Estados e o Distrito Federal, poderá ser também 
incluído o imposto sobre operações relativas à circu-
lação de mercadorias e sobre prestações de serviço 
de transporte interestadual, intermunicipal e de comu-
nicação (ICMS).

Em síntese, o novo regime apenas unifica a co-
brança dos diversos impostos e contribuições federais 
que incidem na importação. Seu âmbito de incidência 
se restringe à importação, por via terrestre, na fronteira 
com aquele país e a sociedades empresariais e empre-
sários brasileiros, constituídos como microempresas 
optantes do Simples Nacional. O universo de beneficia-
dos, portanto, limita-se a empresas cuja receita bruta 
anual seja igual ou inferior a R$240.000,00.

Ao projeto foram apresentadas dezessete emen-
das, de autoria dos Senadores João Pedro, Sérgio 
Zambiasi e Arthur Virgílio.

O comércio fronteiriço entre o Brasil e o Paraguai 
é questão relevante que demanda urgente aperfeiço-
amento. Parte considerável do tráfico de mercadorias 
é feita de maneira informal, pois as complexas e one-
rosas regras de internalização de mercadorias, muitas 

vezes, empurram os comerciantes para a informalida-
de e para a prática do descaminho. 

Todavia, uma solução que se limitasse ao as-
pecto policial da questão seria desinteressante para 
os dois países e para os “sacoleiros”. Pretende-se, 
pois, formalizar esses trabalhadores sem abrir mão 
do controle aduaneiro.

Do ponto de vista econômico-financeiro, merece 
menção o fato de que a proposição não provoca au-
mento de despesa.

Quanto ao mérito, em nosso entendimento, a 
proposição deve ser aprovada. O comércio por via 
terrestre entre Brasil e Paraguai possui peculiaridades 
que exigem tratamento mais adequado, tanto do ponto 
de vista tributário, como em relação ao processo de 
desembaraço aduaneiro. 

Para tanto, o Poder Executivo estabelecerá limi-
te individual de valor importado anualmente, poden-
do também determinar sublimites por trimestre ou por 
semestre, bem como limites quantitativos por tipo de 
mercadoria.

Somente poderão ser importadas, ao amparo 
do Regime Tributário Único (RTU) as mercadorias re-
lacionadas pelo Poder Executivo, ficando, desde já, 
vedada a inclusão, no Regime, de armas e munições, 
fogos de artifícios, explosivos, bebidas, inclusive al-
coólicas, cigarros, veículos automotores em geral e 
embarcações de todo tipo, inclusive suas partes e pe-
ças, medicamentos, pneus, bens usados e bens com 
importação suspensa ou proibida no Brasil, além de 
produtos industrializados, inclusive suas partes e peças, 
cuja fabricação esteja submetida ao cumprimento de 
processo produtivo básico, na forma da Lei nº 8.248, 
de 23 de outubro de 1991, e da Lei nº 8.387, de 30 de 
dezembro de 1991, e suas alterações.

Na hipótese de descumprimento das normas do 
Regime, estão previstas algumas penalidades que 
abrangem as de suspensão e de exclusão do Regime 
e também as pecuniárias (multas), calculadas em razão 
do valor das mercadorias. Além disso, as mercadorias 
ficam sujeitas à pena de perdimento, nos casos já pre-
vistos na legislação aduaneira vigente.

Vê-se, pois, que o RTU simplifica o desembaraço 
aduaneiro, unifica o pagamento dos tributos, mas man-
tém rígido controle pela Administração Tributária das 
importações. Assim, estimula-se a formalização das 
operações de importação de mercadorias do Paraguai, 
e incrementa-se o comércio entre os dois países. Dá-
se, enfim, uma solução satisfatória para um problema 
que se vem revelando constante foco de tensões nas 
relações bilaterais entre Brasil e Paraguai.

A fim de instruir o Projeto, em 8 de maio de 2008, 
foi realizada audiência pública em reunião conjunta da 
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Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), da Comis-
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) 
e da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
(CCJ), com a participação de representantes da Recei-
ta Federal, da Zona Franca de Manaus e da Indústria 
de Equipamentos Eletrônicos, entre outras entidades, 
as quais conduziram para um texto quase consensual 
por parte dos Senadores.

Tendo em vista acordo por parte dos membros 
da CAE, da CRE e do Poder Executivo patrocinado 
pela liderança do Governo – especialmente no gabi-
nete do Senador Romero Jucá –, acolhemos, de forma 
parcial, as Emendas nºs 2, 3, 5, 7, 14 e 15, na forma 
de subemendas.

As Emendas nºs 2, 3, 5 e 7 têm como objetivo 
evitar que o regime simplificado dê margem à entrada 
de produtos falsificados. Por exemplo, a Emenda nº 2 
cria condições, para que os produtos importados pelo 
RTU estejam sujeitos a controles que impeçam o in-
gresso de produtos falsos ou que, de alguma forma, 
afrontem a legislação brasileira.

O Estado de São Paulo é responsável por 55% 
de toda a mão-de-obra empregada na produção de 
bens eletroeletrônicos no Brasil, como 38.766 empre-
gados e com um parque industrial de 144 empresas 
da Tecnologia da Informação (TI), representando 46% 
de toda essa indústria em funcionamento no País. A 
aprovação da Emenda nº 3 na forma de uma sube-
menda que proteja a indústria brasileira que opera 
no bojo da Lei nº 8.248/91 (e suas alterações) e da 
Lei nº 8.387/91 visa a salvaguardar esse ramo da 
indústria paulista.

A Emenda nº 5 visa a assegurar que os produtos 
importados possam respeitar os regulamentos técnicos 
que preservem a saúde e a segurança das pessoas, 
especialmente porque os aqui fabricados e comerciali-
zados são obrigados a obedecer a essas normas. Cabe 
ressaltar que, atendendo à solicitação da Associação 
Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE) 
e da Indústria da Zona Franca de Manaus, o disposto 
nas legislações ambientais federais e estaduais tam-
bém deverá ser atendido pelos produtos importados 
sob o RTU. E a Emenda nº 7, por sua vez, dispõe que 
o transporte das mercadorias sob o RTU seja realiza-
do por veículo cadastrado.

Também foi acordada a aprovação integral da 
Emenda nº 13, de autoria do Senador Arthur Virgílio, 
que tem como meta que as mercadorias objeto do RTU 
devem ter sua venda direcionada unicamente para o 
consumidor final.

Convém reiterar que o RTU tem a finalidade precí-
pua de induzir os chamados “sacoleiros” à formalização. 
Ele oferece certa simplificação nos procedimentos de 

importação, mas, de maneira alguma, traduz compla-
cência. As condições estabelecidas no Projeto já são 
bastante rígidas, tanto em termos de funcionamento, 
quanto em termos de penalidades, tangenciando o li-
mite a partir do qual o Regime se tornaria proibitivo.

Gostaria, Sr. Presidente, de dizer que a vota-
ção do PLC nº 27/2008 procura atender também uma 
questão pendente de enorme importância nas relações 
com o Governo do Presidente Lugo e com a própria 
Assembléia Nacional do Paraguai, cujos representan-
tes nos visitaram.

Aqui, o parecer acabou sendo objeto de enten-
dimento entre os Senadores Tasso Jereissati, Arthur 
Virgílio e João Pedro e a liderança do Governo, o Se-
nador Romero Jucá. Há diferença com respeito ao 
parecer da querida Senadora Serys Slhessarenko, 
que resolveu considerar não-aprovadas as emendas 
sugeridas. Avaliamos, em diálogo com o Governo, que 
isso poderia ser efetuado.

Finalmente, quero agradecer a todos aqueles – 
inclusive, os assessores de todos os gabinetes e do 
próprio Governo – que colaboraram para o aperfeiço-
amento desse parecer em conjunto, que coincide com 
o do Senador Tasso Jereissati.

Concluo, dizendo que gostaria de ver, um dia, a 
livre movimentação de capitais, de bens e serviços e, 
sobretudo, de pessoas em todos os países da Amé-
rica do Sul, bem nos das três Américas. Aí, sim, não 
haverá mais quaisquer barreiras. Inclusive, o próprio 
muro que separa o México dos Estados Unidos não 
precisará mais existir. Assim, do Alasca à Patagônia, 
haverá a livre movimentação de bens e de serviços, 
de capitais e de pessoas. Mas, para que isso ocorra, 
Senadora Patrícia, é necessário que haja uma homo-
geneização dos direitos sociais, e aí, então, os direitos 
de ir e vir serão muito mais fáceis de serem assegu-
rados nas três Américas.

Muito obrigado.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER Nº     , DE 2008

Da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, em regime de urgência constitucional, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 
2008, 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 nº 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003.

Relator: Senador Eduardo Matarazzo Suplicy
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I – Relatório

Cumpre a esta Comissão de Assuntos Econômi-
cos (CAE) analisar o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 
nº 27, de 2008, apresentado pelo Presidente da Re-
pública em 24 de setembro de 2007, com a finalidade 
de regular, do ponto de vista tributário, o comércio de 
fronteira entre Brasil e Paraguai.

A proposição tramitou em regime de urgência 
constitucional da data de sua apresentação a 1º de 
julho de 2008, quando a urgência foi retirada pelo Pre-
sidente da República. Por força da Mensagem nº 200, 
de 2008, a proposição voltou a tramitar, a partir de 6 
de outubro de 2008, em regime de urgência, vindo a 
esta Comissão para oferta de parecer.

O PLC visa, entre outras medidas, a instituir 
regime especial de tributação, denominado Regime 
Tributário Unificado (RTU), para os comerciantes, co-
mumente chamados de “sacoleiros’, que realizam im-
portação, por via terrestre, de pequena quantidade de 
mercadoria advinda do Paraguai.

Em síntese, o novo regime apenas unifica a co-
brança dos diversos impostos e contribuições federais 
que incidem na importação. Seu âmbito de incidência 
se restringe à importação, por via terrestre, na fronteira 
com aquele país e a sociedades empresariais e empre-
sários brasileiros, constituídos como microempresas 
optantes do Simples Nacional. O universo de beneficia-
dos, portanto, limita-se a empresas cuja receita bruta 
anual seja igual ou inferior a R$240.000,00.

O Projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados, 
com alterações, em 13 de março de 2008. Durante o 
prazo único previsto no inciso I do art. 375 do Regimento 
Interno do Senado Federal (RISF), foram apresentadas 
dezessete emendas, de autoria dos Senadores João 
Pedro, Sérgio Zambiasi e Arthur Virgílio.

A fim de instruir o Projeto, em 8 de maio de 2008, 
foi realizada audiência pública em reunião conjunta 
desta CAE, da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional e da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

II – Análise

O comércio fronteiriço entre Brasil e Paraguai é 
questão relevante e que demanda urgente aperfeiço-
amento. Parte considerável do tráfico de mercadorias 
é feita de maneira informal, pois as complexas e one-
rosas regras de internalização de mercadorias, muitas 
vezes, empurram os comerciantes para a informalidade 
e para a prática do descaminho.

Todavia, uma solução que se limitasse ao as-
pecto policial da questão sena desinteressante para 
os dois países e para os “sacoleiros” – Pretende-se, 

pois, formalizar esses trabalhadores sem abrir mão do 
controle aduaneiro.

A importância do comércio entre Brasil e Para-
guai, bem como a necessidade de manter os laços que 
unem os dois países, ambos integrantes do Mercosul, 
demonstra a relevância da questão e justifica seu tra-
tamento no projeto de lei que ora em exame.

Nada há, sob o aspecto constitucional, que impeça 
a tramitação do PLC nº 27, de 2008. Não cuida de ma-
téria que não pudesse ser iniciada pelo Presidente da 
República, e trata de impostos e contribuições federais, 
matéria de competência legislativa da União.

Do ponto de vista econômico-financeiro, mere-
ce menção o fato de que a proposição não provoca 
aumento de despesa. Em princípio, o RTU se limita a 
unificar os diversos tributos incidentes sobre a impor-
tação de mercadorias, permitindo o pagamento em 
uma só guia de recolhimento, mediante aplicação de 
aliquota unificada.

Quanto ao mérito, em nosso entendimento, a 
proposição deve ser aprovada. O comércio por via 
terrestre entre Brasil e Paraguai possui peculiaridades 
que exigem tratamento mais adequado, tanto do ponto 
de vista tributário, como em relação ao processo de 
desembaraço aduaneiro.

As regras propostas no PLC nº 27, de 2008, em 
nosso entendimento, cumprem seu objetivo. Sem que 
haja, em princípio, redução de alíquotas, estabelece 
um regime fiscal mais simplificado, voltado especifica-
mente para o pequeno comércio de fronteira. Assim, 
facilita-se a importação, sem dispensa das prerrogativas 
e deveres de fiscalização do Poder Executivo.

Para tanto, o Poder Executivo estabelecerá limite 
individual de valor importado anualmente, podendo, 
também, determinar sublimites por trimestre ou por 
semestre, bem como limites quantitativos por tipo de 
mercadoria.

Somente poderão ser importadas ao amparo do 
RTU as mercadorias relacionadas pelo Poder Execu-
tivo, ficando, desde já, vedada a inclusão, no regime, 
de armas e munições, fogos de artifícios, explosivos, 
bebidas, inclusive alcoólicas, cigarros, veículos auto-
motores em geral e embarcações de todo tipo, inclu-
sive suas partes e peças, medicamentos, pneus, bens 
usados e bens com importação suspensa ou proibida 
no Brasil.

Em razão de alteração feita na Câmara dos De-
putados, constituir-se-á Comissão de Monitoramento 
do RTU (CMRTU), com a finalidade de acompanhar 
evolução do fluxo de comércio entre os dois países e 
monitorar eventuais impactos da medida.

A entrada das mercadorias no País somente po-
derá ocorrer em ponto de fronteira alfandegado, espe-
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cificamente habilitado para tanto. A habilitação levará 
em conta o estabelecimento de controles, abrangendo 
desde a aquisição de mercadorias, no lado paraguaio 
(portanto, envolvendo ajustes de procedimentos com 
os órgãos de controle paraguaios). até a posterior co-
mercialização no Brasil.

O regime tributário consiste no pagamento dos 
tributos federais mediante a aplicação da alíquota úni-
ca de 42,25% (quarenta e dois inteiros e vinte e cinco 
cemtésimos por cento) sobre o preço de aquisição das 
mercadorias importadas. Dependendo da celebração 
de convênios com os Estados e o Distrito Federal, po-
derá ser também incluído o imposto sobre operações 
relativas à circulação de mercadorias e sobre presta-
ções de serviços de transporte interestadual e inter-
municipal e de comunicação (ICMS).

São cominadas várias penalidades para hipóte-
ses de descumprimento das normas do regime. Essas 
penalidades abrangem as de suspensão e de exclusão 
do regime, e também as pecuniárias (multas), calcula-
das em razão do valor das mercadorias. Além disso, as 
mercadorias ficam sujeitas à pena de perdimento, nos 
casos já previstos na legislação aduaneira vigente.

Vê-se, pois, que o RTU simplifica o desembaraço 
aduaneiro, unifica o pagamento dos tributos, mas man-
tém rígido controle pela Administração Tributária das 
importações. Assim, estimula-se a formalização das 
operações de importação de mercadorias do Paraguai 
e incrementa-se o comércio entre os dois países. Dá-
se, enfim, uma solução satisfatória para um problema 
que vem se revelando constante foco de tensão nas 
relações bilaterais entre Brasil e Paraguai.

Por iniciativa da Câmara dos Deputados, prevê-se 
a instituição de um Fundo de Recuperação Econômi-
ca de Foz do Iguaçu (FUNREF). Somos favoráveis a 
que o incremento no comércio de fronteira seja acom-
panhado de medidas que reforcem a infra-estrutura 
daquela cidade e estimulem empreendimentos pro-
dutivos na região.

Também cabe notar outras mudanças introduzidas 
pela Câmara dos Deputados que corrigem imperfeições da 
legislação tributária federal como a autorização para em-
presas prestadoras de serviços de limpeza, conservação 
e manutenção descontarem créditos de PIS/Pasep e da 
Cofins relativos ao vale-alimentação, ao vale-transporte 
e aos uniformes entregues a seus empregados.

Outra alteração permite que os produtos da Área 
de Livre Comércio de Macapá e Santana (ALCMS), 
elaborados com matéria-prima regional, sejam comer-
cializados, com isenção do Imposto sobre Produtos 
lndustrializados (IPI), dentro ou fora de seus limites.

Analisado o mérito, passemos ao exame das 
emendas.

As emendas de nº 1 a 13, foram apresentadas 
pelo eminente Senador Arthur Virgílio, e refletem seu 
zelo à apreciação das matérias discutidas nesta Casa. 
Tendo em vista acordo entre os membros da CAE e o 
Poder Executivo patrocinado pela liderança do Governo, 
colhemos de forma parcial as Emendas nos 2, 3, 5, 7 e 
15, na forma de subemendas não podendo em nosso 
entendimento, serem acolhidas as outras.

As emendas 2, 3, 5 e 7 têm como objetivo evitar 
que o regime simplificado dê margem à entrada de pro-
dutos falsificados. A Emenda nº 2 cria condições para 
que os produtos importados pelo RTU estejam sujeitos a 
controles que impeçam o ingresso de produtos falsos ou 
que de alguma forma afrontem a legislação brasileira.

O Estado de São Paulo é responsável por 55% de 
toda a mão-de-obra empregada na produção de bens 
eletroeletrônicos no Brasil, com 38.766 de trabalhadores 
apenas no Estado e 144 empresas de Tecnologia da In-
formação – TI, representando 46% de toda a indústria de 
TI em funcionamento no País. Isso foi possível graças às 
políticas públicas aplicadas no bojo das leis nº 8.248/91 (e 
suas alterações) e nº 8.387/91. Essa legislação estimula 
a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico e a inovação, 
por intermédio do relacionamento entre universidades, 
centros de pesquisa e empresas, assim como a ampliação 
da capacidade produtiva da indústria de bens de informá-
tica. Sendo assim, somos pela aprovação da Emenda nº 
3, na forma de uma subemenda que proteja a indústria 
brasileira que opera no bojo dessas leis.

A Emenda nº 5, visa assegurar que os produtos 
importados possam respeitar os regulamentos técnicos 
que preservem a saúde e a segurança das pessoas, 
especialmente por que os aqui fabricados e comercia-
lizados são obrigados a obedecer essas normas. Cabe 
ressaltar que atendendo solicitação da indústria de São 
Paulo, o disposto nas legislações ambientais federais e 
estaduais também deverá ser atendido pelos produtos 
importados sob o RTU. E a Emenda nº 7, por sua vez, 
dispõe que o transporte das mercadorias sob o RTU 
seja realizado por veículo cadastrado.

As Emendas nºs 14 e 15, de autoria, respectiva-
mente, dos Senadores João Pedro e Arthur Virgílio, têm 
o propósito de permitir que os produtos elaborados com 
matéria-prima regional, sejam comercializados, com 
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI), para toda área da Amazônia Ocidental. Conceder 
tal benefício para toda a Amazônia Ocidental abriria 
precedente para que todas as unidades da Federa-
ção reivindicassem o mesmo. Assim, apresentamos 
subemendas no sentido de estender o benefício de 
que trata o art. 26, relativo à Área de Livre Comércio 
de Macapá–Santana, para as demais áreas de livre 
comércio localizadas na Amazônia Ocidental.
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Também foi acordado a aprovação integral da Emen-
da nº 13, de autoria do Senador Arthur Virgílio que tem 
como objetivo que as mercadorias objeto do RTU devem 
ter sua venda direcionada unicamente para o consumidor 
final. A preocupação do Senador é assegurar que não 
haja fornecimento a estabelecimentos comerciais, o que 
evidenciaria um procedimento de concorrência desleal 
com as empresas já instaladas no país.

As demais emendas do Senador Arthur Virgí-
lio agravam sensivelmente o rigor das condições de 
funcionamento e dos controles do RTU, a ponto de 
inviabilizá-lo. Em alguns casos, as exigências sugeri-
das nas emendas vão além do que é exigido na im-
portação normal.

Convém reiterar que o RTU tem a finalidade precí-
pua de induzir os chamados “sacoleiros” à formalização. 
Ele oferece certa simplificação nos procedimentos de 
importação, mas de maneira alguma traduz compla-
cência. As condições estabelecidas no Projeto já são 
bastante rígidas, tanto em termos de funcionamento, 
quanto em termos de penalidades, tangenciando o li-
mite a partir do qual o Regime se tornaria proibitivo.

De toda maneira, mesmo que tais condições ve-
nham a se revelar, no futuro, insuficientes, a Comissão 
de Monitoramento do RTU poderá recomendar modi-
ficações na relação de que trata o art. 3º desta Lei e 
a revisão dos limites previstos no art. 4º.

Quanto à Emenda nº 16, de autoria do Senador 
Sérgio Zambiasi, que autoriza a criação de fundos de 
recuperação econômica dos Municípios de Santana do 
Livramento e de Jaguarão, na fronteira do Rio Gran-
de do Sul com o Uruguai, cumpre-nos lembrar que o 
FUNREF, cuja criação foi autorizada por emenda da 
Câmara dos Deputados, guarda relação direta e estrei-
ta consônancia com o espiríto do RTU, uma vez que o 
comércio entre Brasil e Paraguai, realizado pelos cha-
mados “sacoleiros” dá-se preponderantemente pela 
Ponte da Amizade, que liga Foz do Iguaçu a Ciudad 
del EsteNão nos parece pertinente, portanto, trazer à 
discussão os eventuais danos decorrentes do comércio 
fronteiriço entre Brasil e Uruguai, que não constituem 
objeto deste PLC nº 27, de 2008.

Por fim, a Emenda nº 17, também do Senador 
Zambiasi, que cria áreas de livre comércio de Santana 
de Livramento (ALCSL) e de Jaguarão (ALCJ), lamen-
tavelmente, também não pode ser acolhida. De início, 
diga-se que ela não se insere no escopo do Projeto sob 
exame. Em certa medida, vai em sentido oposto, pois a 
matéria discutida no Projeto, já ficou patente, não dis-
pensa nem cria isenção de tributos mas, tão-somente, 
simplifica os procedimentos de importação.

Além disso, por implicar isenção, redução de base 
de cálculo e tratamento favorecido, a criação de área 

de livre comércio deve, por força do art. 150, § 6º, da 
Constituição Federal, ser veiculada por lei específica e 
exclusiva. Cumpre lembrar, ainda, que, para ser aceita, 
necessitaria de estar acompanhada da estimativa de 
renúncia de receita dela decorrente, nos termos do art. 
14 da Lei Complementarnº 101, de 4 de maio de 2000 
(Lei de Responsabilidade Fiscal).

Acrescente-se, ainda, que, necessariamente, a 
criação de tais áreas de livre comércio, por força de tra-
tados internacionais, teria de ser negociada no âmbito 
do Mercosul, considerando que o instituto implica ex-
ceção à aplicação da Tarifa Externa Comum (TEC).

Também cabe destacar que no último dia 9-10-
2008 encaminhei o Ofício nº 1.632/2008 ao llmo. Sr. 
Paulo Antônio Skaf, Presidente da Federação das In-
dústrias do Estado de São Paulo – FIESP e Presidente 
do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo – 
CIESP enviando cópia desse Projeto de Lei da Câmara 
(PLC 27/2008– Projeto dos Sacoleiros em 9-10-2008)
solicitando sua análise e o posicionamento das enti-
dades (FIESP e CIESP) sobre o assunto.

O mesmo ocorreu com o Ofício nº 1.635/2008, en-
viado ao llmo. Sr. Artur Henrique da Silva Santos, Presi-
dente Nacional Central Única dos Trabalhadores – CUT e 
o Ofício nº 1.636/2008, remetido ao llmo. Sr. Paulo Pereira 
da Silva – Paulinho, Presidente da Força Sindical.

Considerando até o momento não recebido ne-
nhuma manifestação contrária à proposição entendo 
que as entidades acima referidas são favoráveis a 
aprovação do PLC nº 27/2008.

III – Voto

Diante do exposto, o nosso voto é pela apro-
vação do PLC nº 27, de 2008, com a aprovação in-
tegral da Emenda nº 13 e parcial das Emendas nºs 
2, 3, 5, 7, 14 e 15, na forma das subemendas que se 
seguem, e pela rejeição das Emendas nºs 1, 4, 6, 8, 
9,10,11,12,16 e 17.

SUBEMENDA ÀS EMENDAS Nº 2 E 3 

Dê-se ao art. 3º caput e seu Parágrafo Único, do 
PLC nº 27, de 2008, a seguinte redação:

“Art. 3º Somente poderão ser importadas 
ao amparo do Regime de que trata o art. 1º 
desta Lei as mercadorias relacionadas pelo 
Poder Executivo, desde que sejam observa-
das as normas estabelecidas em legislação 
específica sobre direitos e obrigações rela-
tivos à propriedade industrial e nos acordos 
internacionais celebrados pelo Brasil relativos 
aos direitos de propriedade intelectual relacio-
nados ao comércio.
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Parágrafo Único. É vedada a inclusão no 
Regime de que trata o caput deste artigo:

I – de armas e munições, fogos de ar-
tifícios, explosivos, bebidas, inclusive alcoóli-
cas, cigarros, veículos automotores em geral 
e embarcações de todo tipo, inclusive suas 
partes e peças, medicamentos, pneus, bens 
usados e bens com importação suspensa ou 
proibida no Brasil;

II – de produtos industrializados, inclusi-
ve suas partes e peças, cuja fabricação esteja 
submetida ao cumprimento de processo pro-
dutivo básico, na forma da Lei nº 8.248, de 23 
de outubro de 1991 e da Lei nº 8.387, de 30 de 
dezembro de 1991, e suas alterações (NR)”.

SUBEMENDA À EMENDA Nº 5

Acrescente-se, onde couber, um § ao art. 8º PLC 
nº 27, de 2008, com a seguinte redação:

“Art. 8º  ..................................................
 ..............................................................
§ 4º Os produtos admitidos no regime 

deverão observar as normas estabelecidas na 
legislação específica do INMETRO, ANVISA 
e demais órgãos reguladores, bem como na 
legislação federal e estadual que dispõe sobre 
normas ambientais. (NR)”

SUBEMENDA À EMENDA Nº 7

Acrescente-se, onde couber, um § ao art. 8º do 
PLC nº 27, de 2008, com a seguinte redação:

“Art.8º  ...................................................
 ..............................................................  

§ 5º O transporte das mercadorias admi-
tidas no Regime deverá ser realizado, obriga-
toriamente, em veículo cadastrado. (NR)”

SUBEMENDA ÀS EMENDAS Nº 14 E 15

Dê-se ao caput do art. 26 do PLC nº 27, de 2008, 
a seguinte redação:

“Art.26. Os produtos industrializados na 
área de livre comércio de importação e expor-
tação de que tratam as Leis nº 7.965, de 22 de 
dezembro de 1989,nº 8.210, de 19 de julho de 
1991, nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, e 
nº 8.857, de 8 de março de 1994, ficam isentos 
do Imposto sobre Produtos Industrializados, 
quer se destinem ao seu consumo interno, quer 
à comercialização em qualquer outro ponto do 
território nacional. (NR)”

Sala da Comissão, – Senador Eduardo Suplicy, 
Relator.

O Sr. Garibaldi Alves Filho, Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O parecer é favorável ao Projeto, com a aprovação 
integral da Emenda nº 13 e parcial das Emendas nºs 
2, 3, 5, 7, 14 e 15, na forma das subemendas que se 
seguem, e pela rejeição das Emendas nºs 1, 4, 6, 8 
a 12, 16 e 17.

Completada a instrução da matéria, passa-se à 
discussão do Projeto, das emendas e das subemen-
das, em turno único.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Peço a pala-
vra para uma questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente...

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra, pela ordem, à Senadora Serys 
Slhessarenko; depois, eu a concederei ao Senador 
Romero Jucá e ao Senador Romeu Tuma.

A Mesa faz um apelo...
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Sr. Presiden-

te, há três relatórios. Qual será votado?
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Será votado o relatório da 
CAE, que é o relatório de mérito, Sr. Presidente, o que o 
Senador Suplicy acaba de relatar. É preciso explicar que 
houve entendimento. Tanto o relatório da CAE, quanto 
o do Senador Tasso Jereissati têm o mesmo conteúdo 
devido à constituição política que foi feita.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Os relatórios são iguais.

Senadora Serys, V. Exª tem a palavra pela or-
dem.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, respeitando totalmente 
os Relatores, tanto o Senador Tasso Jereissati quanto 
o Senador Eduardo Suplicy, e também respeitando os 
autores das emendas, eu gostaria de dizer, preciso dei-
xar registrado que o acatamento das emendas torna o 
projeto totalmente inócuo. Eu gostaria de pedir, apesar 
de o Líder já ter colocado a votação na Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE) e na Comissão de Rela-
ções Exteriores e Defesa Nacional (CRE), precedência 
para votação na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ).

Finalizando, convém reiterar que o Regime Tribu-
tário Único (RTU) tem a finalidade precípua de induzir 
os chamados sacoleiros para a formalização. O RTU 
oferece certa simplificação nos procedimentos de im-
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portação, mas, de maneira alguma, isso traduz compla-
cência. As condições estabelecidas no Projeto já são 
bastante rígidas tanto em termos de funcionamento 
quanto em termos de penalidades, tangenciando limites 
a partir do qual o Regime se tornaria proibitivo.

Quero dizer, por último, Sr. Presidente, que esse 
Projeto foi amplamente discutido com as partes interes-
sadas. Foi amplamente discutido com as partes inte-
ressadas da sociedade. Então, meu relatório realmente 
não está complacente com ninguém, mas, infelizmen-
te, o acatamento das emendas – neguei o acatamento 
das emendas – torna esse Projeto inócuo.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– A Presidência faz um apelo no sentido de que as ma-
nifestações pela ordem sejam feitas sobre o andamento 
dos trabalhos, não sobre o mérito da matéria.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Pela ordem, Senador Romero Jucá, tem a pa-
lavra V. Exª.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de 
fazer um registro: há o acordo para se votar da forma 
como foi lido aqui pelo Senador Suplicy e o Senador 
Sérgio Guerra, e eu gostaria de fazer um apelo para 
que votássemos essa matéria rapidamente, porque, em 
seguida, haverá a votação do projeto da microempre-
sa individual, que é um projeto de lei complementar. 
Assim, serão necessários 41 votos “sim”, em votação 
nominal. Portanto, eu gostaria de alertar as Srªs Sena-
doras e os Srs. Senadores que, hoje, haverá votação 
nominal do projeto da microempresa, que é extrema-
mente importante para o País.

Então, feito esse registro, quero encaminhar o voto 
favorável ao relatório lido pelo Senador Suplicy.

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

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Presidência esclarece ao Plenário que há nove ora-
dores inscritos, cada um com o tempo de dez minutos; 
assim, serão 90 minutos, e estamos discutindo o Pro-
jeto, as emendas e as subemendas em turno único.

Pela ordem, tem a palavra o Senador Arthur 
Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, fico 
muito tranqüilo com a declaração do Senador Rome-
ro Jucá, porque é precisamente por essa fórmula que 
está contida nos relatórios, o aqui lido pelo Senador 
Sérgio Guerra e da lavra do Senador Tasso Jereissati 
e o relatório elaborado pelo Senador Eduardo Suplicy, 

que se chegou ao acordo. Não considero essa uma lei 
boa, não a considero uma lei justa – vou demonstrar 
isso no meu discurso, enfim –, mas o acordo possível 
foi feito, e a nossa alguma boa vontade para votar isso 
se lastreia precisamente nesse acordo. Fora disso, 
teríamos de voltar à estaca zero, porque os interes-
ses do meu Estado estão, acredito eu, razoavelmen-
te salvaguardados nos relatórios Tasso Jereissati e 
Eduardo Suplicy.

Portanto, foi muito bom o Senador Jucá ter escla-
recido isso, porque, no mérito, explicarei o que penso 
do Projeto. Tinha de se chegar a um acordo em algum 
momento, pois a tramitação já vem de 24 de março, ou 
seja, há quase um ano estamos com isso aqui, porque, 
de fato, não havia acordo sobre isso.

Louvo o esforço do Senador Alvaro Dias, do Se-
nador Osmar Dias, do Senador Flávio Arns. É difícil 
para mim ficar em posição antagônica a pessoas tão 
queridas, sobretudo ao meu colega e companheiro de 
Partido Senador Alvaro Dias. S. Exª cuidava do que 
lhe parecia ser o melhor interesse do seu Estado; e 
eu, do que parecia ser o melhor interesse do Estado 
do Amazonas, junto com o Senador Jefferson Praia, 
com o Senador João Pedro e, antes, com o Senador 
Jefferson Péres, que estava, entre nós, com seu bri-
lhantismo e com sua correção.

Portanto, essa é a posição, Sr. Presidente. O 
acordo foi feito em torno do que foi acertado, envol-
vendo os relatórios do Senador Suplicy e do Senador 
Tasso Jereissati.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Senador Arthur Virgílio, agradeço a V. Exª.
Senador Adelmir Santana, tem a palavra V. Exª 

pela ordem.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
queria apenas fazer referência ao fato de que também 
a Comissão do Mercosul – fomos relator desse Pro-
jeto – era pela formalização. O acordo foi celebrado. 
Então, faço um apelo aos Srs. Líderes, porque nosso 
temor é que caia o número de Senadores presentes, 
pois, na votação da matéria seguinte, precisaremos 
de quórum qualificado. Então, por favor, eu pediria 
aos Líderes que encaminhassem essa votação, para 
passássemos ao item seguinte.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Presidência esclarece que são onze os Senado-
res inscritos, ou seja, serão 110 minutos de discussão 
sobre a matéria.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Sr. Presiden-
te, retiro minha inscrição.
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O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – Faço 
um apelo também aos Senadores inscritos.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O Senador Tuma retira a inscrição.

Há um apelo de Líderes e de Senadores sobre 
a retirada das inscrições.

V. Exª pede a palavra pela ordem, Senador José 
Agripino?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Peço a 
palavra para encaminhar a votação da matéria, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Estamos na fase de discussão, Senador Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Então, 
peço a palavra para discuti-la.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – O Senador Alvaro Dias está na frente, com mais 
dez Senadores.

O Senador Alvaro Dias tem a palavra.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu faria um 
apelo aos companheiros democratas. Essa matéria 
foi produto de amplo acordo. Há uma matéria que se 
impõe, que é o Estatuto da Lei Geral da Pequena e 
Microempresa, que exige quórum qualificado de 41 
votos “sim”. Se não aproveitarmos o quórum de ago-
ra, perderemos uma oportunidade. Então, eu pediria 
aos meus companheiros que, tendo em vista o acor-
do que foi feito, poupemos o encaminhamento, para 
que possamos votar essa matéria logo, por se tratar 
de acordo.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com 
a permissão do Senador Alvaro Dias, nessa mesma 
linha, quero dizer que, daqui a pouco, haverá um jan-
tar com os Governadores do PMDB na residência do 
Presidente Garibaldi. Esse jantar será realizado daqui 
a meia hora. Então, seria muito difícil onze oradores 
encaminharem essa matéria e ainda votarmos a outra 
matéria antes das 20 horas. É um projeto importante 
esse que o Presidente Sarney tanto defende, o qual 
regulamenta, formaliza a atividade dos sacoleiros tanto 
na fronteira com o Paraguai, quanto nas nossas áre-
as de livre comércio em Rondônia, em Roraima, no 
Amapá e no Acre.

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

Presidente, pode-se também retirar a urgência, para 
votarmos a outra matéria com rapidez.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Sena-
doras e Srs. Senadores, até que enfim, podemos co-
memorar a votação no Senado Federal de um projeto 
que atende a interesses de Foz do Iguaçu, que é um 
patrimônio da humanidade!

Já repeti aqui, por diversas, que há um contraste 
gritante entre as fantásticas belezas naturais e os pro-
blemas sociais que se avolumam, tais como a violência, 
o desemprego, a miséria, o contrabando, a contraven-
ção, o tráfico de armas e de drogas. Um patrimônio 
da humanidade não pode ser tratado com indiferença. 
Um patrimônio da humanidade tem de ter os olhos da 
Nação voltados para ele. Não é responsabilidade ape-
nas da prefeitura municipal ou do governo estadual. 
É responsabilidade de todos os governos, inclusive é, 
sim, responsabilidade da humanidade.

Por essa razão, Sr. Presidente, nós nos empe-
nhamos tanto na aprovação desse Projeto e, em de-
terminado momento, chegamos a conflitar no debate 
com o Líder do meu Partido, Senador Arthur Virgílio, 
que, de forma legítima, defendia os interesses do seu 
Estado e da sua Manaus.

Quero destacar a importância do entendimento 
havido entre o Líder Arthur Virgílio, o Senador Romero 
Jucá e as demais lideranças, para que pudéssemos 
chegar a um consenso e aprovar esse projeto.

O Projeto não é a solução para todos os proble-
mas de Foz de Iguaçu, não resolve todas as situações 
da faixa de fronteira, mas é esperança de avanço sig-
nificativo. É um Projeto que vai reduzir a concorrência 
desleal. Hoje, o que se pratica é concorrência desleal: 
aqueles que estão à margem da legislação, que não 
pagam impostos, concorrem com aqueles que se es-
tabelecem, que respeitam a legislação vigente e que 
pagam impostos. Essa é uma concorrência desleal. 
Mas o que se busca é incorporar a economia formal 
àqueles que atuavam na informalidade. Agora, o que 
se fará é permitir a fiscalização, distinguir os corretos 
dos incorretos, os que respeitam a lei daqueles que 
as desrespeitam.

Haverá controle de qualidade. Não se importará 
tudo através dessas microempresas. Só as empresas 
cadastradas terão oportunidade de trabalhar. Há uma 
perspectiva de que poderão surgir cerca de vinte mil 
microempresas só no Estado do Paraná, gerando em-
pregos, oferecendo oportunidades de trabalho e de 
vida digna. Hoje, cerca de sete a dez mil seres huma-
nos sobrevivem sobre a ponte que liga o Paraná ao 
Paraguai, na marginalidade, ganhando migalhas para 
sobreviver, transportando mercadorias de um lado para 
o outro. Esses poderão ser contratados como despa-
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chantes dessas microempresas que poderão surgir na 
faixa de fronteira.

Eu quero destacar o trabalho realizado pelo De-
putado Fernando Giacobo, como Relator, na Câmara 
dos Deputados, que transformou a iniciativa do Governo 
em algo mais completo por viver a realidade regional. 
Entendeu-se com o Governo, com os empresários, com 
os Parlamentares, com os partidos e propôs um subs-
titutivo que aprimorou a proposta original do Governo. 
Acolheu idéias que surgiram e criou, de forma inteli-
gente, um conselho regulador que será composto por 
Ministérios e por representantes do Legislativo. Esse 
conselho terá a responsabilidade de definir as ativida-
des dessas empresas constituídas e, mais do que isso, 
definirá a alíquota de imposto a ser cobrado.

O projeto institui 42%. Acho isso exagerado com 
o dólar a R$2,30, como está no momento. Esse projeto 
foi idealizado em outro momento; o dólar não estava 
a R$2,30. Com o dólar nessa cotação, inviabilizam-se 
os avanços alcançados pelo projeto.

Esse conselho definirá a alíquota, portanto, em 
razão da política cambial, em razão da economia local, 
da economia interna do Brasil, da economia do Para-
guai; enfim, caberá a esse conselho regulador definir 
essas questões a cada momento. Espero, evidentemen-
te, que esse conselho possa rapidamente repensar a 
alíquota que hoje é estabelecida em 42%.

Além dessa matéria, há uma nova, que o Rela-
tor Fernando Giacobo inseriu no contexto da proposta 
do Governo. Um projeto de nossa autoria, aprovado 
pelo Senado, foi acolhido pelo Relator na Câmara dos 
Deputados e inserido no texto desse projeto, que é a 
proposta de criação de um Fundo de Recuperação 
Econômica para Foz do Iguaçu, a exemplo do que 
ocorreu, há muito tempo, no Estado do Espírito Santo, 
quando o Ministro, à época, Ernane Galvêas idealizou 
o Fundo de Recuperação do Espírito Santo, e houve 
uma transformação naquele Estado.

O alcance do fundo que se cria agora e que se 
aprova hoje no Senado Federal certamente não será 
o mesmo, mas indiscutivelmente será uma ferramenta 
adequada para a captação de recursos.

Esse fundo será composto por receitas públicas 
da União, do Estado, do Município e receitas de doa-
ções nacionais ou internacionais. Como Foz é um pa-
trimônio da humanidade – e há que se preservar esse 
patrimônio –, certamente organizações internacionais 
poderosas se interessarão em financiar programas de 
preservação ambiental na região de Foz do Iguaçu.

Não tenho dúvida. Quando apresentamos esse 
projeto, fui procurado pelo então Deputado Cássio 
Taniguchi, que é do Paraná, que me indagava: “Que 
projeto você apresentou que já despertou o interesse 

de japoneses, que me procuraram para saber qual a 
tramitação desse projeto?” Eu expliquei a ele e, é claro, 
ele concluiu as razões da indagação a ele formulada 
pelos japoneses.

Há, sim, possibilidade de atração de recursos 
externos para um fundo dessa natureza. Ele será ad-
ministrado pelo Governo Federal. É um fundo que será 
administrado na esfera do Ministério do Planejamen-
to. Obviamente, se regulamentará esse fundo, com a 
constituição também de um conselho para definir a 
aplicação dos recursos nele depositados.

Há pouco, o Deputado Fernando Giacobo até 
me lembrava como faz falta, nesse momento de tra-
gédia em Santa Catarina, a existência de um fundo 
em que se poderiam naturalmente ser transferidos 
recursos para o enfrentamento do drama que vivem 
os catarinenses.

Quero também dizer, com muita tranqüilidade, 
principalmente à Senadora Serys, que levantou a hipó-
tese de que emendas possam comprometer  o resulta-
do final almejado por este projeto, que, na Câmara dos 
Deputados, o Deputado Fernando Giacobo, que já se 
tornou especialista na matéria, certamente estudará 
o efeito dessas emendas.

E se eventuais equívocos forem aqui praticados 
na noite de hoje, certamente lá eles serão eliminados 
quando do relatório a ser elaborado pelo Deputado 
Fernando Giacobo, que, pela praxe, deve ser desig-
nado Relator na outra Casa do Congresso Nacional, 
para deliberação final dessa matéria.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Pre-
sidente, em respeito à necessidade de votarmos ur-
gentemente o projeto da microempresa, vou concluir, 
atendendo à campainha, dizendo que ficamos satis-
feitos com o entendimento havido. Respeitamos a po-
sição do Líder Arthur Virgílio, que procurou defender, 
com  muita garra e competência, o seu Estado e a sua 
região, mas prevaleceu o entendimento, porque se 
procurou compatibilizar os interesses de todo o País, 
localizados ou no Paraná, ou lá no Amapá, ou, enfim, 
na Amazônia.

Portanto, Sr. Presidente, encerro minha interven-
ção feliz, porque, finalmente, Foz do Iguaçu recebe, 
na esfera federal, do Congresso Nacional, um apoio 
importante, que significa que os olhos da Nação se 
voltam, sim, para as belezas naturais de Foz do Iguaçu 
e da fronteira, mas se voltam também para o drama 
que vivem os brasileiros que lá moram.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presiden-

te, pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Com a palavra o Senador Osmar Dias, pela ordem.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero aten-
der ao apelo do Senador Adelmir Santana. Eu estava 
inscrito para discutir. Inscrevo-me, agora, para falar 
no encaminhamento, como Líder, de preferência em 
primeiro lugar, dispensando assim a minha inscrição 
para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª está inscrito para encaminhar a matéria.

Pela ordem, tem a palavra a Senador Marisa 
Serrano.

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – No mesmo senti-
do, Sr. Presidente, quero retirar a minha inscrição para 
favorecer também a votação da microempresa e dizer 
também da nossa alegria em chegar a um consenso 
em relação ao Projeto dos Sacoleiros, que também 
é muito importante para o meu Estado, Mato Grosso 
do Sul.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Agradeço a V. Exª, lembrando que, mesmo com as 
desistências, há sete Senadores inscritos, o que sig-
nifica setenta minutos.

O Senador Arthur Virgílio tem a palavra para dis-
cutir a matéria.

V. Exª  dispõe de dez minutos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs Senadores, esse projeto de lei chegou da Câ-
mara a esta Casa no dia 24 de março deste ano. Ou 
seja, foram nove meses de discussão, e é óbvio que 
esse processo de amadurecimento foi bom, porque, 
se não se votou a matéria antes, foi porque, precisa-
mente, não havia possibilidade de se estabelecer um 
mínimo consenso em relação a ela.

Mas esse projeto de lei, Sr. Presidente, matéria 
que vamos votar agora, trata da proposta do Governo 
de instituir o RTU (Regime de Tributação Unificada) na 
importação, por via terrestre, de mercadorias proceden-
tes do Paraguai, o conhecido Projeto dos Sacoleiros.

Na verdade, uma matéria polêmica e que pode 
prejudicar, e não pouco, quem no Brasil produz e gera 
empregos, pois permite que os chamados “sacoleiros” 
possam trazer produtos do Paraguai para revenda no 
Brasil, formalizando, assim, as atividades desse comér-
cio com a instituição de uma alíquota única de 42,25%. 
Ou seja, nada mais do que a concessão de tarifa pri-
vilegiada para importadores com sede no Paraguai, o 
que beneficiará produtos acabados de terceiros países, 
industrializados, por exemplo, na China e em Taiwan. 

Nem ao menos estaríamos privilegiando a produção 
e a geração de empregos no Paraguai.

Não sou, Senador José Agripino – e agradeço a 
atenção de V. Exª, que muito colaborou para chegar-
mos ao ponto de amadurecimento dessa matéria tão 
relevante para o meu Estado –, contrário a medidas 
que visem a combater a ilegalidade, a pirataria e o 
contrabando. No entanto, não posso concordar com o 
que venha a ferir os interesses da indústria nacional, 
que seria obrigada a concorrer, de forma absurdamente 
desvantajosa, com produtos importados que ganham 
incentivos fiscais e que não pagam encargos sociais, 
dando um ar de “legalidade” aos produtos comerciali-
zados dentro desse novo regime. Isso tudo vai na con-
tramão dos esforços de incentivo ao fortalecimento da 
competitividade industrial.

Enfim, o que vejo é que o Governo brasileiro, 
pressionado pelo Paraguai, tenta criar uma “moeda de 
troca” frente à situação que envolve a usina de Itaipu 
– e essa é a questão de fundo –; é um bombom para 
o Paraguai em troca de o Paraguai talvez esquecer, e 
não vai esquecer, a questão que tem que ser enfren-
tada pelos dois governos. E o Brasil não deve ceder, 
simplesmente como tem feito comumente na Améri-
ca do Sul, à vontade do Paraguai de quebrar contrato 
em Itaipu. 

Então, pode o governo brasileiro pensar que esta-
ria aí uma nova “moeda de troca” e, quem sabe, dando 
um verdadeiro tiro no pé da indústria nacional.

De qualquer forma, lembro que, no intuito de ofe-
recer maior proteção para a indústria nacional em ge-
ral e, em particular, para o Pólo Industrial de Manaus, 
apresentei 14 emendas ao projeto, emendas essas 
que refletiam opiniões colhidas no meio empresarial 
e entre técnicos da Suframa e que, de alguma forma, 
poderiam aperfeiçoar a matéria.

As emendas pretendiam:

1 – impor limite de R$60 mil para o mi-
croimportador, tirando do Poder Executivo a 
fixação desse limite;

2 – estabelecer que os importadores de-
vam apresentar autorização dos fabricantes 
originais para a importação e comercialização 
das marcas em território brasileiro, o que im-
pediria o ingresso de produtos falsos, piratas 
ou contrafeitos;

3 – ampliar a lista de produtos que, por 
serem produzidos no Brasil, não poderiam 
ser importados por meio do Regime Tributá-
rio Único;

4 – impedir a transferência a terceiros de 
vantagens dadas aos microimportadores, o que 
poderia dificultar ainda mais a fiscalização;
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5 – submeter os produtos a serem im-
portados às mesmas normas de segurança 
elétrica ou de saúde, a que estão sujeitos os 
fabricados no País, ou seja, exige, para a im-
portação, a anuência de órgãos fiscalizadores 
como Inmetro, ANP e Anvisa;

6 – estabelecer a verificação prévia do 
integral cumprimento das normas e procedi-
mentos estabelecidos no Código de Valoração 
Aduaneira e na Nomenclatura de Valor Adua-
neiro e Estatística;

7 – estabelecer que o transporte de mer-
cadoria obrigatoriamente deverá ser feito em 
veículo cadastrado para transporte interna-
cional;

8 – proibir a utilização do Registro de 
Declaração de Importação Simplificada, para 
evitar o “afrouxamento” do controle da Aduana 
nesse novo regime tributário;

9 – tornar obrigatório o pagamento ante-
cipado das mercadorias junto ao exportador, 
com registro do Sisbacen, para a liberação do 
Registro de Declaração de Importação. Com 
isso, dificultaríamos a lavagem de dinheiro e 
a evasão de divisas;

10 – elevar a alíquota única do imposto 
de 42,25% para 59,25%, que é a tarifa adotada 
pelo Brasil na OMC. Assim, Srªs e Srs. Sena-
dores, evitaríamos controvérsias no âmbito das 
negociações comerciais multilaterais;

11 – elevar de 18% para 35% a alíquota 
do imposto de importação, também para evi-
tarmos controvérsias no âmbito das negocia-
ções comerciais multilaterais;

12 – impedir o Poder Executivo de redu-
zir a alíquota do imposto devido do optante do 
novo regime, o que dá segurança ao sistema 
tributário e, conseqüentemente, ao próprio 
contribuinte;

13 – estabelecer que a venda no território 
brasileiro só poderá se realizar a consumidor 
final, sem intervenção de terceiros, redes de 
varejo, distribuidores e outros canais de re-
venda; e

14 – finalmente, ampliar, para o Estado do 
Amazonas, os incentivos para industrialização 
de produtos originários dos recursos naturais 
regionais, inclusive os dos segmentos animal, 
vegetal e mineral. No Estado, esse incentivo 
já existe, mas apenas para matérias-primas 
agrícolas e extrativas vegetais.

Portanto, reitero que as emendas por mim apre-
sentadas tinham o objetivo de aperfeiçoar a matéria e 

minimizar os efeitos negativos que esse novo  regime 
terá sobre a economia nacional como um todo e, em 
particular, para a economia do meu Estado. Essas 
emendas pelo menos minimizariam os riscos à indús-
tria nacional e colocariam esse novo regime, Senador 
Jefferson Praia, em condições viáveis.

Pois bem, realizamos, então, uma ampla reunião 
na Liderança do Governo para discutir os pareceres 
elaborados pelos relatores ao projeto, sendo que a 
discussão girou basicamente em torno do parecer do 
Senador Tasso Jereissati, na Comissão de Relações 
Exteriores, que contemplou um conjunto de alterações 
e que propiciou o entendimento. Aqui também muito 
bem explicitado pelo Sr. Senador Suplicy.

Os temas principais, constantes de minhas emen-
das e que foram preservados pelo acordo foram:

1º – que os produtos obedeçam às normas internas 
estabelecidas pelas agências reguladoras e pe-
los institutos de normatização técnica;

2º – que os produtos sejam comercializados direta-
mente ao consumidor final, eliminando os atra-
vessadores e oportunistas;

3º – que os produtos tenham autorização dos fabrican-
tes originais para a importação no regime;

4º – que os veículos a serem utilizados pelo regime 
sejam previamente cadastrados;

5º – que os produtos obedeçam a preços de referên-
cia, evitando o subfaturamento.

Muito embora algumas de minhas emendas fo-
ram acatadas nesse esforço de negociação que con-
tou com a importante participação do Senador Tasso 
Jereissati; do Senador Romero Jucá; do Senador Al-
varo Dias, cuja dedicação ao Estado do Paraná eu só 
tenho a louvar e a entender; do Senador Osmar Dias, 
que, igualmente, revelou competência nas negociações 
e muita paciência para com a Bancada do Estado do 
Amazonas; e do Senador Flávio Arns, sempre atento, 
eu aqui registro que é uma ocasião rara eu me colo-
car no plenário em posição contrária à do meu querido 
amigo e colega Senador Alvaro Dias, mas o Paraná e 
o Amazonas exigiram que fosse assim. Ele fez o seu 
papel e eu estou fazendo o meu papel, e, portanto, 
logo nos reencontraremos na matéria seguinte – já nos 
reencontraremos. Mas eu gostaria, ainda, de ressaltar 
igualmente o Senador Eduardo Suplicy e o esforço da 
Relatora, a Senadora Serys Slhessarenko, na Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania.

Ou seja, foi feito um acordo. Eu digo, Sr. Presi-
dente, que, apesar desse acordo – e, para mim, é uma 
questão simbólica –, eu votarei contra. E essa é a de-
cisão do Senador Jefferson Praia e seria a posição do 
Senador João Pedro, se não estivesse cumprindo hoje 
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um compromisso relevante no Estado. Mas eu votarei 
contra para que fique marcado, simbolicamente, que 
eu não considero que seja essa uma prioridade nem 
uma solução verdadeira para os sacoleiros e que não 
concordo com a forma, embora eu entenda que o acor-
do preservou o que foi possível da indústria nacional 
e do Pólo Industrial do meu Estado. 

Ao mesmo tempo, obviamente, libero a minha 
Bancada. Neste momento, eu não falo como Líder; 
eu falo como orador que discute a matéria. Não falo 
como Líder. A minha Bancada é livre para votar da 
maneira que queira, e eu sei que a matéria será apro-
vada por amplíssima maioria, até porque é um gesto 
simbólico que será esboçado por mim e pelo Senador 
Jefferson Praia.

Voto de acordo com a minha consciência, mas 
entendendo que se avançou muito e aquilo que, ao 
me ver, foi extremamente nocivo à indústria nacional 
foi bastante amainado. Chegamos a um acordo com 
a anuência das entidades empresariais todas do meu 
Estado. Não foi nada gratuito. Esse projeto foi muito 
discutido e muito debatido no Amazonas entre trabalha-
dores, entre empresários. Agora, depois de nove meses 
de tramitação, está sendo discutido no Senado.

Encerro, Sr. Presidente, frisando que, cada vez 
mais, setores empresariais da sociedade percebem os 
inconvenientes do projeto tal como ele está redigido e 
lembrando que as minhas emendas refletiam não so-
mente a opinião de empresários e técnicos de Manaus, 
mas os interesses da indústria brasileira, de artistas, 
diretores de cinema, consumidores e até mesmo da 
Receita Federal.

Eu registro que não foi possível todo o avanço, 
mas obtivemos o avanço possível. Simbolicamente, eu 
registro o meu voto em ata contra a aprovação da ma-
téria, Sr. Presidente, entendendo que, ainda assim, o 
Senado cumpriu um belo trabalho. O que pode parecer 
lentidão lá para fora muitas vezes reflete a sabedoria 
do coletivo, reflete a idéia de um não prevalecer com-
pletamente, para acabar prevalecendo a idéia que sai 
da média de um conjunto de pessoas que estão aqui 
para defender os direitos dos seus Estados, principal-
mente como Alvaro Dias, Osmar Dias e Flávio Arns 
fazem, precisamente como Jefferson Péres antes fazia 
e hoje João Pedro e Jefferson Praia fazem, e como eu 
não abriria mão de fazer enquanto mandato eletivo tiver 
pelo Estado do Amazonas, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Agradeço a V. Exª. 
Concedo a palavra ao Senador Aloizio Merca-

dante.

V. Exª dispõe de até dez minutos.
A Presidência prorroga a sessão por mais uma 

hora.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – 

SP. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, no âmbito 
do Parlamento do Mercosul, o que nós temos vivido, 
vários Senadores que aqui estão, Romeu Tuma, Ge-
raldo Mesquita, Senadora Marisa Serrano, Heráclito 
Fortes, Efraim Morais, Sérgio Zambiasi, que tem tido 
um papel fundamental historicamente na construção 
daquele Parlamento, nós temos sentido que o tema 
da integração regional vai passar por um teste muito 
importante nesta crise.

Nós temos duas saídas. Na crise de 1929, o 
governo americano aumentou as barreiras à importa-
ção de 3.400 produtos, achando que aquilo ajudaria 
a amenizar a recessão e o desemprego. Os outros 
países fizeram o mesmo, e a conseqüência foi uma 
queda brutal no comércio internacional, um agrava-
mento da depressão, da recessão e do desemprego. 
Foi uma tragédia econômica de grandes proporções 
que só começou a ser revertida em 1933, com a elei-
ção de Roosevelt.

Agora, temos o mesmo desafio no âmbito do 
Mercosul. Se o nacionalismo açodado avançar na di-
reção do protecionismo, da ruptura dos compromissos 
com a integração, a região vai viver uma crise muito 
mais profunda. Exemplo disso é a atitude do governo 
do Equador. 

É evidente que um país que é exportador de pe-
tróleo – cujo preço caiu de US$120 para US$47, como 
está hoje –, que não tem moeda, porque é totalmente 
dolarizado, um país que não tem política monetária, 
que não tem política fiscal, tem uma margem de ma-
nobra muito pequena para enfrentar a crise. Mas o 
caminho que o Equador encontrou foi, primeiro, poli-
tizar um conflito técnico com uma empresa brasileira, 
a Odebrecht, que estava há 23 anos produzindo no 
Equador – nove projetos de engenharia de grande im-
portância tinham sido construídos –, e não só politiza 
o afastamento da empresa, como ameaça suspender 
o pagamento do CCR. 

CCR é um contrato feito em 1982, no auge da 
crise da dívida externa, quando não havia como fi-
nanciar as economias da região, para buscar algum 
nível de financiamento regional para a logística, para 
a integração da América do Sul. E o artigo de hoje do 
CCR estabelece que é um compromisso entre os dois 
bancos centrais irrevogável. Portanto, não há o que 
questionar em um instrumento que é parte da solida-
riedade da integração.
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Estou pegando o exemplo do Equador para dizer 
que essa agenda pode crescer na região. Com o Pa-
raguai, nós tivemos um debate importante nesta se-
mana com Jorge Samek e o Carlos, representante e 
Diretor-Geral de Itaipu pelo Paraguai. O Brasil assumiu 
integralmente a dívida de Itaipu, que chegou a US$26 
bilhões pelo aumento da taxa de juros internacional, a 
partir da diplomacia do dólar forte e do Paul Volker, que 
agora volta à equipe do Obama. Assumimos a dívida, 
construímos a usina. Itaipu deu ao Paraguai um au-
mento de 31 vezes na oferta de energia do Paraguai, 
enquanto no Brasil, desde 1985, quando Itaipu ficou 
pronta, só aumentou sete vezes e meia.

Nós pagamos por Itaipu, a binacional, o símbolo 
de uma integração regional, quase US$4,9 bilhões de 
royalties ao Paraguai. O Brasil só recebeu US$3,8 bi-
lhões. O custo da energia para o Paraguai é US$22,50. 
Nós pagamos US$38,50 dólares pelo quilowatt na boca 
da usina. O Brasil paga mais pela energia, paga mais 
royalties e é o único país da região que tem uma ofer-
ta ilimitada de energia, porque o Chile, a Argentina, o 
Uruguai, todos estão com risco de crise enérgica. E o 
Brasil não tem excedente de energia.

Nós estamos discutindo Itaipu com o Paraguai. 
É um tratado aprovado em dois congressos nacionais, 
democraticamente discutido, sob o ponto de vista do 
parlamento. É um tratado de Estado que está vigendo 
há 35 anos. O Brasil honrou todos os compromissos. 
Mesmo nos momentos mais difíceis da dívida, conclu-
ímos e mantivemos os investimentos.

Temos um segundo conflito com o Paraguai: os 
brasiguaios. O Paraguai, hoje, é o quarto país que mais 
produz e exporta soja no mundo, e os brasileiros que 
para lá foram têm uma contribuição decisiva nesse pro-
cesso. O Brasil, a Argentina e o Uruguai aprovaram a 
legislação que reconhece o direito dos residentes. O 
parlamento paraguaio não tinha aprovado. Os brasilei-
ros que estão há 30 ou 40 anos, que prestaram serviço 
militar, que têm filhos e netos no Paraguai, não tinham 
o direito de legalizar sua situação. É evidente que as 
autoridades paraguaias têm o direito, no Estado de Di-
reito Democrático, com a legislação comum aos quatro 
países, de tomar medidas em relação à imigração ilegal, 
mas não podem prejudicar os brasileiros que lá estão 
legalmente e que respeitaram a legislação comum de 
residência simplesmente por não ter o congresso pa-
raguaio concluído a votação de uma legislação que já 
aprovamos, que a Argentina aprovou, que o Uruguai 
aprovou. Felizmente, o Senado, recentemente, acaba 
de aprovar a legislação, o que vai ajudar a diminuir 
essa tensão em relação aos brasiguaios. 

O Brasil tem um superávit comercial com os pa-
íses da região. Com o Paraguai, temos um superávit 

comercial de US$1 bilhão e 350 milhões. É verdade 
que temos muito descaminho e contrabando de lá para 
cá, seguramente mais de US$2 milhões.

Temos problema de tráfico de armas e de roubo 
de cargas na fronteira. Precisamos de uma parceria 
entre os dois Estados para regularizar a fronteira a fim 
de combater a ilegalidade. 

Para a gente poder avançar numa relação bilate-
ral, o Brasil pode ajudar a aumentar a oferta de energia 
no Paraguai exatamente com Itaipu, porque eles só 
consomem 5% da energia da usina e podem consumir 
até metade da energia produzida. Hoje falta energia 
em Assunção. Melhorando a rede de distribuição de 
energia, será possível industrializar o país, atrair mais 
empresas, ganhar competitividade, gerar emprego e 
ser um grande pólo de atração de investimentos de 
energia intensiva.

No caso dos sacoleiros, a aprovação dessa le-
gislação vai permitir regularizar uma atividade econô-
mica fundamental na fronteira. Vai dar cidadania, vai 
dar tranqüilidade. São mais de dois mil ônibus que a 
Receita apreendeu por esse comércio irregular. Cen-
tenas de milhares de pessoas tiveram a mercadoria 
apreendida, um prejuízo irreparável. E muitas vezes 
são pessoas modestas, de pouca posse. 

Estamos estabelecendo um limite, estabelecendo 
regras, proibindo alguns produtos, mas dando a con-
dição de regularizar um comércio que vai fortalecer 
a fronteira, que vai dar apoio à indústria, à produção 
paraguaia e, com isso, o Brasil, num ato de solidarie-
dade e para organizar uma atividade econômica que 
já existe há décadas e que não pode continuar mais 
na ilegalidade, seguramente vai melhorar a relação 
bilateral.

O Congresso paraguaio aguarda com muita aten-
ção a aprovação dessa lei. Nós tivemos aqui uma co-
missão importante de governadores de províncias, 
prefeitos de cidades da fronteira, o Presidente da Co-
missão de Relações Exteriores e vários parlamentares 
do Paraguai pedindo urgência nessa aprovação. 

Por isso, acho que hoje nós estamos fazendo um 
gesto de solidariedade e mais uma demonstração de 
que a América Latina precisa de mais integração. O 
que a região não precisa é de calote contra a integra-
ção. O que nós precisamos é criar mais instrumentos 
que nos permitam financiar o desenvolvimento sem 
depender das fontes de financiamento privado inter-
nacional, como o CCR, como o Focem, que é o fundo 
comum do Mercosul, com mais infra-estrutura, mais 
logística, abrindo os portos do Pacífico com o Corredor 
Bi-oceânico Pacífico/Atlântico, fundamental para um 
país como o Paraguai, que não tem saída para o mar, 
e dinamizar a economia paraguaia com mais energia. 
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Esse gesto fomenta o comércio, melhora a relação na 
fronteira. É um gesto importante que o Congresso bra-
sileiro está fazendo e, seguramente, será muito bem 
recebido. Faz parte de uma agenda afirmativa daque-
les que querem mais integração. 

Termino, dizendo: resposta à crise está dando 
a União Européia. E aqueles países que não acredi-
taram no entorno da Europa, na União Européia, in-
clusive a Inglaterra, estão pedindo, hoje, ingresso na 
União Européia. Porque a estabilidade monetária, a 
saída para crise, o papel do Banco Central em prover 
a liquidez mostram que, nessa economia globalizada, 
nessa instabilidade financeira por falta de regulação e 
controle, quanto mais integrada a região, mais chance 
de resistir e de se proteger. 

Por isso, a América do Sul e o Mercosul precisam 
aprofundar a integração. O nacionalismo atrasado vai 
gerar recessão, desemprego e pobreza, e a integra-
ção contemporânea é a sinalização da estabilidade 
econômica, social, política, da integração cultural dos 
nossos povos. Portanto, vamos aprovar hoje e vamos 
mostrar que a integração é a resposta à crise na Amé-
rica do Sul.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra ao Senador Papaleo Paes, para 
discutir a matéria por até dez minutos. A seguir, falarão 
a Senadora Serys Slhessarenko, o Senador Romero 
Jucá, o Senador Agripino, a Senadora Ideli, o Senador 
Jefferson Praia e o Senador José Agripino.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, eu só encaminho o voto “sim” e retiro o meu 
nome para que nós possamos votar rapidamente essa 
matéria e votar, em seguida, nominalmente, a questão 
das microempresas do País.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço a V. Exª.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, o Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 
2008, que estamos discutindo neste momento, pre-
tende criar um tributo único com alíquota de 42,25% 
para a importação de mercadorias do Paraguai por 
via terrestre por pequenas e microempresas. A inten-
ção principal do Governo, com isso, é fazer um me-
lhor controle de mercadorias, reduzindo a sonegação 
naquela fronteira.

O projeto, que ficou mais conhecido como Projeto 
dos Sacoleiros, institui um novo regime de tributação, 
chamado Regime de Tributação Unificada – RTU –, 
para a importação, por via terrestre, de mercadorias 
procedentes do Paraguai.

Com esse novo regime de tributação, o que se 
espera é que os problemas constantes observados na 

fronteira Brasil-Paraguai sejam minimizados, estabe-
lecendo a legalidade daquele comércio e alcançando 
um número grande de pessoas que buscam sua sub-
sistência no comércio da fronteira.

Além disso, é bom destacarmos a importância 
dessa medida para o processo de integração regional 
do Mercosul.

Como bem destacou o Senador Tasso Jereissati 
em seu parecer na Comissão de Relações Exteriores, 
vale lembrar que a iniciativa do Governo brasileiro vem 
ao encontro de medidas já adotadas no âmbito do Mer-
cosul, com vistas a reduzir as assimetrias verificadas 
entre os membros dos blocos, como, por exemplo, “pro-
mover a coesão social, em particular das economias 
menores e regiões menos desenvolvidas”.

Eu gostaria de destacar, Sr. Presidente, assim 
como já foi feito aqui por outros Senadores, a importân-
cia do processo de negociação que foi realizado nesta 
Casa sobre esta matéria, que contou com a participação 
fundamental do Líder Senador Arthur Virgílio para que 
o projeto resultasse em algo de bom senso.

Destaco, ainda, a participação do Senador Tasso 
Jereissati, Relator da matéria na Comissão de Rela-
ções Exteriores, que foi muito bem representado aqui, 
neste plenário, pelo Senador Sérgio Guerra, designa-
do Relator ad hoc da matéria, que acatou emendas 
que aperfeiçoaram a matéria e que colocaram esse 
novo regime tributário em condições de ser implanta-
do com sucesso.

Uma outra alteração que sofreu a matéria na Casa 
visa a permitir que o material industrializado na área de 
livre comércio Macapá e Santana com matéria-prima 
regional seja comercializado com isenção do Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI), dentro ou fora 
de seus limites. 

Quanto a essa questão, eu não abri mão, Sr. Pre-
sidente, da minha presença no plenário, porque quero 
fazer justiça ao Senador José Sarney, do Estado do 
Amapá, que, logo na sua primeira eleição, conhecen-
do o significado do Estado do Amapá e conhecendo 
o potencial econômico do Estado do Amapá, nos pro-
porcionou condição de termos, hoje, a área de livre 
comércio. 

Inclusive, ainda há pouco, era questionado, mas 
já temos a nossa área de livre comércio há aproxima-
damente 15 anos, Presidente Sarney, de autoria de 
V. Exª, que o povo do Amapá agradece – agora muito 
mais, por ter incluído, para a nossa área de livre co-
mércio, o processo de industrialização com matéria-
prima regional. 

Quero, em nome do Estado do Amapá, agradecer 
a V. Exª, assim como ao Senador Gilvam, que à épo-
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ca era Senador e proporcionou o apoiamento a essa 
matéria importante.

O Sr. José Sarney (PMDB – AP) – Obrigado a 
V. Exª.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Enfim, 
foram alterações importantes para que o comércio 
naquela região se desenvolva num ambiente de lega-
lidade, reduzindo os riscos de atritos na fronteira por 
meio do fornecimento de condições dignas de traba-
lho para aqueles comerciantes que atuam na faixa de 
fronteira.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, agra-
decendo a todos aqueles que proporcionaram o êxito 
para aprovarmos, hoje, um projeto de grande impor-
tância para o Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Agradeço a V. Exª.
Concedo a palavra à Senadora Serys Slhessa-

renko, para discutir a matéria, por até 10 minutos.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 

MT. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, 
Sr. Presidente. Não vou ocupar os dez minutos.

Eu gostaria de reforçar ou reiterar que esse é um 
projeto extremamente importante para os chamados 
sacoleiros, para o Brasil e para o Paraguai.

Quero também declarar, aqui, que, para não pre-
judicar a votação do projeto, votarei com o parecer do 
Senador Suplicy, mas com ressalvas às emendas.

O projeto é importante, o projeto precisa ser apro-
vado, mas eu continuo com ressalvas às emendas. 

Já tivemos todo um acordo, um entendimento 
e acredito que a importância do projeto está em que 
temos, aí, milhares e milhares de pessoas e seus fa-
miliares aguardando a regularização dessa sua ati-
vidade econômica. Ela é importante, mas acredito, 
também, que a Câmara, a nossa Câmara dos De-
putados irá votar, ainda neste ano, esse projeto. Ele 
está voltando para a Câmara por causa das emen-
das. Lá, terá um relator que não sei se vai acatar ou 
não as emendas, mas que seja tomada essa decisão 
com a rapidez necessária. São milhares e milhares, 
repito aqui, de pessoas que querem regularizar a 
sua atividade econômica, precisam regularizá-la. 
Isso é importante para o Brasil, é importante para o 
Paraguai, mas, principalmente, para as pessoas que 
vivem desse comércio hoje, com a maior dificuldade 
por conta da ilegalidade.

Obrigada, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Concedo a palavra ao Senador Jefferson Praia. 
A seguir, Senador José Agripino.

V. Exª dispõe de até dez minutos.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou 
ser breve para não atrapalhar a votação do projeto 
das microempresas, mas eu não poderia deixar de 
me pronunciar dentro do contexto desse projeto que 
chamamos de “sacoleiro”.

O Estado do Amazonas é um dos Estados com 
menor percentual de desmatamento na Amazônia. 

Na verdade, nós temos algo próximo de 4% de 
desmatamento naquele Estado. Isso ocorreu graças 
ao Pólo Industrial de Manaus. 

Então, a minha apreensão diante desse contex-
to, qual é? É a concorrência se tornar um pouco mais 
acirrada para os produtos produzidos no Pólo Industrial 
de Manaus e, conseqüentemente, isso afetar a nossa 
economia. Essa é a minha única preocupação. 

Entendo a importância desse projeto, da formali-
zação, da parceria com o Paraguai. Quem dera todos 
os produtos fossem produzidos no Paraguai – infeliz-
mente, não o são –, mas eu tenho uma preocupação 
com a minha região, com o meu Estado, porque per-
cebo a relevância da Amazônia pela sua contribuição, 
diante dos serviços ambientais, para o Planeta. Eu não 
posso, jamais, ser a favor de algo que possa prejudicar 
aquele modelo que tem dado certo, quando preserva 
a natureza no Estado do Amazonas. 

Portanto, Sr. Presidente, concluo dizendo que, 
por mais que eu lute pela questão da formalização das 
empresas em nosso País e veja a importância desse 
projeto, acima dessa questão tem a questão minha, 
regional, do Estado do Amazonas, mais especifica-
mente do Pólo Industrial de Manaus.

Por essa razão, eu votarei contra esse projeto.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Agradeço a V.Exª.
Concedo a palavra ao Senador José Agripino 

Maia. (Pausa)
Não estando presente S. Exª...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Pre-

sidente, aqui estou eu!
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 

AC) – Desculpe-me, estou sem óculos, meu caro Se-
nador e Líder.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Vou colaborar com a 
sessão para que possamos votar daqui a pouco, o mais 
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brevemente possível, a Lei Geral da Pequena e Micro-
empresa. Mas eu queria fazer a manifestação, que é 
minha e do meu partido, tendo em vista entendimento 
que foi levado a efeito, produto da transigência e da 
maturidade dos políticos que fazem esta Casa. 

O Senador Jefferson Praia, o Senador João Pe-
dro e o Senador Arthur Virgílio, os três, por dever de 
ofício, são apaixonados pelo Estado do Amazonas e 
comprometidos com a Zona Franca, que é, digamos, 
o coração da economia do Estado do Amazonas. Me-
xer com a Zona Franca, para Arthur Virgílio por exem-
plo, é mexer com a essência dele, com a forma de ser 
política dele. 

Esse projeto de lei que se convencionou chamar 
de projeto dos “sacoleiros” diz respeito fundamental-
mente – fundamentalmente, ele não fala à economia 
do Brasil como um todo – à Foz do Iguaçu, à Ciudad 
del Este e fala à Zona Franca, onde são montados 
ou produzidos produtos que competem com impor-
tados.

Estabeleceu-se um longo processo de disputa, 
que levou a adiamentos sucessivos dessa matéria. E 
a capacidade de entendimento dos políticos que fa-
zem esta Casa levou à possibilidade de se votar uma 
coisa que interessa ao Brasil, interessa ao Paraguai, 
interessa à economia do País.

O meu partido vai votar a favor dessa matéria. 
Vai votar, e vota com os cumprimentos à capacidade 
de entendimento. 

Veja V. Exª: se isso fosse uma medida provisória, 
estaríamos nos engalfinhando. Nós a estamos votando 
porque é um projeto de lei transformado em regime de 
urgência, produto de entendimento, de acordo, produ-
zido pelo debate, pela audiência a pessoas que enten-
dem e que têm capacidade de apresentar argumentos, 
e pela capacidade dos políticos que defendem os inte-
resses de seus Estados – leia-se aí Paraná; leia-se aí 
Amazonas – de promoverem o entendimento.

Quero cumprimentar a Casa, quero cumprimentar 
o processo legislativo, quero condenar o processo das 
medidas provisórias, quero dizer que o meu Partido 
vota, entusiasticamente, a favor desse projeto.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Com a palavra o Senador Marcelo Crivella para 
discutir a matéria.

A seguir, entraremos na fase de encaminhamen-
to da matéria.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, muitas vezes, o exacerbado fervor cívico e a pai-
xão pelo interesse público leva a uma intransigência 

e a uma intolerância nacionalista, que nos faz perder 
a visão do destino histórico do Brasil, que é liderança 
neste Continente. Exclui-se disso, Sr. Presidente, a 
visão do estadista, quando o Presidente Sarney ide-
alizou o Mercosul.

Mas tenho certeza de que na alma desse gran-
de político não se tratava apenas, Presidente, naque-
le momento, de um acordo comercial, e, sim, de uma 
integração, em que mais tarde políticos, estadistas 
iriam estabelecer, por exemplo, que o objetivo da in-
tegração regional fosse aumentar a participação do 
salário na renda nacional de cada um desses países. 
Está aí, Sr. Presidente, um grande objetivo que pode-
ria, seguramente, assomar forças políticas para essa 
obra extraordinária. 

Hoje, estamos votando um projeto para diminuir 
essa assimetria que existe no Mercosul em relação ao 
Paraguai. Estamos facilitando, regularizando, legitiman-
do uma ação que já existe, e há muito tempo! Estamos 
trazendo para a formalidade, Sr. Presidente, brasileiros 
que têm naquele comércio a sua subsistência. 

Ora, Sr. Presidente, como negar o voto? Como 
deixar de aprovar essa matéria que tantos benefícios 
traz à integração de dois países? 

Vejam: quero fazer aqui uma reminiscência his-
tórica! Os senhores lembram muito bem de que, em 
novembro de 1864, o Brasil foi invadido pelas tropas de 
Solano Lopes. Com os Voluntários da Pátria, rechaça-
mos aquele ataque e, em 70, o Brasil fazia prevalecer 
a sua soberania e vencia o combate, mas sem, para 
nossa vergonha, evitar as atrocidades do Conde D’Eu, 
que mandou matar no Paraguai todos os homens aci-
ma de 11 anos de idade. O Paraguai entra na virada 
do século com a sua população masculina, eu diria, 
Sr. Presidente, dilacerada, o que lhe custou muito ao 
seu desenvolvimento, porque, antes da Guerra do 
Paraguai, era uma potência no Cone Sul. O Paraguai 
tinha fábricas de munição, fabricava os seus navios; o 
Paraguai tinhas armas, um exército de 80 mil homens 
e com 60 mil na reserva!

De tal maneira, Sr. Presidente, que há, por parte 
do Brasil, esse compromisso, com seu destino históri-
co, de liderar esse continente em um grande processo 
de integração.

 Nossas fronteiras são verdadeiros desertos de-
mográficos. Estamos fazendo obras de infra-estrutura, 
aí ressalta-se ainda mais a nossa assimetria.

Então, Sr. Presidente, quero, aqui, pregar o voto 
“sim”. Quero clamar a este Congresso e à Nação que 
esse é o momento importante para reafirmarmos um 
projeto de estadista, que está inconcluso, mas que 
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certamente, Sr.  Presidente, com a clarividência dos 
nossos políticos, há de encontrar dias melhores.

Voto “sim”, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Agradeço a V. Exª.
Encerrada a discussão.
Em votação o projeto sem prejuízo das emendas 

e subemendas.
Concedo a palavra, para encaminhar, ao Senador 

Osmar Dias; a seguir, concederei a palavra ao Senador 
ex-Presidente José Sarney.

V. Exª dispõe de cinco minutos, sem apartes.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Para encami-

nhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Preside 
,nte, fiz questão de dispensar a fala durante o debate 
e os pronunciamentos que ensejaram a discussão do 
projeto para encurtar, e, dessa forma, votarmos o pro-
jeto de microempresas.

Ao fazer este encaminhamento, festejo, e muito, 
a aprovação desse projeto. 

Na verdade, o que estamos votando aqui, Senador 
Arthur Virgílio, é um substitutivo, proposto pela Câmara, 
modificando o projeto original, que é do Governo, de 
autoria do Deputado Giacobo, que está aí a seu lado. 
S. Exª é do Paraná, de Foz do Iguaçu, e sabe bem a 
importância desse projeto.

Muita gente lutou para que chegássemos ao dia 
de hoje. Quero mandar um abraço para o meu Prefeito 
de Foz do Iguaçu, Paulo Mac Donald, que, com certe-
za, receberá V. Exªs em Foz do Iguaçu, porque aquela 
cidade quer receber o povo brasileiro e as autoridades 
deste País, para mostrar o que está acontecendo na-
quela fronteira em nível de investimentos na educação 
e na saúde de Foz do Iguaçu.

O esforço do Prefeito Paulo Mac Donald e do De-
putado Giacobo, o nosso esforço, só se completa com 
a aprovação deste projeto. Afinal de contas, hoje são 
10 mil famílias praticamente que atravessam a ponte 
para adquirir as mercadorias, de forma clandestina, 
marginal, na informalidade, com sacrifício, com inse-
gurança, para comercializarem do lado de cá. Dizia-
me o Deputado Giacobo que se pegarmos a balança 
comercial brasileira com relação ao Paraguai, hoje 
ela é positiva, oficialmente, em R$1,3 bilhão. Mas se 
colocarmos o que vem de forma clandestina e entra 
em nosso País, ela fica negativa em R$1 bilhão, por-
que, de lá para cá, vem cerca de R$2.3 milhões, sem 
nenhuma contabilidade, sem nenhuma tributação, 
colocando em risco as famílias que estão praticando 
essa atividade. 

O que estamos fazendo aqui é trazendo para lega-
lidade não apenas essas 10 mil famílias, mas também 
essas mercadorias. Porque não adianta alguém levantar 
a tese de que estamos promovendo uma concorrên-
cia desigual. Não. Porque essa mercadoria já entra de 
forma clandestina, e aí, sim, a concorrência é desigual 
por que não pagam tributo. Agora vão pagar tributos. 
As pessoas se sentirão mais dignas, mais honradas, 
porque elas estão contribuindo, e quem vai ganhar é 
o País, é o Brasil.

As pessoas se sentirão mais dignas, mais hon-
radas, porque elas darão sua contribuição, e quem vai 
ganhar é o País, é o Brasil.

Eu até tinha proposto uma emenda aqui para que 
Foz do Iguaçu ficasse com o percentual dessa recei-
ta, para cuidar da saúde, já que muitos paraguaios e 
brasiguaios estão indo para Foz do Iguaçu para fazer 
tratamento de saúde. Isso está saturando, evidente-
mente, o Sistema de Saúde de Foz do Iguaçu. Mas sei 
que não é possível vincular receita com uma despesa 
como saúde, por exemplo, de uma cidade.

Fico feliz por que estamos votando matéria que 
faz com que aqueles que hoje se colocam como clan-
destinos, à margem da lei, fiquem dentro de uma ati-
vidade legal, dentro de uma atividade formal e, sobre-
tudo, segura. Conheço bem a insegurança daqueles 
que praticam essa atividade.

Certa ocasião, Sr. Presidente Tião Viana, viajan-
do pela rodovia – sempre viajo de carro pelo Paraná 
–, encontrei quatro ônibus dos chamados sacoleiros 
que estavam presos pela Polícia Federal. Eles, reco-
nhecendo-me, pediram que eu liberasse os ônibus e 
as mercadorias. É claro que eu não pude fazer isso, 
porque eles estavam ali praticando uma atividade real-
mente ilegal. Aqueles sacoleiros que estavam ali, com 
certeza, hoje estão sendo aqui homenageados pelos 
Senadores que vão aprovar essa lei.

Quero dizer ao Senador Arthur Virgílio que enten-
do bem a preocupação de S. Exª com a Zona Franca, 
mas é claro que não estamos votando algo que possa 
comprometer o progresso, o sucesso do Amazonas, da 
sua cidade, a capital Manaus, do povo amazonense. 
O que queremos é o direito de colocar na legitimida-
de esses dez mil trabalhadores, que serão vinte mil 
daqui a pouco.

Tenho certeza de que poderemos também apro-
var aqui a Zona de Livre Comércio de Foz de Iguaçu, 
para que essa seja uma fronteira onde o progresso 
e a prosperidade estejam presentes, principalmente 
porque não podemos continuar convivendo com os 
índices de violência na fronteira. Lá há um problema 
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muito sério, que é o da droga ingressando em nosso 
País. Se formalizarmos essa atividade, se dermos a 
ela legitimidade, também ajudaremos a combater a 
violência, que hoje é um problema na fronteira.

Sr. Presidente, fico feliz, sobretudo, por que vejo 
aqui um daqueles que foram os construtores da inte-
gração do Mercosul, da composição do Mercosul, o 
ex-Presidente José Sarney, que, para nossa honra, 
faz parte deste Senado. S. Exª me disse na entrada: 
“Osmar, vamos votar hoje o projeto dos sacoleiros”. 
E S. Exª está aqui para votar juntamente conosco um 
projeto de extrema importância para Foz do Iguaçu e 
para o Brasil, porque vai dar dignidade a muitas famí-
lias que hoje vivem na insegurança.

Obrigado pelo apoio dos Senadores. Tenho cer-
teza de que a Câmara dos Deputados fará algumas 
modificações, para realmente garantir os direitos da-
queles que, na fronteira, estão trabalhando nessa ati-
vidade, para sustentar sua família.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra ao Presidente José Sarney.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. Para enca-
minhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, poucas pes-
soas no Brasil não se sentem tocadas com o drama 
dos sacoleiros, repetido há muitos anos pelos meios 
de comunicação. A saga desses homens e dessas mu-
lheres que, muitas vezes, são levados à marginalidade 
para a sobrevivência, neste momento, encontra uma 
maneira de chamá-los à formalidade, dando condições 
a que espantem de sua vida o medo e a miséria a que 
os obrigam essa atividade.

Recordo, quando tivemos a oportunidade de uma 
audiência pública, na qual estava presente o nosso 
brilhante Líder Arthur Virgílio, que o representante da 
Associação dos Sacoleiros fez um relato pungente do 
que acontecia com eles, defendendo que aprovás-
semos esse projeto, para que eles pudessem ter um 
pouco de esperança.

Também tenho outra dívida com esse projeto, Sr. 
Presidente. Todo este Senado sabe que, há sete anos, 
luto para que a Amazônia tenha condições, nas áreas 
de livre comércio, de industrializar os produtos regio-
nais, dando uma via de sustentabilidade à economia 
da região. Tenho lutado muito, muitas vezes até com 
certo desencanto, com fracassos, por esses projetos 
que têm sido apresentados na Câmara e que lá são 
recusados. Aqui mesmo, houve algumas dificuldades. 
Mas, neste momento, os sacoleiros acolheram o projeto 
que considera a isenção dos impostos sobre industria-
lização para as áreas de livre comércio de Macapá e 

de Santana e das outras áreas de livre comércio tam-
bém da região, uma vez que já aprovamos aqui a de 
Boa Vista e a de Pacaraima.

Assim, Sr. Presidente, neste instante, quero con-
gratular-me com o povo do Amapá, que, durante muitos 
anos, teve o sonho de ver realizado esse ideal, tam-
bém juntando os pobres do sul com os pobres daquela 
região, uma vez que a criação de praticamente uma 
“zona franca verde”, com aproveitamento dos produtos 
regionais, possibilitará condições de industrialização 
desses produtos, condição de emprego e melhores 
perspectivas para os jovens daquela região que, até 
hoje, esperam por esse momento.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 

AC) – Senador Sarney, meus cumprimentos a V. Exª, 
o grande construtor do Mercosul!

Senador Flávio Arns, tem V. Exª a palavra para 
encaminhar a matéria.

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Para enca-
minhar a votação. Sem revisão do orador.) – Serei bem 
rápido, Sr. Presidente, até para que possamos votar 
logo a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa.

Os Senadores do Paraná, Alvaro Dias e Osmar 
Dias, já se manifestaram. Concordo inteiramente com 
os argumentos que apresentaram, mas quero desta-
car, Sr. Presidente, que, hoje, a aprovação da chamada 
Lei dos Sacoleiros indica o entendimento que acon-
teceu dentro do Congresso Nacional. Houve negocia-
ção, abertura, apresentação de pontos de vista, tanto 
na Câmara dos Deputados – o Deputado Giacobo, 
como já foi mencionado, fez o relatório na Câmara e 
está aqui presente – como dentro do Senado Federal. 
Havia opiniões conflitantes, divergentes, mas, afinal, 
chegou-se a um entendimento, para que essa votação 
pudesse acontecer.

Quero destacar que, para a região do oeste do 
Paraná, de maneira particular, esse é um projeto da 
mais alta importância. É muito importante para Foz do 
Iguaçu. Eu mencionava com o Senador Osmar Dias 
o Município de Guaíra. Com a fiscalização que está 
acontecendo no Município de Foz do Iguaçu, com o 
trabalho integrado da Receita, da Polícia Federal e do 
Exército, o crime organizado se deslocou para outras 
regiões do oeste do nosso Estado.

Então, isso tudo vai dar mais tranqüilidade para os 
homens, para as mulheres, para as famílias, gerando 
a formalização e atendendo aquela região que precisa 
de atenção especial, seja do ponto de vista econômico 
e social, seja do ponto de vista da geração de empre-
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go. Isso tudo se alia à bela natureza que o Paraná e o 
Brasil possuem naquela região.

Nesse sentido, este é um momento de satisfação, 
de orgulho, de busca de solução, de encaminhamento. 
Isso vai beneficiar, sem dúvida alguma, muita gente no 
Paraná, nos Municípios da região, que podem, como 
eu disse, destinar as forças de segurança para outras 
finalidades e apoiar os sacoleiros que têm atividade 
econômica, por meio da formalização dessa atividade.

Isso vai ser um impulso interessante para uma 
região do Paraná que tem os seus contrastes: por um 
lado, uma região desenvolvida, economicamente forte, 
pujante; por outro lado, muitos Municípios da região 
precisam de mais apoio, tanto do Governo estadual 
quanto do Governo Federal.

Parabéns, Sr. Presidente! Parabéns aos Senado-
res e Senadoras, que chegaram a um entendimento 
neste debate!

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. (Bloco/PT – AC) 

– Para encaminhar a matéria, concedo a palavra aos 
Senadores Expedito Júnior e Gilvam Borges. 

V. Exª dispõe de cinco minutos, Senador Expe-
dito.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, não poderia deixar de fazer um registro e 
cumprimentar o Deputado Giacobo, que inclusive é do 
nosso partido, do PR. 

Eu gostaria de registrar, Sr. Presidente, o trabalho 
que foi feito nas vésperas da nossa saída para a campa-
nha política das últimas eleições, tanto do Senador, que 
estava presente, Osmar Dias, quanto do Senador Alva-
ro Dias, na reunião – na qual também estava presente 
o Deputado Giacobo – que foi promovida pelos líderes 
para que pudéssemos chegar a um entendimento. 

O bonito nesta Casa é exatamente isto: apesar 
das diferenças, busca-se o diálogo, busca-se pavimen-
tar um caminho. O Senador Arthur Virgílio, naquela 
ocasião, ainda não tinha o convencimento de que era a 
hora de votarmos esse projeto. Hoje, agora, chegamos 
a esse consenso, estamos buscando esse consenso. 

Quero aqui elogiar a sua atitude, o seu posiciona-
mento e o quanto V. Exª é respeitado nesta Casa. Se, 
naquela ocasião, o seu posicionamento ainda não era 
fechado para que pudéssemos chegar a este momento 
que estamos chegando para votar o projeto, todos os 
demais líderes respeitaram o posicionamento de V. Exª, 
e, hoje, enfim, estamos prontos e aptos a votá-lo.

Quero destacar aqui o grande trabalho do Sena-
dor Osmar Dias e também, nessa reunião, do Senador 

Alvaro Dias. Destaco também o trabalho do Senador 
Flávio Arns, enfim, dos três Senadores do Paraná.

Não poderia jamais deixar de destacar aqui o 
grande papel do Deputado Giacobo, do nosso parti-
do, o PR. Quero cumprimentar o Deputado e, em seu 
nome, o povo de Foz do Iguaçu, e prestar esta home-
nagem ao povo de todo o Brasil. Não estamos aqui 
homenageando apenas o Paraná, mas prestigiando 
a todos aqueles que trabalham na informalidade, na 
ilegalidade, na clandestinidade.

Ficam aqui os meus agradecimentos, meus cum-
primentos ao Giacobo.

Em nome do nosso partido, o PR, encaminho o 
voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Com a palavra, o Senador Gilvam Borges. Em 
seguida, o Senador Romeu Tuma. 

V. Exª dispõe de até cinco minutos.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Para en-

caminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Quero 
me congratular com todas as lideranças de todos os 
partidos que estiveram envolvidos nesse bem tecido e 
alinhavado acordo, nesse entendimento, que traz um 
benefício não só para o Estado do Paraná, mas para a 
grande Amazônia Ocidental, onde V. Exª também atua, 
como representante do Estado do Acre: Roraima, Ron-
dônia, esses Estados todos que recebem benefícios 
de isenção do IPI. 

O Amapá, liderado pelo Presidente Sarney, jun-
tamente com o Senador Papaléo Paes, os Deputados 
Jurandir Juarez, Davi Alcolumbre. Tivemos a Deputada 
Fátima Pelaes. Todos mobilizados, com Evandro Mi-
lhomen, com a força total do Amapá, viemos também 
integrados nessa grande luta desde a Câmara dos 
Deputados. E, hoje, nós comemoramos. 

O Amapá brinda com seus compatriotas de toda 
a Amazônia, do Paraná e de todo o País esse projeto 
que, sem dúvida, trará uma nova fisionomia regional 
para que possamos atrair capital e também proporcio-
nar a geração do que é mais sagrado, que é a geração 
de emprego. Por isso, o Amapá brinda, se associa e 
se integra a todos os Estados brasileiros. 

Agradecemos o empenho total do nosso líder, 
Presidente José Sarney, Senador Papaléo e os nossos 
Deputados Federais, todos, sem exceção, que, nesta 
noite, brindam a aprovação desse projeto de lei. Após 
a sua sanção, poderemos ter um novo perfil sócio-eco-
nômico do Estado do Amapá, dos outros Estados da 
Amazônia Ocidental e de outros Estados importantes 
que irão contribuir com a economia nacional. 
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Por isso, recomendamos a aprovação. Orienta-
mos, na condição de Vice-Líder do PMDB, a aprova-
ção imediata.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma. 

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
vou ser rápido. Eu tinha aberto mão, mas vi que todos 
falaram, então queria cumprimentar o Deputado Gia-
cobo pelo relatório, mas queria registrar aqui à Sena-
dora Marisa Serrano, na última reunião do Mercosul, 
a discussão que houve sobre Itaipu. O Presidente da 
Itaipu brasileira e a do Paraguai fizeram a apresentação 
do que historicamente acontecia com a construção e 
com a distribuição da energia. E os parlamentares do 
Paraguai pediram muito a aprovação desse projeto, 
que eu diria que cria a figura do micro e pequeno em-
presário da ponte, do Mercosul, o pequeno e o micro, 
como diz o Senador Arruda – que o Romero chama de 
comunista, mas é um grande Senador que tem parti-
cipado ativamente. 

Eu gostaria de dizer que eu tenho vinculação por 
várias razões, com vários amigos de Foz do Iguaçu, 
do outro lado, na fronteira, e, provavelmente, com a 
aprovação desse projeto, nós procuraremos ter uma 
integração mais rápida no Mercosul e, principalmente, 
com mais simpatia ao Paraguai.

Obrigado, Presidente. Voto a favor do projeto.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Vamos votar, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vamos votar 
essa matéria, porque nós estamos com 42 presenças. 
Provavelmente, se demorar mais um pouco, nós não 
teremos condição de votar o projeto da microempre-
sa, o que criará uma grande dificuldade, porque só irá 
para a Câmara na próxima semana e, portanto, nós 
estaremos tendo uma dificuldade.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Para 
orientar a bancada.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Para orientar a bancada, Senador Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, a minha bancada certamente votará a fa-
vor do acordo, mas, em combinação com o Senador 
Jefferson Praia e pelo símbolo que já expus, o nosso 
voto é “não”, o meu voto pessoal, como o voto do Se-
nador Jefferson Praia. 

A bancada está livre para votar como quiser e 
eu suponho que o acordo será amplamente aprovado 

pela Casa. Portanto, o PSDB está livre para votar e o 
meu voto pessoal é “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas e 
subemendas.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Votação da Emenda nº 13, de parecer favorá-

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

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Votação da Subemenda às Emendas nº 2 e 3, nos 

termos do art. 300, inciso VII, do Regimento Interno.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovada a subemenda, ficam prejudicadas as 

Emendas nºs 2 e 3.
Votação da Subemenda à Emenda nº 5, nos ter-

mos do art. 300, inciso VII, do Regimento Interno.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovada a subemenda, fica prejudicada a Emen-

da nº 5.
Votação da Subemenda à Emenda nº 7, nos ter-

mos do art. 300, inciso VII, do Regimento Interno.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovada a subemenda, fica prejudicada a Emen-

da nº 7.
Votação da Subemenda às Emendas nºs 14 e 

15, nos termos do art. 300, inciso VII, do Regimento 
Interno.

As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada.
Aprovada a subemenda, ficam prejudicadas as 

Emendas nºs 14 e 15.
Votação, em globo, das Emendas nºs 1, 4, 6, 8 

a 12, 16 e 17, de parecer contrário.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitadas as emendas.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.

É o seguinte o projeto aprovado:
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, 
oferecendo a redação final da matéria, que será lido 
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Jarbas 
Vasconcelos.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.203, DE 2008 
(Comissão Diretora)

Redação final das Emendas do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 2008 
(nº 2.105, de 2007, na Casa de origem).

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câma-
ra nº 27, de 2008 (nº 2.105, de 2007, na Casa de ori-
gem), 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 de-
zembro de 2003.

Sala de Reuniões da Comissão, 3 de dezembro 
de 2008. 
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ANEXO AO PARECER Nº 1.203, DE 2008

Redação final das Emendas do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 2008 
(nº 2.105, de 2007, na Casa de origem).

Institui o Regime de Tributação Unifi-
cada – RTU na importação, por via terrestre, 
de mercadorias procedentes do Paraguai; e 
altera as Leis nºs 10.637, de 30 de dezem-
bro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro 
de 2003.

EMENDA Nº 1 
(Corresponde à Subemenda da CAE às  

Emendas nºs 2 e 3, apresentadas no prazo único do 
art. 122, II, b, do Regimento Interno)

Dê-se ao art. 3º, caput, e seu parágrafo único, 
do Projeto, a seguinte redação:

“Art. 3º Somente poderão ser importa-
das ao amparo do regime de que trata o art. 
1º desta Lei as mercadorias relacionadas pelo 
Poder Executivo, desde que sejam observadas 
as normas estabelecidas em legislação espe-
cífica sobre direitos e obrigações relativos à 
propriedade industrial e nos acordos interna-
cionais celebrados pelo Brasil relativos aos 
direitos de propriedade intelectual relaciona-
dos ao comércio.

Parágrafo único. É vedada a inclusão no 
regime de que trata o caput deste artigo:

I – de armas e munições, fogos de ar-
tifícios, explosivos, bebidas, inclusive alcoóli-
cas, cigarros, veículos automotores em geral 
e embarcações de todo tipo, inclusive suas 
partes e peças, medicamentos, pneus, bens 
usados e bens com importação suspensa ou 
proibida no Brasil;

II – de produtos industrializados, inclusi-
ve suas partes e peças, cuja fabricação esteja 
submetida ao cumprimento de processo produ-
tivo básico, na forma da Lei nº 8.248, de 23 de 
outubro de 1991, e da Lei nº 8.387, de 30 de 
dezembro de 1991, e suas alterações.”

EMENDA Nº 2 
(Corresponde à Subemenda da CAE à Emenda nº 5, 

apresentada no prazo único do art. 122, II, b, 
do Regimento Interno)

Acrescente-se § 4º ao art. 8º do Projeto com a 
seguinte redação:

“Art.8º  ...................................................
 ..............................................................  

§ 4º Os produtos admitidos no regime 
deverão observar as normas estabelecidas na 
legislação específica do INMETRO, ANVISA 
e demais órgãos reguladores, bem como na 
legislação federal e estadual que dispõe sobre 
normas ambientais.”

EMENDA Nº 3 
(Corresponde à Subemenda da CAE à Emenda nº 7, 

apresentada no prazo único do art. 122, II, b, 
do Regimento Interno)

Acrescente-se § 5º ao art. 8º do Projeto com a 
seguinte redação:

“Art.8º  ...................................................
 ..............................................................
§ 5º O transporte das mercadorias admi-

tidas no regime deverá ser realizado, obriga-
toriamente, em veículo cadastrado.”

EMENDA Nº 4 
(Corresponde à Emenda nº 13, apresentada no 

prazo único do art. 122, II, b, do Regimento Interno)

Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao 
art. 11:

“Art 11.  .................................................
Parágrafo único. A venda no território bra-

sileiro só poderá ser realizada a consumidor 
final diretamente, sem intervenção de terceiros, 
redes de varejo, distribuidores e outros canais 
de revenda seja por atacado ou varejo.”

EMENDA Nº 5 
(Corresponde à Subemenda da CAE às Emendas 

nºs 14 e 15, apresentadas no prazo único do 
art. 122, II, b, do Regimento Interno)

Dê-se ao caput do art. 26 do Projeto a seguinte 
redação:

“Art. 26. Os produtos industrializados na 
área de Livre comércio de importação e ex-
portação de que tratam as Leis nº 7.965, de 
22 de dezembro de 1989, nº 8.210, de 19 de 
julho de 1991, nº 8.387, de 30 de dezembro 
de 1991, e nº 8.857, de 8 de março de 1994, 
ficam isentos do Imposto sobre Produtos Indus-
trializados, quer se destinem ao seu consumo 
interno, quer à comercialização em qualquer 
outro ponto do território nacional.”

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Discussão da  redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Encerrada a discussão.
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Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam per-

maneçam sentados. (Pausa.)  
Aprovada. 
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 

Presidente, aprovada contra o voto do Senador Arthur 
Virgílio e do Senador Jefferson Praia.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Aprovada a matéria com os votos contrários do Se-
nador Arthur Virgílio e do Senador Jefferson Praia.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, pelo entendimento, agora é o projeto de lei 
complementar que trata da microempresa individual.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Pelo entendimento, o projeto que se vota é o 
da microempresa.

Senador Alvaro Dias e Senador Inácio Arruda, 
pela ordem.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para 
solicitar a V. Exª – já há um entendimento com as lide-
ranças, o Senador Flávio Arns já conversou com os 
líderes a respeito – a antecipação da votação do Projeto 
nº 13, que diz respeito à ajuda técnica para habitação 
de interesse social, para logo após a votação desse 
projeto que está na ordem, o da microempresa.

Há um congresso de engenheiros em Brasília. 
Eles estão acompanhando a tramitação desse projeto. 
Isso seria uma homenagem a todos os engenheiros do 
Brasil, que estão preocupados com essa questão tão 
importante para o povo brasileiro, que é a habitação. 
É a solicitação que faço a V. Exª...

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Não havendo restrição do Plenário, estamos 
de acordo...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – De 
acordo com o Senador Alvaro Dias, mas com...

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, votaremos posteriormente.

Sr. Presidente, só quero registrar que haverá 
duas votações nominais, a do projeto e a do desta-
que, para poder o projeto voltar para a Câmara dos 
Deputados.

Então, solicitaria que, assim que V. Exª autorizas-
se a orientação da bancada, já abrisse o painel, para 
fazermos a primeira votação.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, peço à comissão dos líderes que votemos 

o projeto da Sudeco. É solicitação dos Senadores Mar-
coni Perillo, Lúcia Vânia, Senador Demóstenes Torres, 
da bancada cearense. Nós teríamos duas votações de 
igual teor, exigindo-se maioria, de 41 votos. Portanto, 
dois projetos de lei complementares. 

Portanto, ficaria em terceiro lugar, porque pode 
ser votado por acordo, esse projeto que meritoriamente 
traz à baila o Senador Alvaro Dias.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Pela ordem, Sr. Presidente, seguindo a ordem.  

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência entende as razões do Senador 
Arthur Virgílio.

Pela ordem, com a palavra o Senador Inácio 
Arruda.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
primeiro, é para concordar com o projeto do Senador 
Alvaro Dias e, em seguida, solicitar que também se 
antecipe a votação do Projeto de Resolução nº 57. 
Em tempo de crise é muito bom que os Estados es-
tejam capacitados para contrair empréstimo. O Esta-
do do Ceará está contraindo um empréstimo de US$ 
240 milhões.

Pedimos o apoio de V. Exª, para colocá-lo na 
pauta de votação, imediatamente após as votações 
nominais.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Não havendo restrição do Plenário, a Presidência 
acolherá a solicitação de V. Exª.

Senador Aloizio Mercadante, pela ordem.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
conversamos com todos os líderes e hoje  votamos a 
lei do marco regulatório do gás, por unanimidade, por 
consenso, que envolveu não apenas os Senadores, 
mas também o Ministério de Minas e Energia, a ANP 
e toda a cadeia de negócio do gás. 

Então, se pudéssemos também incluir na pauta, 
para votarmos hoje, por acordo, por votação simbólica, 
o marco regulatório do gás...

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – A Lide-
rança do Governo concorda.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Presidência acolherá a sugestão de V. Exª. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Já es-
tamos no item?

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Da microempresa.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador César 
Borges.

São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO Nº 1.590, DE 2008 
(Comissão de Assuntos Econômicos)

Nos termos do art. 336, II, combinado com o art. 

338, IV, do RISF, requeremos urgência para o Projeto 

de Lei da Câmara nº 128, de 2008, que “altera a Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
altera as Leis nºs 8.212, de 24 de julho de 1991, e 
8.213, de 24 de julho de 1991, e dá outras providên-
cias (altera o Estatuto da Microempresa e Empresa 
de Pequeno Porte)”.

Em, 11 de novembro 2008.
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REQUERIMENTO Nº 1.591, DE 2008

Requeremos, nos termos do inciso II do art. 336 
do Regimento Interno do Senado Federal, apreciação 
em regime de urgência do PLC nº 128/2008 Comple-
mentar, que altera a Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006, altera as Leis nºs 8.212, de 24 
de julho de 1991, e 8.213, de 24 de julho de 1991, e 
dá outras providências (altera o Estatuto da Microem-
presa e Empresa de Pequeno Porte).

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 2008.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Em votação a urgência para o Projeto de Lei 
da Câmara nº 128, de 2008 – Complementar.

As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada. 
Passa-se à apreciação da matéria.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-

sidente, pela ordem.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pela 

ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Item extrapauta:

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 128, DE 2008-COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 128, de 2008-Complementar 
(nº 2/2007-Complementar, na Casa de origem), 
que altera a Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006, altera as Leis nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991, e 8.213, de 24 de ju-

lho de 1991, e dá outras providências (altera 
o Estatuto da Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte).

Parecer sob nº 1.157, de 2008, da Comissão 
de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Adelmir 
Santana, favorável, com as emendas nº 1 a 22-CAE, 
que apresenta.

Perante a Mesa foram oferecidas as Emendas nº 
23 a 26, de Plenário.

Concedo a palavra ao Senador Adelmir Santana, 
Relator da matéria...

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Senadora 
Ideli Salvatti tem uma emenda apresentada, que foi 
aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos e 
que seria motivo de um destaque meu, portanto, de 
mais uma votação em separado. Ela pretende retirar 
a emenda, porque fizemos um acordo para ela apre-
sentar um projeto, depois, em separado, que terá a 
urgência dos líderes.

Então, gostaria de adotar essa sistemática.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– A Presidência aguardará a chegada do requerimento 
de retirada da emenda.

O Senador Adelmir Santana, Relator da matéria, 
tem a palavra.

 
PARECER Nº 1.204, DE 2008-PLEN

O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF. Para pro-
ferir parecer.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
este é um projeto que eu diria de interesse de todo o 
País. É um projeto construído na Câmara e aqui no 
Senado, entre todas as lideranças partidárias, e que 
é consenso entre todos nós, envolvendo, inclusive, a 
Secretaria da Receita Federal, o Governo como um 
todo e todas as lideranças dos partidos.

Na verdade, era apenas uma questão de fila, 
para que votássemos esse projeto. É um projeto que 
atende aos interesses desta Nação e que comple-
menta a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, 
incluindo novas categorias e, naturalmente, corri-
gindo pequenas distorções verificadas no exercício 
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de sua implantação em janeiro de 2007. Mas ele 
traz também, no bojo da sua constituição, a criação 
do microempreendedor individual, que, na verdade, 
significará uma revolução de inclusão social daque-
les microempreendedores que hoje se encontram 
na informalidade.

Então, temos aqui a oportunidade, aprovando 
essa lei, de buscar a formalização de milhões de pe-
quenos empreendedores que se espalham por este 
Brasil afora e com uma contribuição extremamente 
pequena: de apenas 11% sobre o salário mínimo, para 
a Previdência Social.

Esse projeto ainda corrige conflitos na área do 
ICMS – conflitos que foram verificados, como disse, na 
vigência da lei geral. Ele cria também o Comitê Gestor 
da Redesim, que facilitará o processo de inclusão des-
ses microempreendedores individuais, pelo País afo-
ra. Novas categorias foram incluídas aqui no Senado, 
objeto da Emenda nº 18, para cuja retirada acaba de 
ser feito um requerimento. 

Naturalmente, incluímos essas categorias, porque 
entendemos que o que mensura o tamanho da micro 
e pequena empresa não é a categoria em que atua, 
mas a capacidade do seu faturamento.

Há uma coisa nova, também, neste projeto: ob-
jetivando que os Municípios se incluam no processo 
de divulgação da Lei Geral, estamos sugerindo que 
criem os agentes de desenvolvimento. Isso, para que 
a lei seja difundida em todos os Municípios brasi-
leiros, porque, apesar de estarmos, desde janeiro 
de 2007, apenas 9% dos Municípios brasileiros se 
incluíram de verdade no Super Simples, no proces-
so de divulgação da Lei Geral da Micro e Pequena 
Empresa.

Sr. Presidente, vejo, portanto, a colaboração dos 
Srs. Senadores, ao ficarem aqui até este horário, para 
que votemos uma lei que é consenso de todos nós e 
que beneficiará, certamente, todo o País.

Quero parabenizar todos os líderes partidários 
pelos entendimentos que fizemos, fazendo correções, 
como disse, e acatando uma série de emendas que 
foram sugeridas pelos Srs. Senadores, em número de 
30 emendas. E, agora, ainda recebemos as Emendas 
de nº 23, 24, 25 e 26 em plenário. Infelizmente, não 
temos condição de atendê-las, não porque não repre-
sentem, não tenham significado, mas porque não são 

fruto dos entendimentos que fizemos no decorrer da 
discussão da lei. 

A Emenda nº 23, de autoria do nobre Senador 
Raimundo Colombo, inclui as farmácias homeopáticas 
e de manipulação. 

Infelizmente, meu caro Senador Raimundo Co-
lombo, não há como, porque não foi objeto dessa dis-
cussão entre todas as lideranças. 

A emenda do Senador Francisco Dornelles, que 
dispõe e propõe a inclusão do setor produtivo de ca-
chaça, também não foi objeto dessa discussão que 
fizemos entre todos os líderes partidários e os orga-
nismos do Governo, notadamente a Receita.

As emendas de nºs 25 e 26, do Senador Eliseu 
Resende, que propõe que, em vez dessas micro e 
pequenas empresas bem como as empresas do MEI 
passarem pelas juntas comerciais, deveriam ter os seus 
registros apenas nos cartórios, nós, também por não 
termos discutido durante as reuniões de entendimento 
para votação do projeto, somos obrigados a recusá-las 
por entender que não fazem parte do nosso entendi-
mento quando discutíamos com todas as lideranças 
dos partidos aqui representados.

Volto a dizer, Sr. Presidente, que me sinto extre-
mamente orgulhoso em ver que o Senado aprova uma 
lei que vai beneficiar o microempreendedor individual 
e mais algumas categorias que poderão fazer a opção 
pelo Supersimples a partir de janeiro de 2009.

Daí a pressa que temos em aprovar essa lei para 
que retorne à Câmara e ainda seja aprovada e sancio-
nada no decorrer do presente exercício. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– O parecer é contrário às emendas.
Discussão do projeto e das emendas, em turno 

único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro en-

cerrada a discussão.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 

ES) – Sr. Presidente, quando V. Exª abrir a votação, 
quero me inscrever para falar. 

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Eu, 
após o Senador Renato Casagrande.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Em votação.
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V. Exª, Senador Renato Casagrande, tem a pala-
vra; em seguida, o Senador Arthur Virgílio, o Senador 
José Agripino e o Senador Aloizio Mercadante.

O Sr. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra para manifestar o meu apoio 
a esta matéria, a este projeto do microempreendedor 
individual. Uma matéria importante, uma matéria que 
complementa a política junto aos micro e pequenos 
empresários, uma matéria, Sr. Presidente, que esta-
mos votando com muita alegria, porque, desde que 
votamos o Supersimples...

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Presidência vai abrir o painel de votação enquanto 
os Senadores se manifestam.

(Procede-se à votação)

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Por favor, Sr. Presidente, não tenho nenhuma 
dificuldade.

Sr. Presidente, desde que votamos o Supersim-
ples, temos aperfeiçoado esse tratamento diferenciado 
e privilegiado com relação às micro e pequenas em-
presas. E hoje estamos dando mais um passo adiante, 
porque estamos trazendo para a legalidade diversas 
pessoas, diversos microempreendedores, pequenos 
empreendedores, de até R$36 mil de faturamento por 
ano. Então, há um benefício muito grande para esses 
empreendedores pequenos. Há um benefício muito 
grande para a Previdência, porque esse microempre-
endedor passa a contribuir com a Previdência. E há 
também uma inclusão de alguns segmentos. Eu mesmo 
tive uma emenda acatada para que os representantes 
comerciais pudessem ter a oportunidade de serem in-
cluídos do Simples Federal. Então, espero que isso se 
mantenha até a sanção do Presidente Lula.

Quero aqui dizer que voto com alegria, com sa-
tisfação, porque estou envolvido nesse movimento. 
Parabenizo o Sebrae, o Movimento Nacional das Micro 
e Pequenas Empresas, as entidades que estão traba-
lhando em nível nacional, para que possamos dar pas-
sos significativos na direção de consolidar uma política 
diferenciada e favorecida para esse setor.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 

AC) – O painel de votação está aberto para a votação 
do projeto.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
registrar que após essa votação teremos mais vota-
ções sobre as emendas que foram acatadas na CAE, 
independente da retirada da emenda da Senadora Ideli. 
Então, é importante que os Senadores permaneçam 
e possamos votar rapidamente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Teremos votação nominal sobre cada emenda. 

Senador Arthur Virgílio e Senador José Agripi-
no.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, con-
voco todos os Senadores do PSDB presentes na Casa 
para aporem o voto “sim” a essa matéria tão relevante. 
O PSDB vota “sim” ao projeto.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O PSDB vota “sim” ao projeto. 

Senador José Agripino Maia.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para enca-

minhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para 
registrar um fato. Todo esforço que fizemos de ontem 
para cá de esvaziar a pauta, de desobstruir a pauta, 
teve um objetivo: votar a lei geral das micro e peque-
nas empresas na sua ampliação.

Estamos votando, na verdade, um projeto que 
significa talvez o maior projeto de inclusão social sus-
tentável deste País. Aqui não se trata de Bolsa-Família, 
não se trata de nenhuma ação paternalista, trata-se 
de você abrir oportunidade para milhões de pessoas 
que geram seu emprego, geram poucos empregos, 
que têm um faturamento limitado, dar a eles oportu-
nidade de se consolidar e crescer pela unificação de 
todos os impostos em torno de um imposto único, do 
Supersimples. 

Aqui aplaude a Previdência, aqui aplaude a tri-
butação e aqui aplaudem os brasileiros que vão ser 
beneficiados pelo Estatuto da Micro e Pequena Em-
presa. Estamos, na verdade, talvez, votando o mais 
importante projeto de todo o ano de 2008 e o meu 
Partido, entusiasticamente, vota a favor. 

O Secretário Afif Domingos, que é Presidente da 
Confederação do Comércio de São Paulo, que é um 
entusiasta da idéia, que criou a figura do microempre-
endedor individual, esteve aqui na semana passada 
para uma reunião com os líderes, fez um apelo espe-
cial, deve estar acompanhando esta votação e é um 
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entusiasta do Estado de São Paulo, onde se espera, 
só no Estado de São Paulo, três milhões de benefici-
ários. Três milhões de beneficiários!

De modo que meu Partido tem essa matéria como 
bandeira. Essa matéria é bandeira do Democratas, 
que vota entusiasticamente “sim”. E eu quero pedir a 
todos os companheiros que, porventura, estejam fora 
do plenário que venham para votar uma matéria que 
é emblema do meu Partido. É da formulação progra-
mática do meu Partido a diminuição da carga de im-
postos e a valorização da capacidade empreendedora 
do brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Presidência esclarece ao Plenário que a matéria 
precisa de 41 votos “sim” e as emendas precisarão da 
mesma quantidade de votos.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência esclarece ainda que nós temos 
vários Srs. Senadores inscritos para fazer o registro 
de votação.

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

O SR INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Podemos registrar agora ou na próxima, sem pro-
blema.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Com a palavra o Senador Raimundo Colombo, o Se-
nador Arthur Virgílio, o Senador Jefferson Praia...

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 
Presidente, estou prejudicada aqui.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Senadora Ideli, pela ordem antes.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Pela ordem, Sr. Pre-
sidente. Apenas para fazer alguns registros. O primeiro 
deles, a presença do Deputado Cláudio Vinhati, que é 
Presidente do Fórum Parlamentar Misto – Câmara e 
Senado – em Defesa da Micro e Pequena Empresa. S. 
Exª está acompanhando aqui muito atentamente esta 
matéria que é um complemento, talvez, da principal re-
forma tributária que este Congresso, que este País teve 
a oportunidade de fazer. A inclusão, esta é a reforma 
tributária boa, em que todos ganham: ganha o micro-

empreendedor, ganha o empreendedor individual, que 
agora vai ser reconhecido, ganha a Previdência, ganha 
a redução de carga tributária, ganha a inclusão social. 
Por isso, é tão importante a nossa aprovação.

Agora, eu peço encarecidamente que o acordo 
para a retirada da emenda que eu apresentei seja 
mantido. Ou seja, eu transformei a emenda em um 
Projeto de Lei, ele já tem número – é 467 – e, por-
tanto, há acordo dos líderes de assinarem a urgência 
para nós aprovarmos ainda este ano a ampliação, 
incluindo outros setores como os micro e pequenos 
empresários para se beneficiarem desta grande re-
forma tributária.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Com a palavra o Senador Raimundo Colombo.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Com a palavra o Senador Romero Jucá, pela 
ordem.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMCB – RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria 
fazer uma proposição às lideranças, solicitando o se-
guinte: V. Exª abriria o painel, anunciava o resultado 
e colocava as emendas para serem votadas de novo, 
abrindo o painel, enquanto os Senadores continuavam 
encaminhando. 

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O que V. Exª requer exige que a Presidência esclareça 
o que se vai votar e não é possível fazer com alguém 
falando, Senador. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – V. Exª 
esclarece.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Ou há retirada de inscrições e se fala nos intervalos 
ou nós não podemos fazer.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, V. Exª agora abre o painel e aí anuncia o re-
sultado e a emenda que nós vamos votar. Na hora em 
que se abrir o painel para a votação das emendas, os 
Senadores e Senadoras continuam a encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Tiao Viana. Bloco/PT – 
AC) – Vou encerrar a votação e proclamar o resulta-
do. (Pausa.)

Está encerrada a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Tiao Viana. Bloco/PT – 
AC) – Votaram SIM 49 Srs. Senadores. Não houve 
votos contrários.

Não houve abstenção.

Total: 49 votos.

Aprovada a matéria.

É o seguinte o projeto aprovado:
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O SR. PRESIDENTE (Tiao Viana. Bloco/PT – AC) 
– Passa-se à votação nominal das emendas.

Antes, porém, sobre a mesa requerimento que 
passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.592, DE 2008

                        Retirada de emenda.

Requeiro, nos termos do art. 256, inciso I, do 
Regimento Interno, a retirada da Emenda nº 18, CAE, 
de minha autoria, oferecida ao Projeto de Lei da Câ-
mara nº 128/2008. 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 2008.

O SR. PRESIDENTE (Tiao Viana. Bloco/PT – AC) 
– As Srªs. Senadoras e os Srs. Senadores que o apro-
vam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado.
Passa-se à votação das Emendas nºs 1 a 17 e 

nsº 19 a 22 da CAE, de parecer favorável .
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar. 

(Pausa.)

(Procede-se à votação)

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – A Lide-
rança do Governo encaminha o voto “sim”, Sr. Presi-
dente.

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC) – 
Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O Senador Raimundo Colombo tem a palavra, pela 
ordem, inicialmente. A seguir, falarão os Senadores 
Jefferson Praia, Inácio Arruda, Marcelo Crivella, He-
ráclito Fortes, Alvaro Dias.

O Senador Raimundo Colombo tem a palavra 
pela ordem.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – A Lide-
rança do Governo encaminha o voto “sim”.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Demo-
cratas vota “sim”.

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC) – 
Sr. Presidente...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O 
PSDB, Sr. Presidente, encaminha o voto “sim” igual-
mente.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – A Minoria 
encaminha voto “sim”.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi-
dente, apenas para registrar o meu voto anterior, que 
não constou no painel.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Será consignado em Ata, Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) –Muito obri-
gado.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Con-
forme orientação do Líder, o PMDB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Senador Raimundo Colombo, tem a palavra V. Exª.

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Se-
nador Tião Viana, quero cumprimentar V. Exª e cum-
primentar todos os Parlamentares, em especial o Se-
nador Adelmir Santana, pelo sucesso da matéria, com 
votação unânime, o que mostra que, neste momento, 
nós avançamos, avançamos no sistema tributário e 
também simplificando.

Ainda há uma dúvida aqui sobre a emenda que 
eu apresentei das farmácias de manipulação, mas se 
está construindo um entendimento com os Deputados 
na Câmara, de tal forma que a gente possa aproveitar 
essa idéia, porque as farmácias de manipulação ficarão, 
se não protegidas nessa lei, sujeitas a uma bitributação 
e, assim, extremamente prejudicadas. Mas estamos 
construindo aqui um entendimento de tal forma – já 
está incluída – que vai dar para atender.

Então, fico muito satisfeito e cumprimento a to-
dos. Parabéns!

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– O Senador Arthur Virgílio tem a palavra.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Presidente, enquanto 
se processa a votação – e já aqui coloquei que o voto 
do PSDB é “sim”, a matéria é extremamente meritória 
–, agradeço a V. Exª a gentileza de colocar em vota-
ção o projeto que dá o nome de Otto Lara Resende e 
Fernando Sabino a dois viadutos que o Senador Aécio 
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Neves inaugurará no dia 10 de dezembro. Esses pro-
jetos são de autoria do Deputado Virgílio Guimarães, 
do PT de Minas Gerais. Agradeço a V. Exª.

Passo a comunicar a V. Exª e à Casa algo que 
é positivo, embora extremamente curioso, Senador. O 
Globo Online Economia publica, sob o título “Lula: 
Petrobras não pode disputar crédito com pequenas 
empresas”, uma matéria interessantíssima, em que 
o Presidente Lula diz coisas preciosas, pelas quais 
quero louvar Sua Excelência.

Obviamente acho que a Petrobras é tão 
poderosa que, se ela for à Caixa pegar dinheiro, 
ela vai tirar dinheiro de uma pequena empresa 
[ele especifica], de uma consultoria, de uma 
empresa pequena da construção civil.

Ele falou essas palavras sábias na Convenção 
Mundial de Engenheiros.

Na Folha Online, o Presidente disse a mesma 
coisa – numa certa contradição com a Ministra Dilma, 
mas, enfim, disse a mesma coisa:

“Eu, de vez em quando, vejo crítica: ‘Mas 
a Petrobras tomou dinheiro emprestado na 
Caixa’. Qualquer um de nós vai tomar dinheiro 
aonde tem. Mas, vamos ser francos (...) que 
a Petrobras é tão poderosa que ela ir à Caixa 
pegar dinheiro, obviamente que ela vai tirar 
dinheiro de uma consultoria, de uma empresa 
pequena da construção civil, do comércio”, dis-
se Lula, na abertura do 3º Congresso Mundial 
de Engenheiros, em Brasília.

Ou seja, Sr. Presidente, não foi ação terrorista 

coisa alguma a denúncia do Senador Tasso Jereissati. 

O empréstimo é inusitado, sim, e, portanto, as nossas 

perguntas a respeito da situação de caixa da Petrobras 

são pertinentes, não são impatrióticas. Ao contrário; 

impatriotismo seria nós não discutirmos algo que é tão 

grave e tão sério em uma empresa de uma importância 

para o País como é a Petrobras.

Parabenizo o Presidente, porque o Presidente, 

de novo, mostra lucidez. Ele, então, reconhece que é 

inusitado o empréstimo e reconhece que a Petrobras, 

precisando disso, tira dinheiro dos pequenos.

Agora, a Ministra Dilma diz que a Petrobras tem 

um caixa fabuloso. Aí pergunto: se tem um caixa fabu-

loso, por que precisa do empréstimo? São questões 

que têm que ser esclarecidas na próxima quinta-feira. 

E vamos fazer isso de maneira técnica.

Mas o Presidente fez muito bem. Ele fez muito 

bem em reconhecer que foi precipitação dele, como foi 

grosseria do Dr. Gabrielli, da Petrobras, aquela tentati-

va de desqualificação da denúncia feita pelo Senador 

Tasso Jereissati, endossada por todo o meu Partido, 

por todo o PSDB, Sr. Presidente.

Muito obrigado.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-

sidente, V. Exª pode abrir o painel?

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sr. Presi-

dente, peço a palavra pela ordem.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Votaram SIM 51 Srs. Senadores e não houve 
voto contrário.

Não houve abstenção.
Total: 51 votos.

São as seguintes as Emendas aprova-
das:

 
EMENDA Nº 1 – CAE

(Ao PLC nº 128, de 2008 – Complementar)

Dê-se ao § 22 do art. 18 da Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2066, na forma que lhe 
é dada pelo art. 2º do PLC nº 128, de 2008 – Comple-
mentar, a seguinte redação:

Art. 2º  ...................................................
 ..............................................................
“Art. 18.  ................................................
 ..............................................................
§ 22. A atividade constante do inciso VII 

do § 5º-D recolherá o ISS em valor fixo, na 
forma da legislação municipal. (NR)”

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

Dê-se ao inciso XIV do § 5º-B do art. 18 da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
na forma que lhe é dada pelo art. 3º do PLC nº 128, de 
2008 – Complementar, a seguinte redação:

Art. 3º  ...................................................

 
EMENDA Nº 2 – CAE 

(Ao PLC nº 128, de 2008 – Complementar)

Altere-se o inciso II e acrescente-se o inciso III 
ao art. 11 do PLC nº 128, de 2008 – Complementar, 
com a redação seguinte:

Art. 11.  ..................................................
 ..............................................................
II – aos arts 3º a 5º e ao inciso II do art. 

10, os quais produzirão efeitos a partir de 1º 
de janeiro de 2009, com exceção dos disposi-
tivos dos arts. 3º e 4º especificados no inciso 
III deste artigo;

III – aos §§ 1º a 3º do art. 4º arts. 18-A a 
18-C, § 4º do art. 25, art. 36-A e § 6º do art. 38 da 
Lei Complementar nº 123, de 2006, os quais pro-
duzirão efeitos a partir de 1º de julho de 2002”

EMENDA Nº 3 – CAE 
(Ao PLC nº 128, de 2008 – Complementar)

Dê-se ao § 4º-A do art. 21 da Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, acrescentado 

pelo art. 3º do PLC nº 128, de 2008 – Complementar, 
a seguinte redação:

Art. 3º  ...................................................
 ..............................................................
“Art. 21.  ................................................
 ..............................................................
§ 4º-A. Na hipótese de que tratam os in-

cisos I e II do § 4º, a falsidade na prestação 
dessas informações sujeitará o responsável, o 
titular, os sócios ou os administradores da mi-
croempresa e da empresa de pequeno porte, 
juntamente com as demais pessoas que para 
ela concorrerem, às penalidades previstas na 
legislação criminal e tributária.

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

 
EMENDA Nº 4 – CAE 

(Ao PLC nº 128, de 2008 – Complementar)

Dê-se aos §§ 5º-B e 5º-E do art. 18 da Lei Comple-
mentar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, inseridos 
pelo art. 2º do PLC nº 128, de 2008 – Complementar, 
a seguinte redação:

Art. 2º  ...................................................
 ..............................................................
Art. 18.  ..................................................
 ..............................................................
§ 5º-B. Sem prejuízo do disposto no § 1º 

do art. 17, serão tributadas na forma do Ane-
xo III as seguintes atividades de prestação 
de serviços:

§ 5º-E. Sem prejuízo do disposto no § 1º 
do art. 17, as atividades de prestação de ser-
viços de transportes interestadual e intermu-
nicipal de cargas serão tributadas na forma do 
Anexo III, deduzida a parcela correspondente 
ao ISS e acrescida a parcela correspondente 
ao ICMS prevista no Anexo I.

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

Dê-se aos §§ 5º-B e 5º-E do art. 18 da Lei Comple-
mentar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, inseridos 
pelo art. 3º do PLC nº 128, de 2008 – Complementar, 
a seguinte redação:

Art. 3º  ...................................................
 ..............................................................
Art. 18.  ..................................................
 ..............................................................
§ 5º-B. Sem prejuízo do disposto no § 1º 

do art. 17, serão tributadas na forma do Ane-
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xo III as seguintes atividades de prestação 
de serviços:

 ..............................................................
§ 5º-E. Sem prejuízo do disposto no § 

1º do art. 17, as atividades de prestação de 
serviços de comunicação e de transportes in-
terestadual e intermunicipal de cargas serão 
tributadas na forma do Anexo III, deduzida a 
parcela correspondente ao ISS e acrescida 
a parcela correspondente ao ICMS prevista 
no Anexo I.

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

Suprima-se o inciso XII do § 5º-B do art. 18 da 
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, na forma proposta pelo art. 3º do PLC nº 128, de 
2008 – Complementar, renumerando-se os seguintes 
e corrigindo-se as remissões.

Dê-se à alínea a no inciso II do art. 10, do PLC nº 
128, de 2008 – Complementar, a seguinte redação:

“Art. 10.  ................................................
 ..............................................................
II –  ........................................................
a) os incisos VI a VIII, X, XI e XII do § 

5º-B.
 ............................................................. ”

 
EMENDA Nº 5 – CAE 

(Ao PLC nº 128, de 2008 – Complementar)

Dê-se ao inciso III do § 3º do art. 18-A da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
na forma que lhe é dada pelo art. 3º do PLC nº 128, de 
2008 – Complementar, a seguinte redação:

Art. 3º  ...................................................
 ..............................................................
 “Art. 18-A.  ............................................
 ..............................................................
§ 3º  .......................................................
 ..............................................................
III – não se aplicam as isenções especí-

ficas para as microempresas e empresas de 
pequeno porte concedidas pelo Estado, Muni-
cípio ou Distrito Federal a partir de 1º de julho 
de 2007 que abranjam integralmente a faixa de 
receita bruta anual de até R$36.000,00 (trinta 
e seis mil reais).

 ............................................................. ”
 ..............................................................

EMENDA Nº 6 – CAE 
(Ao PLC nº 128, de 2008 – Complementar)

Dê-se ao art. 56 da Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006, na forma do art. 2º do PLC nº 

128, de 2008 – Complementar, a seguinte redação:

Art. 2º  ...................................................
 ..............................................................
“Art. 56.  ................................................
 ..............................................................
§ 2º  .......................................................
 ..............................................................
II – terá por finalidade realizar:
a) operações de compras para revenda 

às microempresas ou empresas de pequeno 
porte que sejam suas sócias;

b) operações de venda de bens adquiri-
dos das microempresas e empresas de peque-
no porte que sejam suas sécias para pessoas 
jurídicas que não sejam suas socias;

III – poderá exercer atividades de pro-
moção dos bens referidos na alínea b do in-
ciso II;

IV – apurará o imposto de renda das 
pessoas jurídicas com base no lucro real, de-
vendo manter a escrituração dos livros Diário 
e Razão;

V – apurará a Cofins e a Contribuição 
para o PIS/Pasep de modo não-cumulativo:

VI – exportará, exclusivamente, bens a 
ela destinados pelas microempresas e empre-
sas de pequeno porte que dela façam parte;

VII – será constituída corno sociedade 
limitada;

VIII – deverá, nas revendas às microem-
presas ou empresas de pequeno porte que 
sejam suas sócias, observar preço no míni-
mo igual ao das aquisições realizadas para 
revenda; e

IX – deverá, nas revendas de bens ad-
quiridos de microempresas ou empresas de 
pequeno porte que sejam suas sócias, obser-
var preço no mínimo igual ao das aquisições 
desses bens.

§ 3º A aquisição de bens destinados à 
exportação pela sociedade de propósito es-
pecífico não gera direito a créditos relativos 
a impostos ou contribuições abrangidos pelo 
Simples Nacional.

§ 4º A microempresa ou a empresa de 
pequeno porte não poderá participar simulta-
neaniente de mais de uma sociedade de pro-
pósito específico de que trata este artigo.
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§ 5º A sociedade de propósito específico 
de que trata este artigo não poderá:

I – ser filial, sucursal, agência ou repre-
sentação, no País, de pessoa jurídica com 
sede no exterior;

II – ser constituída sob a forma de coo-
perativas, inclusive de consumo;

III – participar do capital de outra pes-
soa jurídica;

IV – exercer atividade de banco comer-
cial, de investimentos e de desenvolvimento, 
de caixa econômica, de sociedade de crédito, 
financiamento e investimento ou de crédito 
imobiliário, de corretora ou de distribuidora de 
títulos, valores mobiliários e câmbio, de em-
presa de arrendamento mercantil, de seguros 
privados e de capitalização ou de previdência 
complementar;

V – ser resultante ou remanescente de 
cisão ou qualquer outra forma de desmembra-
mento de pessoa jurídica que tenha ocorrido 
em um dos 5 (cinco) anos-calendário ante-
riores;

VI – exercer a atividade vedada às mi-
croempresas e empresas de pequeno porte 
optantes pelo Simples Nacional.

§ 6º A inobservância do disposto no § 
4º deste artigo acarretará a responsabilidade 
solidária das microemprcsas ou empresas 
de pequeno porte sócias da sociedade de 
propósito específico de que trata este artigo 
na hipótese em que seus titulares, sócios ou 
administradores conhecessem ou devessem 
conhecer tal inobservância.

§ 7º O Poder Executivo regulamentará 
o disposto neste artigo até 31 de dezembro 
de 2008. (NR)”

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

EMENDA Nº 7 – CAE 
(Ao PLC nº 128, de 2008 – Complementar)

Dê-se ao § 9º do art. 9º da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, acrescentado pelo 
art. 2º do PLC nº 128, de 2008 – Complementar, a se-
guinte redação:

Art. 2º  ...................................................
 ..............................................................
“Art. 9º  ..................................................
 ..............................................................
§ 9º Para os efeitos do § 3º considera-se 

sem movimento a microempresa ou a empresa 
de pequeno porte que não apresente mutação 

patrimonial e atividade operacional durante 
todo o ano-calendário. (NR)”

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

EMENDA Nº 8 – CAE 
(Ao PLC nº 128, de 2008 – Complementar)

Dê-se aos incisos II do § 5º e I do § 7º do art. 
18-A da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, acrescentado pelo art. 3º do PLC nº 128, de 
2008 – Complementar, a seguinte redação:

Art. 3º  ...................................................
 ..............................................................
“Art. 18-A.  .............................................
 ..............................................................
§ 5º  .......................................................
 ..............................................................
II – deverá ser realizada no início do ano-

calendário, na forma disciplinada pelo Comitê 
Gestor, produzindo efeitos a partir do primeiro 
dia do ano-calendário da opção, ressalvado o 
disposto no inciso III;

 ..............................................................
§ 7º  .......................................................
I – por opção, que deverá ser efetuada 

no início do ano-calendário, na forma discipli-
nada pelo Comitê Gestor, produzindo efeitos 
a partir de 1º de janeiro do ano-calendário da 
comunicação;

 ............................................................. ”

EMENDA Nº 9 – CAE 
(Ao PLC nº 128, de 2008 – Complementar)

Dê-se ao inciso VI do art. 13 da Lei Complemen-
tar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterado pelo 
art. 3º do PLC nº 128, de 2008 – Complementar, a se-
guinte redação:

Art. 3º  ...................................................  

Art. 13.  ..................................................
VI – Contribuição patronal previdenciá-

ria (CPP) para a Seguridade Social, a cargo 
da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da 
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, exceto 
no caso da microempresa e da empresa de 
pequeno porte que se dedique às atividades 
de prestação de serviços referidas no § 5º–C 
do art. 18;

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

EMENDA Nº 10 – CAE 
(Ao PLC nº 128, de 2008 – Complementar)

Dê-se ao inciso IV do § 1º do art. 13 da Lei Com-
plementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterado 
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pelo art. 1º do PLC nº 128, de 2008 – Complementar, 
a seguinte redação:

Art. 1º  ...................................................

“Art. 13.  ................................................

§ 1º  .......................................................
IV – Imposto sobre a Propriedade Terri-

torial Rural – ITR;
 ..................................................... (NR)”

EMENDA Nº 11 – CAE 
(Ao PLC nº 128, de 2008 – Complementar)

Dê-se ao inciso II do art. 1º do PLC nº 128, de 
2008 – Complementar, a seguinte redação:

“Art. 10.  ................................................
II – a partir de 1º de janeiro de 2009, o 

inciso IV do art. 17, os incisos I a III do § 1º do 
art. 26 e os seguintes dispositivos do art. 18, 
todos da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006:

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

EMENDA Nº 12 – CAE 
(Ao PLC nº 128, de 2008– Complementar)

Altere-se o art. 3º do PLC nº 128, de 2008 – Com-
plementar, para acrescentar o inciso III e os §§ 6º a 
8º, e alterar o inciso II e os §§ 1º a 4º, todos do art. 2º 
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, conforme a redação seguinte:

Art. 3º  ...................................................  
“Art. 2º  ..................................................
II – Fórum Permanente das Microem-

presas e Empresas de Pequeno Porte, com a 
participação dos órgãos federais competentes 
e das entidades vinculadas ao setor, para tratar 
dos demais aspectos, ressalvado o disposto 
no inciso III;

III – Comitê para gestão da Rede Nacio-
nal para a Simplificação do Registro e da Le-
galização de Empresas e Negócios, vinculado 
ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior, composto por representan-
tes da União, dos Estados e do Distrito Fede-
ral, dos Municípios e demais órgãos de apoio 
e de registro empresarial, na forma definida 
pelo Poder Executivo, para tratar do processo 
de registro e de legalização de empresários e 
de pessoas jurídicas.

§ 1º Os Comitês de que tratam os incisos 
I e III do caput serão presididos e coordena-
dos por representantes da União.

§ 2º Os representantes dos Estados e 
do Distrito Federal nos Comitês referidos nos 

incisos I e III do caput serão indicados pelo 
Conselho Nacional de Política Fazendária – 
Confaz e os dos Municípios serão indicados, 
um pela entidade representativa das Secre-
tarias de Finanças das Capitais e outro pelas 
entidades de representação nacional dos Mu-
nicípios brasileiros.

§ 3º As entidades de representação re-
feridas no inciso III do caput e no § 2º deste 
artigo serão aquelas regularmente constituídas 
há pelo menos 1 (um) ano antes da publicação 
desta Lei Complementar.

§ 4º Os Comitês de que tratam os incisos 
I e III do caput elaborarão seus regimentos 
internos mediante resolução.

 ..............................................................
§ 6º Ao Comitê de que trata o inciso I 

do caput compete regulamentar a opção, ex-
clusão, tributação, fiscalização, arrecadação, 
cobrança, dívida ativa, recolhimento e demais 
itens relativos ao regime de que trata o art. 12, 
observadas as demais disposições desta Lei 
Complementar.

§ 7º Ao Comitê de que trata o inciso III do 
caput compete, na forma da lei, regulamentar 
a inscrição, cadastro, abertura, alvará, arqui-
vamento, licenças, permissão, autorização, 
registros e demais itens relativos à abertura, 
legalização e funcionamento de empresários 
e de pessoas jurídicas de qualquer porte, ati-
vidade econômica ou composição societária. 
8º Os membros dos Comitês de que tratam 
os incisos I e III do caput serão designados, 
respectivamente, pelos Ministros de Estado 
da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior, mediante indicação dos 
órgãos e entidades vinculados. (NR)”

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

Dê-se ao § 1º do § 4º da Lei Complementar nº 

123, de 14 de dezembro de 2006, introduzido pelo art. 
3º do PLC nº 128, de 2008 – Complementar, a seguin-
te redação:

Art. 3º  ...................................................
“Art. 4º  ..................................................
§ 1º O processo de registro do Microem-

preendedor Individual de que trata o art. 18-A 
desta Lei Complementar deverá ter trâmite es-
pecial, na forma a ser disciplinada pelo Comitê 
de que trata o inciso III do art. 2º.

 ..................................................... (NR)”
 ..............................................................
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Altere-se o art. 3º do PLC nº 128, de 2008 – Com-
plementar, para acrescentar o seguinte § 6º  ao art. 
77 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006:

Art. 3º  ...................................................
Art. 77.  ..................................................
§ 6º O Comitê de que trata o inciso III do 

art. 2º expedirá, até 31 de dezembro de 2009, 
as instruções que se fizerem necessárias re-
lativas a sua competência”. (NR)

EMENDA Nº 13 – CAE 
(Ao PLC nº 128, de 2008 – Complementar)

Altere-se o art. 3º do PLC nº 128, de 2008 – Com-
plementar, para dar ao caput e ao inciso III do parágrafo 
único do art. 18-C da Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006, a seguinte redação:

Art. 3º  ...................................................
 ..............................................................
“Art. 18-C. Observado o disposto no art. 

18-A e seus parágrafos desta Lei Complemen-
tar poderá se enquadrar como MEI o empresá-
rio individual que possua um único empregado 
que receba exclusivamente um salário mínimo 
ou o piso salarial da categoria profissional.

Parágrafo único.  ...................................
 ..............................................................
III – está sujeito ao recolhimento da con-

tribuição de que trata o inciso VI do caput do 
art. 13 desta Lei Complementar, calculada a 
alíquota de 3% (três por cento) sobre o salário 
de contribuição previsto no caput”.

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

 
EMENDA Nº 14 _ CAE 

(Ao PLC nº 128, de 2008 – Complementar)

Acrescente-se art. 10 ao PLC nº 128, de 2008 – 
Complementar, com a seguinte redação, renumeran-
do-se os atuais arts. 10 e 11, para, respectivamente. 
arts. 11 e 12.

Art. 10. Os arts. 968 e 1.033 da Lei n0 
10.406, de 10 de janeiro de 2002, passam a 
vigorar com as seguintes redações:

“Art. 968.  ..............................................
 ..............................................................
§ 3º Caso venha a admitir sócios, o em-

presário individual poderá solicitar ao Regis-
tro Público de Empresas Mercantis a trans-
formação de seu registro de empresário para 

registro de sociedade empresária, observado, 
no que couber, o disposto nos arts. 1.113 a 
1.115. (NR)”

“Art. 1.033.  ...........................................
 ..............................................................
Parágrafo único. Não se aplica o disposto 

no inciso IV caso o sócio remanescente, in-
clusive na hipótese de concentração de todas 
as cotas da sociedade sob sua titularidade, 
requeira junto ao Registro Público de Empre-
sas Mercantis a transformação do registro da 
sociedade para empresário individual, obser-
vado, no que couber, o disposto nos arts. 1.113 
a 1.115. (NR)”

 
EMENDA Nº 15 – CAE 

(Ao PLC nº 128, de 2008 – Complementar)

Dê-se ao § 4º do art. 23 da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, na forma do art. 3º 
do PLC nº 128, de 2008 – Complementar, a seguinte 
redação:

Art. 3º  ...................................................
 ..............................................................

“Art. 23.  ................................................
 ..............................................................
§ 4º Não se aplica o disposto nos §§ 1º 

a 3º quando:
IV – o remetente da operação ou pres-

tação considerar, por opção, que a alíquota 
determinada na forma do caput e dos §§ 1º 
e 2º do art. 18 deverá incidir sobre a receita 
recebida no mês.

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

 
EMENDA Nº 16 – CAE 

(Ao PLC nº 128, de 2008 – Complementar)

Acrescente-se ao PLC nº 128, de 2008 – Com-
plementar, novo artigo, onde couber, com a seguinte 
redação:

Art. A partir de 1º de janeiro de 2010, o 
art. 10 da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10.  ................................................
§ 1º Os membros dos Conselhos Deli-

berativo e Fiscal e seus respectivos suplentes 
terão mandato de quatro anos e a eles não 
será atribuída qualquer remuneração.
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§ 2º O Presidente do Conselho Delibe-
rativo será eleito dentre seus membros, para 
um mandato de quatro anos, vedada a re-
condução.

§ 3º A Diretoria Executiva será compos-
ta por um Presidente e dois Diretores, eleitos 
pelo Conselho Deliberativo, com mandato de 
quatro anos.

§ 4º Aos eleitos em 2008, para exercer 
primeiro mandato no biênio 2009/2010, não 
se aplica a vedação de recondução do § 2º 
deste artigo.

§ 5º O mandato de quatro anos a que se 
referem os §§ 1º e 2º não se aplica ao Presi-
dente do Conselho Deliberativo eleito para o 
biênio 2009/10, nem aos membros dos Con-
selhos Deliberativo e Fiscal indicados para o 
biênio 2009/10. (NR)”

 
EMENDA Nº 17-CAE 

(Ao PLC nº 128, de 2008 – Complementar)

No Anexo IV do PLC nº 128, de 2008 – Comple-
mentar, abaixo da expressão “Anexo IV”, acrescente-se 
a seguinte expressão: “Anexo V da Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006”.

 
EMENDA Nº 19 – CAE 

(Ao PLC nº 128, de 2008 – Complementar)

Dê-se ao §§ 1º e 2º do art. 4º da Lei Comple-
mentar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, na forma 
que lhes é dada pelo art. 3º do PLC nº 128, de 2008 
– Complementar, a seguinte redação:

Art. 3º  ...................................................
“Art. 4º  ..................................................  
§ 1º O processo de registro do Micro-

empreendedor Individual de que trata o art. 
18-A desta lei complementar deverá ter trâ-
mite especial, opcional para o empreendedor, 
na forma a ser disciplinada pelo Comitê para 
Gestão da Rede Nacional para a Simplificação 
do Registro e da Legalização de Empresas e 
Negócios.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, o 
ente federado que acolher o pedido de regis-
tro do Microempreendedor Individual deverá 
utilizar formulários com os requisitos mínimos 
constantes do art. 968 da Lei nº 10.406 de 10 
de janeiro de 2002, remetendo mensalmente 
os requerimentos originais ao órgão de regis-

tro do comércio, ou seu conteúdo em meio 
eletrônico, para efeito de inscrição, na forma 
a ser disciplinada pelo Comitê para Gestão 
da Rede Nacional para a Simplificação do 
Registro e da Legalização de Empresas e 
Negócios.”(NR)

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

 
EMENDA Nº 20 – CAE 

(Ao PLC nº 128, de 2008 – Complementar)

Acrescente-se ao PLC nº 128, de 2008 – Com-
plementar, novo artigo, onde couber, com a seguinte 
redação:

Art. Acrescente-se à Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, o seguin-
te art. 85-A:

“Art. 85-A. Caberá ao Poder Público Muni-
cipal designar Agente de Desenvolvimento para 
a efetivação do disposto nesta Lei Complemen-
tar, observadas as especificidades locais.

§ 1º A função de Agente de Desenvolvi-
mento caracteriza-se pelo exercício dc articu-
lação das ações públicas para a promoção do 
desenvolvimento local e territorial, mediante 
ações locais ou comunitárias, individuais ou 
coletivas, que visem ao cumprimento das dis-
posições e diretrizes contidas nesta Lei Com-
plementar, sob supervisão do órgão gestor 
local responsável pelas políticas de desen-
volvimento.

§ 2º O Agente de Desenvolvimento deve-
rá preencher os seguintes requisitos:

I – residir na área da comunidade em 
que atuar;

II – haver concluído, com aproveitamento, 
curso de qualificação básica para a formação 
de Agente de Desenvolvimento; e

III – haver concluído o ensino fundamen-
tal.

§ 3º O Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, juntamente 
com as entidades municipalistas e de apoio 
e representação empresarial, prestarão su-
porte aos referidos agentes na forma de ca-
pacitação, estudos e pesquisas, publicações, 
promoção de intercâmbio de informações e 
experiências”.
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EMENDA Nº 21 – CAE 
(Ao PLC nº 128, de 2008 – Complementar)

Suprima-se a alteração feita pelo art. 2º do PLC 
nº 128, de 2008 – Complementar, ao inciso X do art. 
17 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006.

Insira-se, no art. 3º do PLC nº 128, de 2008 – 
Complementar, a seguinte alteração ao inciso X do 
art. 17 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezem-
bro de 2006:

Art. 3º  ...................................................
 ..............................................................
“Art. 17.  ................................................
 ..............................................................
X – que exerça atividade de produção ou 

venda no atacado de:
a) cigarros, cigarrilhas, charutos, filtros 

para cigarros, armas de fogo, munições e pól-
voras, explosivos e detonantes;

b) bebidas a seguir descritas:
1 – alcoólicas;
2 – refrigerantes, inclusive águas sabo-

rizadas gaseificadas;
3 – preparações compostas, não alcoóli-

cas (extratos concentrados ou sabores concen-
trados), para elaboração de bebida refrigerante, 
com capacidade de diluição de até dez partes 
da bebida para cada parte do concentrado;

4 – cervejas sem álcool.
 ..............................................................
 ....................................................  (NR)”
 ..............................................................

EMENDA Nº 22 – CAE 
(Ao PLC nº 128, de 2008 – Complementar)

Dê-se ao inciso I do § 4º do art. 21 da Lei Com-
plementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, acres-
centado pelo art. 3º do PLC nº 128, de 2008 – Com-
plementar, a seguinte redação:

Art. 3º  ...................................................
 ..............................................................
“Art. 21.  ................................................
 ..............................................................
§ 4º  .......................................................
 ..............................................................
I – A alíquota aplicável na retenção na 

fonte deverá ser informada no documento fiscal 
e corresponderá ao percentual de ISS previsto 
nos Anexos III, IV ou V desta Lei Complementar 

para a faixa de receita bruta a que a microem-
presa ou a empresa de pequeno porte estiver 
sujeita no mês anterior ao da prestação;

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

Dê-se ao § 2º do art. 23 da Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, acrescentado 
pelo art. 3º do PLC nº 128, de 2008 – Complementar, 
a seguinte redação:

Art. 3º  ...................................................
 ..............................................................
“Art. 23.  ................................................
 ..............................................................
§ 2º A alíquota aplicável ao cálculo do 

crédito de que trata o § 1º deste artigo deverá 
ser informada no documento fiscal e corres-
ponderá ao percentual de ICMS previsto nos 
Anexos I ou II desta Lei Complementar para 
a faixa de receita bruta a que a microempresa 
ou a empresa de pequeno porte estiver sujeita 
no mês anterior ao da operação.

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

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Em votação as Emendas de nºs 23 a 26, de 
parecer contrário.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação)

O Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente, dei-
xa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Garibaldi Alves Filho, Presidente.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr. 
Presidente...

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – A Lide-
rança do Governo encaminha o voto “não”. O voto, 
agora, é “não” porque são as emendas de parecer 
contrário. Até agora, votamos “sim”, agora, é “não”, 
por favor.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, por incrível que pareça, vou votar “não” 
também.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr. 
Presidente...

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – O voto 
é “não”.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O 
PSDB vota “não”, Sr. Presidente.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu gostaria 
de fazer um apelo aos Srs. Senadores para que per-
maneçam em plenário depois desta votação, para que 
possamos votar o projeto de lei que cria a Sudeco, que 
é de interesse da Região Centro-Oeste.

A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Sr. Pre-
sidente...

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, a orientação de voto é “não”. São as emendas 
que foram rejeitadas na CAE.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr. 
Presidente...

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

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pela or-
dem. Sem revisão do orador) – Compreendo a pressa 
do Senador Tião Viana em fechar o painel, mas peço 
a S. Exª que dê tempo aos companheiros para exer-
cerem o direito de voto. Não foi possível. Quero dizer 
que o meu voto é acompanhando a Bancada. Quero 
apenas fazer esse registro e lamentar a rapidez des-
sa votação.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Sr. 
Presidente,  pela ordem.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem. Quero registrar meu voto, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Calma.

Com a palavra, pela ordem, o Senador...
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO. Pela ordem.) 

– Sr. Presidente, a Senadora Kátia Abreu votou com 
o Partido. Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Pois não, Senadora Kátia Abreu. Vamos ho-
menagear as mulheres.

Com a palavra o Senador Marconi Perillo.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é 

apenas para cumprimentar o Senador Adelmir Santana 
pela feliz e competente condução em relação a esse 
projeto que estamos acabando de votar. Todos nós 
acompanhamos de perto a discussão, a tramitação. 
O Senador Adelmir, pela experiência que tem, soube 
conduzir o processo ouvindo todos. S. Exª apresentou 
um parecer que chega à unanimidade na Casa porque 
é justo, porque simplifica impostos e porque fará justiça 
tributária. A S. Exª os meus cumprimentos.

Sr. Presidente, gostaria de pedir a V. Exª que 
priorize a proposta da Senadora Lúcia Vânia, que tem 
o respaldo de toda a Região Centro-Oeste, dos Se-
nadores de Goiás, para que possamos votá-la como 
o próximo item da pauta.

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

– RN) – Concedo a palavra ao Senador Adelmir Santa-
na, que tem preferência, na qualidade de Relator.

O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF. Como 
Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
apenas esclarecer àqueles que têm dúvidas que, nes-
te instante, estamos votando as emendas que foram 
rejeitadas na CAE.

Portanto, o voto, efetivamente, deve ser “não” para 
mantermos o resultado que tivemos na Comissão de 
Assuntos Econômicos, cuja votação foi tão bem condu-
zida pelo nosso Senador Aloizio Mercadante, pessoa 
importante no processo desses acordos celebrados 
em torno do projeto.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, pode abrir o painel.

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

Vamos abrir o painel.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) –  Sr. Presidente, eu 
gostaria apenas de destacar o passo importante que 
estamos dando e de ressaltar, aqui, dentro desse con-
texto das micro e pequenas empresas, o trabalho que 
o Sebrae faz.

Temos aqui a presença do Presidente do Sebrae, 
Sr. Paulo Okamotto, prestigiando esta votação, e tam-
bém do nosso companheiro Tarcísio, da Confederação 
das Micro e Pequenas Empresas.

Hoje, portanto, o Brasil caminha em direção ao 
fortalecimento de um segmento importantíssimo da 
nossa economia.

Obrigado, Sr. Presidente.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – O resultado foi o seguinte:

Votaram SIM 11 Srs. Senadores; e NÃO, 35.
Não houve abstenção.
Total: 46 votos. 
As emendas foram rejeitadas.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
vamos votar a recriação da Superintendência do De-
senvolvimento Sustentável do Centro-Oeste (Sudeco), 
conforme combinamos.

O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – Sr. 
Presidente, fui falar da questão de orientação e deixei 
de registrar meu voto, que é “não”.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Meu voto 
também é “não”, Senador Adelmir Santana.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente, um pedido de preferência de votação 
já foi solicitado.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presi-
dente, registro que meu voto também é “não”.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Estamos atentos para o nosso empréstimo lá no 
Ceará.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. 
PMDB – RN) – Sobre a mesa, parecer da Comissão 
Diretora, oferecendo a redação final das emendas 
ao Projeto de Lei da Câmara nº 128, de 2008, que 
será lido pela Sr. 1º Secretário em exercício, Senador 
Romeu Tuma.

É lido o seguinte:

 
PARECER Nº 1.205, DE 2008 

(Comissão Diretora)

Redação Final das Emendas do Sena-
do ao Projeto de Lei da Câmara nº 128, de 
2008 – Complementar (nº 2, de 2007 – com-
plementar, na casa de origem).

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 128, de 2008 – Complementar (nº 2, de 2007 -Com-
plementar, na Casa de Origem), que altera a Lei Com-
plementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, altera 
as Leis nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e 8.213, de 
24 de julho de 1991, e dá outras providências.

Sala das reuniões, 3 de dezembro de 2008. – Ga-
ribaldi Alves Filho, Presidente  – Álvaro Dias, Relator 
– César Borges – Antônio Carlos Valadares.   

ANEXO AO PARECER Nº 1.205, DE 2008

Redação final das Emendas do Sena-
do  ao Projeto de Lei da Câmara nº 128, de 
2008 – Complementar (nº 2, de 2007 – Com-
plementar, na Casa de origem).

Altera a Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006, altera as Leis nºs 
8.212, de 24 de julho de 1991, e 8.213, de 
24 de julho de 1991, e dá outras providên-
cias.

EMENDA Nº 1 
(Corresponde à Emenda nº 1 – CAE)

Dê-se ao § 22 do art. 18 da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, na forma que lhe é 
dada pelo art. 2º do Projeto, a seguinte redação:

“Art. 2º ...................................................  
 ..............................................................  
‘Art. 18.  .................................................  
  .............................................................
§ 22. A atividade constante do inciso VII 

do § 5º-D recolherá o ISS em valor fixo, na 
forma da legislação municipal’. (NR)

 ............................................................ .”

Dê-se ao inciso XIV do § 5º-B do art. 18 da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
na forma que lhe é dada pelo art. 3º do Projeto, a se-
guinte redação:

“Art. 3º ...................................................  
  .............................................................
‘Art. 18.  .................................................  
  .............................................................
§ 5º-B  ...................................................
 ..............................................................  
XIV – escritórios de serviços contábeis, 

observado o disposto nos §§ 22-B e 22-C.’ 
(NR)

 ............................................................. ” 

Acrescentem-se os seguintes §§ 22-A, 22-B e 
22-C ao art. 18 da Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006, na forma dada pelo art. 3º do 
Projeto:

“Art. 3º  ..................................................
 ..............................................................

‘Art. 18.  .................................................  
 ..............................................................
§ 22-A. A atividade constante do inciso 

XIV do § 5º-B recolherá o ISS em valor fixo, 
na forma da legislação municipal.
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§ 22-B. Os escritórios de serviços contá-
beis, individualmente ou por meio de suas en-
tidades representativas de classe, deverão:

I – promover atendimento gratuito relativo 
à inscrição, à opção de que trata o art. 18-A 
e à primeira declaração anual simplificada da 
microempresa individual, podendo, para tanto, 
por meio de suas entidades representativas 
de classe, firmar convênios e acordos com 
a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, por intermédio dos seus órgãos 
vinculados;

II – fornecer, na forma estabelecida pelo 
Comitê Gestor, resultados de pesquisas quan-
titativas e qualitativas relativas às microempre-
sas e empresa de pequeno porte optantes pelo 
Simples Nacional por eles atendidas;

III – promover eventos de orientação fis-
cal, contábil e tributária para as microempresas 
e empresas de pequeno porte optantes pelo 
Simples Nacional por eles atendidas.

§ 22-C. Na hipótese de descumprimen-
to das obrigações de que trata o § 22-B, o 
escritório será excluído do Simples Nacional, 
com efeitos a partir do mês subseqüente ao 
do descumprimento, na forma regulamentada 
pelo Comitê Gestor.’ (NR)

 ............................................................. ”

Acrescente-se a seguinte alínea e ao inciso II 
art. 10, do Projeto:

“Art. 10.  ................................................  
 ..............................................................
II –  ........................................................  
 ..............................................................
e) o § 22 do art. 18.”

EMENDA Nº 2 
(Corresponde à Emenda nº 2 – CAE)

Altere-se o inciso II e acrescente-se o inciso III 
ao art. 11 do Projeto, com a redação seguinte:

“Art. 11. .................................................
II – aos arts. 3º a 5º e ao inciso II do art. 

10, os quais produzirão efeitos a partir de 1º 
de janeiro de 2009, com exceção dos disposi-
tivos dos arts. 3º e 4º especificados no inciso 
III deste artigo;

III – aos §§ 1º a 3º do art. 4º, arts. 18-A 
a 18-C, § 4º do art. 25, art. 36-A e § 6º do art. 
38 da Lei Complementar nº 123, de 2006, os 
quais produzirão efeitos a partir de 1º de ju-
lho de 2009.”

EMENDA Nº 3 
(Corresponde à Emenda nº 3 – CAE)

Dê-se ao § 4º-A do art. 21 da Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, acrescentado pelo 
art. 3º do Projeto, a seguinte redação:

“Art. 3º  ..................................................
‘Art. 21  ..................................................
§ 4º-A. Na hipótese de que tratam os in-

cisos I e II do § 4º, a falsidade na prestação 
dessas informações sujeitará o responsável, o 
titular, os sócios ou os administradores da mi-
croempresa e da empresa de pequeno porte, 
juntamente com as demais pessoas que para 
ela concorrerem, às penalidades previstas na 
legislação criminal e tributária.

 ......................................................‘(NR)

EMENDA Nº 4 
(Corresponde à Emenda nº 4 – CAE)

Dê-se aos §§ 5º-B e 5º-E do art. 18 da Lei Com-
plementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, inseri-
dos pelo art. 2º do Projeto, a seguinte redação:

“Art. 2º  ..................................................
‘Art. 18  ..................................................
§ 5º-B. Sem prejuízo do disposto no § 1º 

do art. 17, serão tributadas na forma do Ane-
xo III as seguintes atividades de prestação 
de serviços:

§ 5º-E. Sem prejuízo do disposto no § 1º 
do art. 17, as atividades de prestação de ser-
viços de transportes interestadual e intermu-
nicipal de cargas serão tributadas na forma do 
Anexo III, deduzida a parcela correspondente 
ao ISS e acrescida a parcela correspondente 
ao ICMS prevista no Anexo I. 

 ......................................................‘(NR)

Dê-se aos §§ 5º-B e 5º-E do art. 18 da Lei Com-
plementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, inseri-
dos pelo art. 3º do Projeto, a seguinte redação:

“Art. 3º  ..................................................
 ..............................................................
‘Art. 18.  .................................................
 ..............................................................
§ 5º-B. Sem prejuízo do disposto no § 1º 

do art. 17, serão tributadas na forma do Ane-
xo III as seguintes atividades de prestação 
de serviços:

 ..............................................................
§ 5º-E. Sem prejuízo do disposto no § 

1º do art. 17, as atividades de prestação de 
serviços de comunicação e de transportes in-
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terestadual e intermunicipal de cargas serão 
tributadas na forma do Anexo III, deduzida a 
parcela correspondente ao ISS e acrescida 
a parcela correspondente ao ICMS prevista 
no Anexo 1.

 ......................................................‘(NR)

Suprima-se o inciso XII do § 5º-B do art. 18 da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, na 
forma proposta pelo art. 3º do Projeto, renumerando-se 
os seguintes e corrigindo-se as remissões.

Dê-se à alínea a no inciso II do art. 10 do Projeto 
a seguinte redação:

“Art. 10.  ................................................
 ..............................................................
II –  ........................................................
a) os incisos VI a VIII, X, XI e XII do § 

5º-B;
 ..............................................................

EMENDA Nº 5 
(Corresponde à Emenda nº 5 – CAE)

Dê-se ao inciso III do § 3º do art. 18-A da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
na forma que lhe é dada pelo art. 3º do Projeto, a se-
guinte redação:

“Art. 3º  ..................................................
‘Art. 18-A.  .............................................
§ 3º  .......................................................
III – não se aplicam as isenções especí-

ficas para as microempresas e empresas de 
pequeno porte concedidas pelo Estado, Muni-
cípio ou Distrito Federal a partir de 1º de julho 
de 2007 que abranjam integralmente a faixa de 
receita bruta anual de até R$ 36.000,00 (trinta 
e seis mil reais);

EMENDA Nº 6

(Corresponde à Emenda nº 6 – CAE)

Dê-se ao art. 56 da Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006, na forma do art. 2º do 
Projeto, a seguinte redação:

“Art. 2º  ..................................................
‘Art. 56.  .................................................
§ 2º  .......................................................
II – terá por finalidade realizar:
a) operações de compras para revenda 

às microempresas ou empresas de pequeno 
porte que sejam suas sócias;

b) operações de venda de bens adquiri-
dos das microempresas e empresas de peque-

no porte que sejam suas sócias para pessoas 
jurídicas que não sejam suas sócias;

III – poderá exercer atividades de pro-
moção dos bens referidos na alínea b do in-
ciso II;

IV – apurará o imposto de renda das 
pessoas jurídicas com base no lucro real, de-
vendo manter a escrituração dos livros Diário 
e Razão;

V – apurará a Cofins e a Contribuição 
para o PIS/Pasep de modo não-cumulativo;

VI – exportará, exclusivamente, bens a 
ela destinados pelas microempresas e empre-
sas de pequeno porte que dela façam parte;

VII – será constituída como sociedade 
limitada;

VIII – deverá, nas revendas às microem-
presas ou empresas de pequeno porte que 
sejam suas sócias, observar preço no míni-
mo igual ao das aquisições realizadas para 
revenda; e

IX – deverá, nas revendas de bens ad-
quiridos de microempresas ou empresas de 
pequeno porte que sejam suas sócias, obser-
var preço no mínimo igual ao das aquisições 
desses bens.

§ 3º A aquisição de bens destinados à 
exportação pela sociedade de propósito es-
pecífico não gera direito a créditos relativos 
a impostos ou contribuições abrangidos pelo 
Simples Nacional.

§ 4º A microempresa ou a empresa de 
pequeno porte não poderá participar simulta-
neamente de mais de uma sociedade de pro-
pósito específico de que trata este artigo.

§ 5º A sociedade de propósito específico 
de que trata este artigo não poderá:

I – ser filial, sucursal, agência ou repre-
sentação, no País, de pessoa jurídica com 
sede no exterior;

II – ser constituída sob a forma de coo-
perativas, inclusive de consumo;

III – participar do capital de outra pes-
soa jurídica;

IV – exercer atividade de banco comer-
cial, de investimentos e de desenvolvimento, 
de caixa econômica, de sociedade de crédito, 
financiamento e investimento ou de crédito 
imobiliário, de corretora ou de distribuidora de 
títulos, valores mobiliários e câmbio, de em-
presa de arrendamento mercantil, de seguros 
privados e de capitalização ou de previdência 
complementar;
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V – ser resultante ou remanescente de 
cisão ou qualquer outra forma de desmembra-
mento de pessoa jurídica que tenha ocorrido 
em um dos 5 (cinco) anos-calendário ante-
riores;

VI – exercer a atividade vedada às mi-
croempresas e empresas de pequeno porte 
optantes pelo Simples Nacional.

§ 6º A inobservância do disposto no § 
4º deste artigo acarretará a responsabilidade 
solidária das microempresas ou empresas 
de pequeno porte sócias da sociedade de 
propósito específico de que trata este artigo 
na hipótese em que seus titulares, sócios ou 
administradores conhecessem ou devessem 
conhecer tal inobservância.

§ 7º O Poder Executivo regulamentará 
o disposto neste artigo até 31 de dezembro 
de 2008”. (NR)

 ............................................................. ”

EMENDA Nº 7 
(Corresponde à Emenda nº 7 – CAE)

Dê-se ao § 9º do art. 9º da Lei Complementar nº 

123, de 14 de dezembro de 2006, acrescentado pelo 
art. 2º do Projeto, a seguinte redação:

“Art. 2º ...................................................  
 ..............................................................
‘Art. 9º ...................................................  
 ..............................................................
§ 9º Para os efeitos do § 3º considera-se 

sem movimento a microempresa ou a empresa 
de pequeno porte que não apresente mutação 
patrimonial e atividade operacional durante 
todo o ano-calendário”. (NR)

 ............................................................ .”

EMENDA Nº 8 
(Corresponde à Emenda nº 8 – CAE)

Dê-se aos incisos II do § 5º e I do § 7º do art. 
18-A da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezem-
bro de 2006, acrescentado pelo art. 3º do Projeto, a 
seguinte redação:

“Art. 3º  ..................................................  
 ..............................................................
‘Art. 18-A ...............................................  
 ..............................................................
§ 5º ........................................................  
 ..............................................................
II – deverá ser realizada no início do ano-

calendário, na forma disciplinada pelo Comitê 
Gestor, produzindo efeitos a partir do primeiro 

dia do ano-calendário da opção, ressalvado o 
disposto no inciso III;

 ..............................................................
§ 7º ........................................................  
I – por opção, que deverá ser efetuada 

no início do ano-calendário, na forma discipli-
nada pelo Comitê Gestor, produzindo efeitos 
a partir de 1º de janeiro do ano-calendário da 
comunicação;

 ............................................................. .’
 ............................................................ .”

EMENDA Nº 9 
(Corresponde à Emenda nº 9 – CAE)

Dê-se ao inciso VI do art. 13 da Lei Complemen-
tar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterado pelo 
art. 3º do Projeto, a seguinte redação:

“Art. 3º ...................................................  
 ..............................................................

‘Art. 13.  .................................................
 ..............................................................
VI – Contribuição Patronal Previdenciá-

ria (CPP) para a Seguridade Social, a cargo 
da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da 
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, exceto 
no caso da microempresa e da empresa de 
pequeno porte que se dedique às atividades 
de prestação de serviços referidas no § 5º-C 
do art. 18;

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

EMENDA Nº 10 
(Corresponde à Emenda nº 10 – CAE)

Dê-se ao inciso IV do § 1º do art. 13 da Lei Com-
plementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterado 
pelo art. 1º do Projeto, a seguinte redação:

“Art. 1º  ..................................................
 ..............................................................
‘Art. 13.  .................................................
 ..............................................................
§ 1º  .......................................................  
 ..............................................................
IV – Imposto sobre a Propriedade Terri-

torial Rural – ITR;
 ..................................................... ’ (NR)
 ............................................................. ”

EMENDA Nº 11 
(Corresponde à Emenda nº 11 – CAE)

Dê-se ao inciso II do art. 10 do Projeto a seguin-
te redação:
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“Art. 10.  ................................................  
 ..............................................................
II – a partir de 1º de janeiro de 2009, o 

inciso IV do art. 17, os incisos I a III do § 1º do 
art. 26 e os seguintes dispositivos do art. 18, 
todos da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006:

 ............................................................. ”

EMENDA Nº 12 
(Corresponde à Emenda nº 12 – CAE)

Altere-se o art. 3º do Projeto, para acrescentar 
o inciso III e os §§ 6º a 8º, e alterar o inciso II e os §§ 
1º a 4º, todos do art. 2º da Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006, conforme a redação se-
guinte:

“Art. 3º  ..................................................
‘Art 2º ....................................................  
 ..............................................................
II – Fórum Permanente das Microem-

presas e Empresas de Pequeno Porte, com a 
participação dos órgãos federais competentes 
e das entidades vinculadas ao setor, para tratar 
dos demais aspectos, ressalvado o disposto 
no inciso III;

III – Comitê para Gestão da Rede Nacio-
nal para a Simplificação do Registro e da Le-
galização de Empresas e Negócios, vinculado 
ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior, composto por representan-
tes da União, dos Estados e do Distrito Fede-
ral, dos Municípios e demais órgãos de apoio 
e de registro empresarial, na forma definida 
pelo Poder Executivo, para tratar do processo 
de registro e de legalização de empresários e 
de pessoas jurídicas.

§ 1º Os Comitês de que tratam os incisos 
I e III do caput serão presididos e coordena-
dos por representantes da União.

§ 2º Os representantes dos Estados e 
do Distrito Federal nos Comitês referidos nos 
incisos I e III do caput serão indicados pelo 
Conselho Nacional de Política Fazendária – 
CONFAZ e os dos Municípios serão indicados, 
um pela entidade representativa das Secre-
tarias de Finanças das Capitais e outro pelas 
entidades de representação nacional dos Mu-
nicípios brasileiros.

§ 3º As entidades de representação re-
feridas no inciso III do caput e no § 2º deste 
artigo serão aquelas regularmente constituídas 
há pelo menos 1 (um) ano antes da publicação 
desta Lei Complementar.

§ 4º Os Comitês de que tratam os incisos 
I e III do caput elaborarão seus regimentos 
internos mediante resolução.

 ..............................................................
§ 6º Ao Comitê de que trata o inciso I 

do caput compete regulamentar a opção, ex-
clusão, tributação, fiscalização, arrecadação, 
cobrança, dívida ativa, recolhimento e demais 
itens relativos ao regime de que trata o art. 12, 
observadas as demais disposições desta Lei 
Complementar.

§ 7º Ao Comitê de que trata o inciso III do 
caput compete, na forma da lei, regulamentar 
a inscrição, cadastro, abertura, alvará, arqui-
vamento, licenças, permissão, autorização, 
registros e demais itens relativos à abertura, 
legalização e funcionamento de empresários 
e de pessoas jurídicas de qualquer porte, ati-
vidade econômica ou composição societária.

§ 8º Os membros dos Comitês de que 
tratam os incisos I e III do caput serão desig-
nados, respectivamente, pelos Ministros de 
Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio mediante indicação dos órgãos e 
entidades vinculados’. (NR)

 ............................................................ .”

Dê-se ao § 1º do art. 4º da Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro introduzido pelo art. 3º do 
Projeto, a seguinte redação:

“Art. 3º  ..................................................
 ..............................................................
‘Art. 4º  ..................................................
§ 1º O processo de registro do Microem-

preendedor Individual de que trata o art. 18-A 
desta Lei Complementar deverá ter trâmite es-
pecial, na forma a ser disciplinada pelo Comitê 
de que trata o inciso III do art. 2º.

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

Altere-se o art. 3º do Projeto , para acrescentar  
o seguinte § 6º ao art.77 da Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006:

“Art. 3º ...................................................  
 ..............................................................

‘Art. 77.  .................................................  
 ..............................................................
§ 6º O Comitê de que trata o inciso III do 

art. 2º expedirá, até 31 de dezembro de 2009, 
as instruções que se fizerem necessárias re-
lativas a sua competência’. (NR)”
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EMENDA Nº 13 
(Corresponde à Emenda nº 13 – CAE)

Altere-se o art. 3º do Projeto, para dar ao caput 
e ao inciso III do parágrafo único do art. 18-C da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, a 
seguinte redação:

“Art. 3º ...................................................  
 ..............................................................
‘Art. 18-C. Observado o disposto no art. 

18-A e seus parágrafos desta Lei Complemen-
tar poderá se enquadrar como MEI o empresá-
rio individual que possua um único empregado 
que receba exclusivamente um salário mínimo 
ou o piso salarial da categoria profissional.

Parágrafo único. ................
 ..............................................................
III – está sujeito ao recolhimento da con-

tribuição de que trata o inciso VI do caput do 
art. 13 desta Lei Complementar, calculada à 
alíquota de 3% (três por cento) sobre o salário 
de contribuição previsto no caput’.

 ............................................................. ”

EMENDA Nº 14 
(Corresponde à Emenda nº 14 – CAE)

Acrescente-se art. 10 ao Projeto, com a seguinte 
redação, renumerando-se os atuais arts. 10 e 11, para, 
respectivamente, arts. 11 e 12.

“Art. 10. Os arts. 968 e 1.033 da Lei nº 

10.406, de 10 de janeiro de 2002, passam a 
vigorar com as seguintes redações:

“Art. 968.  ..............................................
 ..............................................................
§ 3º Caso venha a admitir sócios, o em-

presário individual poderá solicitar ao Regis-
tro Público de Empresas Mercantis a trans-
formação de seu registro de empresário para 
registro de sociedade empresária, observado, 
no que couber, o disposto nos arts. 1.113 a 
1.115.’ (NR)”

‘Art. 1.033.  ............................................
 ..............................................................
Parágrafo único. Não se aplica o disposto 

no inciso IV caso o sócio remanescente, in-
clusive na hipótese de concentração de todas 
as cotas da sociedade sob sua titularidade, 
requeira junto ao Registro Público de Empre-
sas Mercantis a transformação do registro da 
sociedade para empresário individual, obser-
vado, no que couber, o disposto nos arts. 1.113 
a 1.115.’ (NR)”

EMENDA Nº 15 
(Corresponde à Emenda nº 15 – CAE)

Dê-se ao § 4º do art. 23 da Lei Complementar nº 

123, de 14 de dezembro de 2006, na forma do art. 3º 
do Projeto, a seguinte redação:

“Art. 3º  ..................................................
 ..............................................................
‘Art. 23.  .................................................
 ..............................................................
§ 4º Não se aplica o disposto nos §§ 1º 

a 3º quando:
 ..............................................................
IV – o remetente da operação ou pres-

tação considerar, por opção, que a alíquota 
determinada na forma do caput e dos §§ 1º 
e 2º do art. 18 deverá incidir sobre a receita 
recebida no mês.

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

 
EMENDA Nº 16 

(Corresponde à Emenda nº 16 – CAE)

Acrescente-se ao Projeto, novo artigo, onde cou-
ber, com a seguinte redação:

“Art. A partir de 1º de janeiro de 2010, o 
art. 10 da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10.  ................................................
§ 1º Os membros dos Conselhos Deli-

berativo e Fiscal e seus respectivos suplentes 
terão mandato de quatro anos e a eles não 
será atribuída qualquer remuneração.

§ 2º O Presidente do Conselho Delibe-
rativo será eleito dentre seus membros, para 
um mandato de quatro anos, vedada a re-
condução.

§ 3º A Diretoria Executiva será compos-
ta por um Presidente e dois Diretores, eleitos 
pelo Conselho Deliberativo, com mandato de 
quatro anos.

§ 4º Aos eleitos em 2008, para exercer 
primeiro mandato no biênio 2009/2010, não 
se aplica a vedação de recondução do § 20 
deste artigo.

§ 5º O mandato de quatro anos a que se 
referem os §§ 1º e 2º não se aplica ao Presi-
dente do Conselho Deliberativo eleito para o 
biênio 2009/2010, nem aos membros dos Con-
selhos Deliberativo e Fiscal indicados para o 
biênio 2009/2010”. (NR)”
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EMENDA Nº 17 
(Corresponde à Emenda nº 17– CAE)

No Anexo IV do Projeto abaixo da expressão “Anexo 
IV”, acrescente-se a seguinte expressão: “Anexo V da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006”.

EMENDA Nº 18 
(Corresponde à Emenda nº 19 – CAE)

Dê-se ao §§ 1º e 2º do art. 4º da Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, na forma que lhes 
é dada pelo art. 3º do Projeto, a seguinte redação:

“Art. 3º  ..................................................
“Art. 4º  ..................................................
§ 1º O processo de registro do Micro-

empreendedor Individual de que trata o art. 
18-A desta Lei Complementar deverá ter trâ-
mite especial, opcional para o empreendedor, 
na forma a ser disciplinada pelo Comitê para 
Gestão da Rede Nacional para a Simplificação 
do Registro e da Legalização de Empresas e 
Negócios.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, o 
ente federado que acolher o pedido de regis-
tro do Microempreendedor Individual deverá 
utilizar formulários com os requisitos mínimos 
constantes do art. 968 da Lei nº 10.406, de 10 
de janeiro de 2002, remetendo mensalmente 
os requerimentos originais ao órgão de registro 
do comércio, ou seu conteúdo em meio eletrô-
nico, para efeito de inscrição, na forma a ser 
disciplinada pelo Comitê para Gestão da Rede 
Nacional para a Simplificação do Registro e da 
Legalização de Empresas e Negócios.

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

EMENDA Nº 19 
(Corresponde à Emenda nº 20 – CAE)

Acrescente-se ao Projeto, novo artigo, onde cou-
ber, com a seguinte redação:

“Art. Acrescente-se à Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, o seguin-
te art. 85-A:

“Art. 85-A. Caberá ao Poder Público Muni-
cipal designar Agente de Desenvolvimento para 
a efetivação do disposto nesta Lei Complemen-
tar, observadas as especificidades locais.

§ 1º A função de Agente de Desenvolvi-
mento caracteriza-se pelo exercício de articula-
ção das ações públicas para a promoção do de-
senvolvimento local e territorial, mediante ações 
locais ou comunitárias, individuais ou coletivas, 

que visem ao cumprimento das disposições e 
diretrizes contidas nesta Lei Complementar, sob 
supervisão do órgão gestor local responsável 
pelas políticas de desenvolvimento.

§ 2º O Agente de Desenvolvimento deve-
rá preencher os seguintes requisitos:

I – residir na área da comunidade em 
que atuar;

II – haver concluído, com aproveitamento, 
curso de qualificação básica para a formação 
de Agente de Desenvolvimento; e

III – haver concluído o ensino fundamen-
tal.

§ 3º O Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, juntamente com 
as entidades municipalistas e de apoio e repre-
sentação empresarial, prestarão suporte aos 
referidos agentes na forma de capacitação, es-
tudos e pesquisas, publicações, promoção de 
intercâmbio de informações e experiências”.

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

EMENDA Nº 20 
(Corresponde à Emenda nº 21 – CAE)

Suprima-se a alteração feita pelo art. 2º do Proje-
to, ao inciso X do art. 17 da Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006.

Insira-se, no art. 3º do Projeto, a seguinte alte-
ração ao inciso X do art. 17 da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006:

“Art. 3º  ..................................................
 ..............................................................
“Art. 17.  ................................................
 ..............................................................
X – que exerça atividade de produção ou 

venda no atacado de:
a) cigarros, cigarrilhas, charutos, filtros 

para cigarros, armas de fogo, munições e pól-
voras, explosivos e detonantes;

b) bebidas a seguir descritas:
I – alcoólicas;
II – refrigerantes, inclusive águas sabo-

rizadas gaseificadas;
III – preparações compostas, não al-

coólicas (extratos concentrados ou sabores 
concentrados), para elaboração de bebida 
refrigerante, com capacidade de diluição de 
até dez partes da bebida para cada parte do 
concentrado;

IV – cervejas sem álcool.
 .................................................... ” (NR)
 ............................................................. ”
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EMENDA Nº 21 
(Corresponde à Emenda nº 22 – CAE)

Dê-se ao inciso I do § 4º do art. 21 da Lei Com-
plementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, acres-
centado pelo art. 3º do Projeto, a seguinte redação:

“Art. 3º  ..................................................
 ..............................................................
“Art. 21.  ................................................
 ..............................................................
§ 4º  .......................................................
I – a alíquota aplicável na retenção na 

fonte deverá ser informada no documento fiscal 
e corresponderá ao percentual de ISS previsto 
nos Anexos III, IV ou V desta Lei Complementar 
para a faixa de receita bruta a que a microem-
presa ou a empresa de pequeno porte estiver 
sujeita no mês anterior ao da prestação;

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

Dê-se ao § 2º do art. 23 da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, acrescentado pelo 
art. 3º do Projeto, a seguinte redação:

“Art. 3º  ..................................................
 ..............................................................
“Art. 23.  ................................................
 ..............................................................
§ 2º A alíquota aplicável ao cálculo do 

crédito de que trata o § 1º deste artigo deverá 
ser informada no documento fiscal e corres-
ponderá ao percentual de ICMS previsto nos 
Anexos I ou II desta Lei Complementar para 
a faixa de receita bruta a que a microempresa 
ou a empresa de pequeno porte estiver sujeita 
no mês anterior ao da operação.

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

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

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
apenas quero pedir a V. Exª que coloque em votação 
imediatamente o projeto de recriação da Superinten-
dência do Desenvolvimento Sustentável do Centro-
Oeste (SUDECO), uma vez que aqui há quórum, e a 
lei complementar também. Se V. Exª puder fazê-lo, há 
quórum ainda na Casa.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Será o próximo a ser votado.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
V. Exª e eu participamos, hoje, de um grande evento: a 
comemoração dos 75 anos da Confederação Nacional 
de Engenharia e Arquitetura (CONFEA). Há um projeto 
sobre a mesa que contempla uma proposta, já aprovada 
na Câmara dos Deputados, com relação aos engenheiros, 
às profissões técnicas da Confea. Eu pediria a V. Exª que 
procedêssemos à votação hoje dessa matéria, juntamen-
te com a da recriação do órgão de desenvolvimento do 
Centro-Oeste. É a homenagem que devemos a eles.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – V. Exª será atendido, Senador Marcelo Cri-
vella.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Tem a palavra o Senador Gim Argello.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só quero 
registrar que, na votação passada, meu voto “não” 
não constou do painel. Queria apenas registrar isso, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Senador Gim, seu voto será registrado em Ata.

A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, também 
gostaria de registrar meu voto. Votei com o Partido, 
Sr. Presidente. Perdi, pela segunda vez, aqui dentro 
do plenário. Desculpe-me.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – O voto de V. Exª será registrado em Ata. V. Exª 
será atendida, Senadora Kátia Abreu.

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Su-
plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gos-
taria de registrar algo de grande relevância para o Brasil, 
uma vez que o Presidente George Walker Bush, ontem, 
em entrevista à imprensa, lamentou o erro que cometeu 
sobre as armas proibidas e pediu desculpas.

Em 2002, o Embaixador José Bustani foi excluído 
da direção da Organização para a Proibição de Armas 
Químicas (Opaq), porque estaria atrapalhando aquilo 
que os Estados Unidos queriam demonstrar e que não 
era verdade, ou seja, que no Iraque havia produção de 
armas de destruição em massa, de armas químicas.

Ontem, o Presidente George Bush lamentou seu 
erro sobre aquilo, dizendo que muita gente colocou sua 

    323ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 4 49731 

reputação em jogo. Disse que as armas de destruição 
em massa eram uma razão para remover Saddam 
Hussein. Na verdade, ele apontou como seu maior 
arrependimento ter acreditado que o ditador iraquiano 
possuía armas de destruição em massa.

Seria o caso de perguntar: será que o Presidente 
George Walker Bush vai solicitar também desculpas 
publicamente ao Embaixador Bustani?

Quero aqui dizer quão importante foi a defesa 
que, no Senado, muitos Senadores fizemos, como o 
Senador Pedro Simon e outros.

O Sr. Gilvam Borges (PMDB – AP) – O Saddam 
está morto.

O SR. JOSÉ MARANHÃO (PMDB – PB) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Estou concluindo. Peço respeito, pois estou concluindo, 
dizendo que se trata de um reconhecimento importante 
ao nosso atual Embaixador José Bustani, que tão bem 
tem representado o Brasil na Embaixada do Brasil em 
Paris. Muito obrigado.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Sr. Presidente, vamos abrir a votação.

O SR. JOSÉ MARANHÃO (PMDB – PB) – Peço 
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, vamos à votação da recriação da Superinten-
dência do Desenvolvimento Sustentável do Centro-
Oeste (SUDECO).

O SR. JOSÉ MARANHÃO (PMDB – PB) – Peço 
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente, há uma votação nominal ainda restan-
do, que é a da Superintendência do Desenvolvimento 
Sustentável do Centro-Oeste (Sudeco). Estamos aqui, 
pacientemente, esperando essa votação.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Vamos passar à análise do Projeto de Lei da 
Câmara nº 119, de 2006, complementar...

O SR. JOSÉ MARANHÃO (PMDB – PB) – Peço a 
palavra pela ordem, Sr. Presidente. V. Exª já concedeu 
a palavra pela ordem até para falarem sobre assunto 
que não era pertinente à votação.

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

O SR. JOSÉ MARANHÃO (PMDB – PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
queria apenas retificar meu voto. Quero justificar de 
forma bem clara. É costume aqui os Parlamentares 
errarem na digitação e dizerem que foi o aparelho que 
errou. Assumo que errei a votação, mas peço a V. Exª 
que isso fique consignado em Ata.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – O pedido de V. Exª será consignado em Ata.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 119, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 119, de 2006, complementar 
na Casa de origem, de iniciativa do Presidente 
da República, que institui, na forma do art. 43 
da Constituição Federal, a Superintendência 
do Desenvolvimento Sustentável do Centro-
Oeste – Sudeco – e estabelece sua composi-
ção, sua natureza jurídica, objetivos, área de 
competência e instrumentos de ação.

Discussão do projeto e das emendas, em turno 
único.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido e deferido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.593, DE 2008

               Retirada de requerimento.

Requeiro, nos termos do art. 256, § 2º, inciso I, 
do Regimento Interno, a retirada, em caráter definitivo, 
do Requerimento nº 1.216, de 2008.

Sala das Sessões,  3-12-2008. – Senador Welling-
ton Salgado.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, sugiro que abra a discussão, encerre a dis-
cussão, abra a palavra para encaminhamento e abra 
o painel.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sr. Presi-
dente, gostaria apenas de encaminhar o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Vamos abrir o painel.

Votação da Emenda nº 2-CAE (Substitutivo), que 
tem preferência regimental.

((Procede-se à votação))

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – A Lide-
rança do Governo encaminha o voto “sim”, Sr. Presi-
dente.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Peço 
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– O PRB vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
O DEM vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA 
(PMDB – MG) – Peço a palavra pela ordem também, 
Sr. Presidente.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – O PSB vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – A Minoria 
vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – O PMDB 
vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Senador Marconi Perillo, V. Exª tem a palavra 
pela ordem.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSDB vota “sim”. Essa é uma matéria de extrema rele-
vância para a Região Centro-Oeste. A Senadora Lúcia 
Vânia fez uma luta histórica ao nosso lado, ao lado do 
Senador Demóstenes. E, hoje, estamos coroando toda 
essa trajetória em favor da recriação da Superintendên-
cia do Desenvolvimento Sustentável do Centro-Oeste 
(SUDECO). Infelizmente, a Região foi prejudicada ao 
longo de muitos anos. E esse Projeto, que, por certo, 
merecerá a aprovação à unanimidade, fará justiça a 
uma das Regiões mais prósperas do País. Muito obri-
gado. O voto é “sim”.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente, o PCdoB vota favoravelmente.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – O PSOL vota 
“sim”, Sr. Presidente.

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

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Sr. Presiden-
te, o PSOL vota “sim”.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, parabenizamos a Senadora Lúcia Vânia pelo 
projeto. Nosso voto é “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – O Senador Francisco Dornelles recomenda 
o voto “sim”.

Concedo a palavra ao Senador Gim Argello
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Bancada 
do PTB encaminha o voto “sim”, elogiando o trabalho 
maravilhoso, magnífico, persistente e sério coordena-
do pela Senadora Lúcia Vânia. Todos os Senadores do 
Centro-Oeste participaram, efetivamente, desse de-
bate. Fizemos várias reuniões, coordenados por essa 
incansável Senadora, que hoje está sendo laureada 
com essa votação, se Deus quiser, por unanimidade, 

porque é muito importante para a Região Centro-Oeste 
a recriação da Superintendência do Desenvolvimento 
Sustentável do Centro-Oeste (SUDECO).

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Tem a palavra a Senadora Marisa Serrano.

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
primeiro, quero cumprimentar a Senadora Lúcia Vâ-
nia pelo trabalho, pela determinação. Cumprimento 
também todos os Senadores que nos apoiaram, mas 
principalmente aqueles Senadores e aquelas Sena-
doras do Centro-Oeste.

Sr. Presidente, quero rememorar aqui a luta do 
Senador Ramez Tebet, um grande companheiro, o 
último Diretor Presidente da Superintendência do De-
senvolvimento Sustentável do Centro-Oeste (SUDE-
CO). Ele deu tudo que pôde para fazer a integração 
do Centro-Oeste, para fazer com que o Centro-Oeste 
voltasse a crescer e a ser orgulho nacional.

O Distrito Federal e os Estados de Goiás, do Mato 
Grosso, do Mato Grosso do Sul apóiam enormemente 
o País na área econômica. Eles estão fazendo todo o 
esforço que podem para propiciar que nosso comércio 
exterior, por meio da exportação da soja, da carne, do 
milho, do trigo e de muitas outras culturas, seja real-
mente aquilo que o País espera, tornando a Região 
Centro-Oeste importante produtora para o Brasil.

Portanto, nada mais importante do que criarmos 
condições para termos um desenvolvimento equânime, 
pois não só algumas regiões do Centro-Oeste, mas 
todo o Centro-Oeste tem de voltar a crescer. É por 
isto que estamos reivindicando a recriação da Sudeco: 
para que possa haver um desenvolvimento equilibrado 
em todas as regiões, para não mais existirem regiões 
extremamente pobres e outras mais ricas.

Portanto, Sr. Presidente, é com alegria imensa que 
estamos aqui hoje votando, pedindo aos Senadores 
que votem “sim”, que votem a favor do Centro-Oeste, 
que votem a favor do Brasil.

Muito obrigada.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Com a palavra o Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para enca-

minhar votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, quero recomendar reiteradamente o voto “sim”, 
a favor desse projeto de lei, que é complementar, que 
exige 41 votos “sim” e que recria a Sudeco.

O voto do Democratas é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Vou comunicar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Votaram SIM 47 Srs. Senadores.Não houve 
votos contrários.

Não houve abstenções.
Total: 47 votos.
Estão de parabéns a bancada do Centro-Oeste 

e a Senadora Lúcia Vânia.
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Pela 

ordem, Sr. Presidente.
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA 

(PMDB – MG) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Pela 

ordem, Sr. Presidente.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Pela or-

dem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Com a palavra o Senador Sérgio Guerra.
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Esta é a hora de se 
fazer uma homenagem à Senadora Lúcia Vânia, que 
lutou insistentemente por esse projeto na sua Comis-
são, o tempo todo. Ela é uma brava Senadora, travou 
uma luta agora vitoriosa. O Senador Wellington tam-
bém ajudou, porque tinha matéria para votar e retirou 
a matéria para que agora a  votação se desse.

Então, o Congresso está de parabéns, e a Sena-
dora Lúcia Vânia mais do que todos.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Vamos continuar as votações.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Quero comunicar que deferi a retirada do Re-
querimento nº 1.216, de 2008, do Senador Wellington 
Salgado. 

Com a palavra o Senador Wellington Salgado.
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA 

(PMDB – MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Eu queria fazer uma colocação: um dos traba-
lhos, Senadora Lúcia Vânia, que hoje fiz aqui, até em 
homenagem ao Centro-Oeste, foi o de retirar o pedido 
para que essa questão fosse debatida na Comissão de 
Ciência e Tecnologia. Mas assinalo aqui a minha triste-
za, porque eu queria que, neste momento, o Triângulo 
Mineiro também fizesse parte da Sudeco. 

Eu e o ex-Senador Aelton Freitas conseguimos 
aprovar isso em todas as Comissões, e, quando chegou 
o momento de votação no plenário e todos os líderes 
tinham assinado, um líder retirou a assinatura, e esse 
projeto voltou, e aí o Triângulo Mineiro ficou fora do 
FCO, fora da Sudeco.

Ficou fora, mas não desistimos ainda, porque a 
história política muda a todo o momento. Quero estar ao 
lado, um dia, do Senador Jayme Campos, do Senador 

Valter Pereira, do nosso querido amigo Senador Marconi 
Perillo, do Senador Demóstenes. Todos esses que fazem 
parte das grandes lideranças do Centro-Oeste devem 
abrir espaço para que o Triângulo Mineiro também esteja 
ao lado de V. Exª. Será uma maravilha para o Triângulo 
Mineiro estar ao lado de tão grandes lideranças.

Fica aqui a minha manifestação de felicidade, 
porém, também, de reclamação.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Pela ordem, com a palavra a Senadora Ideli 
Salvatti, líder do PT.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Apenas, Sr. Presi-
dente, para registrar meu voto, porque eu estava tra-
tando com V. Exª a respeito de tramitação de outras 
matérias e não pude fazer o registro do meu voto. Como 
não poderia deixar de ser, o meu voto é favorável à 
matéria. Registro o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – A manifestação de V. Exª vai constar em Ata.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sr. Presi-
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Pela ordem, com a palavra a Senadora Lú-
cia Vânia.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu gostaria, 
neste momento, de agradecer as palavras generosas 
dos meus colegas em relação ao sucesso, à vitória 
que obtivemos hoje com este projeto.

Porém, eu não poderia deixar de aqui agradecer, 
de forma muito especial, ao Senador Wellington Salga-
do, que colaborou para que esta votação se realizasse 
hoje, retirando o seu requerimento.

Quero agradecer ao Senador Valter Pereira por 
ter tido a confiança de me entregar esse projeto como 
Relatora, quando S. Exª, no exercício da Presidência 
na CCJ, repassou essa atribuição a mim. 

Agradeço ao Senador Jayme Campos, ao Se-
nador Gilberto Goellner, às Senadoras Serys Slhes-
sarenko e Marisa Serrano, que também estiveram 
conosco em todos os momentos. Agradeço também 
aos Senadores Marconi Perillo e Demóstenes Torres, 
enfim, a toda a Região Centro-Oeste. 

E agradeço, de forma muito especial, a V. Exª, 
que era membro da nossa Comissão e que sempre 
luta, com muita força, em favor do desenvolvimento 
regional. Muito obrigada, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Parabenizo V. Exª.
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, 
oferecendo a redação do vencido para o turno suple-
mentar, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exer-
cício, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte

ANEXO AO PARECER Nº 1.206, DE 2008 
(Comissão Diretora)

Redação do vencido, para o turno su-
plementar, do Substitutivo do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 119, de 2006 – 
Complementar (nº 184, de 2004 – Comple-
mentar, na Casa de origem).

A Comissão Diretora apresenta a redação do 
vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 119, de 2006 
– Complementar (nº 184, de 2008 – Complementar, na 
Casa de origem), que institui na forma do art. 43 da 
Constituição Federal, a Superintendência do Desen-
volvimento Sustentável do Centro-Oeste – SUDECO, 
estabelece sua composição, natureza jurídica, objetivos, 
área de competência e instrumentos de ação.

Sala de Reuniões da Comissão, 3 de dezembro 
2008. 

ANEXO AO PARECER Nº 1.206, DE 2008

Redação do vencido, para o turno su-
plementar, do Substitutivo do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 119, de 2006 – 
Complementar (nº 184, de 2004 – Comple-
mentar, na Casa de origem).

Institui, na forma do art. 43 da Consti-
tuição Federal, a Superintendência do De-
senvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO), 
estabelece sua missão institucional, natureza 
jurídica, objetivos, área de atuação, instru-
mentos de ação e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Da Missão Institucional

Art. 1º É instituída a Superintendência do Desenvol-
vimento do Centro-Oeste (SUDECO), de natureza autár-

quica especial, com autonomia administrativa e financeira, 
integrante do Sistema de Planejamento e de Orçamento 
Federal, vinculada ao Ministério da Integração Nacional, 
com sede e foro em Brasília, Distrito Federal.

Parágrafo único. A Sudeco manterá representan-
tes regionais à medida que for exigido pelo desenvol-
vimento de suas atividades, que serão executadas em 
articulação com os governos estaduais.

Art. 2º A área de atuação da Sudeco abrange os 
Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás 
e o Distrito Federal.

Art. 3º A Sudeco tem por finalidade promover o 
desenvolvimento regional, de forma includente e sus-
tentável, e a integração competitiva da base produtiva 
regional na economia nacional e internacional.

Art. 4º Compete à Sudeco:
I – definir objetivos e metas econômicas e sociais 

que levem ao desenvolvimento sustentável da Região 
Centro-Oeste;

II – elaborar o Plano Regional de Desenvolvimen-
to do Centro-Oeste, articulando-o com as políticas e 
os planos de desenvolvimento nacional, estaduais e 
municipais e, em especial, com a Política Nacional de 
Desenvolvimento Regional;

III – formular programas e ações junto aos minis-
térios para o desenvolvimento regional;

IV – articular a ação dos órgãos e entidades pú-
blicos e fomentar a cooperação dos entes econômicos 
e sociais representativos da região;

V – assessorar, sob a coordenação do Ministério 
da Integração Nacional, o Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão na elaboração do Plano Plurianu-
al, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento 
Geral da União em relação aos projetos e atividades 
prioritários para o Centro-Oeste;

VI – atuar como agente do Sistema de Planeja-
mento e de Orçamento Federal e assegurar a diferen-
ciação regional das políticas públicas nacionais, que 
sejam relevantes para o desenvolvimento do Centro-
Oeste, conforme disposto no § 7º do art. 165 da Cons-
tituição Federal e no caput e § 1º do art. 35 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias;

VII – apoiar, em caráter complementar, os investi-
mentos públicos e privados nas áreas de infra-estrutura 
econômica e social, a capacitação de recursos humanos, 
a inovação e a difusão tecnológica, as políticas sociais e 
culturais e as iniciativas de desenvolvimento regional;

VIII – promover a cooperação com consórcios 
públicos e organizações sociais de interesse público 
para o desenvolvimento econômico e social da Região 
Centro-Oeste;

Garibaldi Alves Filho

Antonio Carlos Valadares

César Borges
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IX – assegurar a articulação das ações de de-
senvolvimento com o manejo controlado e sustentável 
dos recursos naturais;

X – estimular a obtenção de patentes e apoiar as 
iniciativas que visam impedir que o patrimônio da bio-
diversidade seja pesquisado, apropriado e patenteado 
em detrimento dos interesses da região e do País;

XI – promover o desenvolvimento econômico, social 
e cultural e a proteção ambiental dos ecossistemas regio-
nais, em especial do Cerrado e do Pantanal, por meio da 
adoção de políticas diferenciadas para as sub-regiões;

XII – identificar, estimular e promover oportuni-
dades de investimentos em atividades produtivas e ini-
ciativas de desenvolvimento regional, na forma da lei e 
nos termos do art. 43, § 2º, da Constituição Federal;

XIII – definir, mediante resolução, os critérios de 
aplicação dos recursos dos fundos de desenvolvimento e 
dos fundos setoriais na região, em especial aqueles vin-
culados ao desenvolvimento científico e tecnológico;

XIV – coordenar programas de extensão e gestão 
rural e de assistência técnica e financeira internacional 
no Centro-Oeste;

XV – promover o ordenamento e a gestão territo-
rial, em escalas regional, sub-regional e local, mediante 
o zoneamento ecológico-econômico e social, em arti-
culação com os órgãos e entidades federais respon-
sáveis pelas questões relativas à defesa nacional, à 
faixa de fronteiras e ao meio-ambiente;

XVI – gerenciar os programas de desenvolvimento 
regional do Governo Federal constantes nas leis orça-
mentárias direcionados à Região Centro-Oeste;

XVII – gerenciar, por delegação do Ministério da 
Integração Nacional ou de outros órgãos e entidades da 
administração pública federal, programas de desenvolvi-
mento regional que abranjam tanto municípios situados no 
Centro-Oeste como municípios situados em outras ma-
crorregiões do País, sendo vedada a utilização de recursos 
próprios, do Fundo Constitucional de Financiamento do 
Centro-Oeste (FCO) e do Fundo de Desenvolvimento do 
Centro-Oeste (FDCO), sob qualquer forma ou finalidade, 
nos municípios situados fora do Centro-Oeste;

XVIII – observadas as orientações gerais esta-
belecidas pelo Ministério da Integração Nacional, ge-
renciar o programa da Região Integrada de Desenvo-
Wimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE), criado 
pela Lei Complementar nº 94, de 19 de fevereiro de 
1998, sendo vedada a utilização de recursos próprios, 
do FCO e do FDCO, sob qualquer forma ou finalidade, 
nos municípios situados fora do Centro-Oeste;

XIX – observadas as orientações gerais fixadas 
pelo Ministério da Integração Nacional e ouvidos os 
estados e o Distrito Federal, estabelecer, anualmente, 
as diretrizes, as prioridades e o programa de financia-

mento do Fundo Constitucional de Financiamento do 
Centro-Oeste (FCO), em consonância o Plano Regio-
nal de Desenvolvimento do Centro-Oeste;

XX – observadas as orientações gerais fixadas 
pelo Ministério da Integração Nacional e ouvidos os 
estados e o Distrito Federal, estabelecer, anualmente, 
as diretrizes, as prioridades e o programa de financia-
mento do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste 
(FDCO), em consonância com o Plano Regional de 
Desenvolvimento do Centro-Oeste.

 financeiros, na forma da Constituição Federal e 
da legislação específica;

V – outros instrumentos definidos em lei.
Parágrafo único. Os recursos destinados ao de-

senvolvimento regional de caráter constitucional ou 
legal integrarão o Plano Regional de Desenvolvimen-
to do Centro-Oeste, de forma compatibilizada com o 
plano plurianual do Governo Federal.

Art. 7º Constituem receitas da Sudeco:
I – dotações orçamentárias consignadas no Or-

çamento-Geral da União;
II – transferências do FDCO, equivalentes a 2% 

(dois por cento) do valor de cada liberação de recur-
sos, para aplicação conforme o disposto no § 7º do 
art. 17 desta lei;

III – outras receitas previstas em lei.

CAPÍTULO II 
Do Conselho Deliberativo

Art. 8º Integram o Conselho Deliberativo do De-
senvolvimento do Centro-Oeste:

I  – os governadores dos estados de Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul e Goiás e do Distrito Federal;

II – os ministros de Estado da Fazenda, da In-
tegração Nacional e do Planejamento, Orçamento e 
Gestão;

III – representantes dos municípios de sua área 
de atuação, escolhidos e indicados na forma a ser 
definida em resolução do Conselho Deliberativo por 
proposta da Diretoria Colegiada;

IV – representantes da classe empresarial, da 
classe dos trabalhadores e de organizações não-go-
vernamentais, com atuação na região Centro-Oeste, 
indicados na forma a ser definida em resolução do 
Conselho Deliberativo por proposta da Diretoria Co-
legiada;

V – o superintendente da Sudeco;
VI – o Presidente da instituição financeira federal 

administradora do Fundo Constitucional de Financia-
mento do Centro-Oeste (FCO).

§ 1º Terão assento no Conselho Deliberativo, com 
direito a voto, sempre que a pauta assim o requerer, 
além dos ministros mencionados no inciso II do caput, 
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os ministros de Estado das demais áreas de atuação 
do Poder Executivo, de acordo com o disposto no re-
gimento interno do Colegiado.

§ 2º O Conselho Deliberativo será presidido pelo 
Ministro de Estado da Integração Nacional, exceto 
quando estiver presente o Presidente da República, 
que, nessas ocasiões, presidirá a reunião.

§ 3º Os governadores de Estado, quando au-
sentes, somente poderão ser substituidos pelo Vice-
Governador do respectivo Estado.

§ 4º Os ministros de Estado, quando ausentes, 
somente poderão ser substituídos pelo Secretário-
Executivo do respectivo Ministério.

§ 5º O Presidente da instituição financeira federal 
administradora do Fundo Constitucional de Financia-
mento do Centro-Oeste somente poderá ser substitu-
ído por outro membro da diretoria.

§ 6º Poderão ainda ser convidados a participar 
de reuniões do Conselho, sem direito a voto, dirigentes 
de órgãos e entidades integrantes da Administração 
Pública Federal.

§ 7º  Na reunião de instalação do Conselho De-
liberativo, será iniciada a apreciação de proposta de 
regimento interno do Colegiado.

§ 8º Para assegurar equilíbrio no funcionamen-
to do Conselho Deliberativo, o regimento interno do 
Colegiado disporá sobre o número de representan-
tes a que se referem os incisos III e IV do caput de 
modo a manter a paridade entre, de um lado, a re-
presentação do Governo Federal e, de outro lado, 
a representação dos governos estaduais, distrital e 
municipais e dos representantes da classe empresa-
rial, da classe dos trabalhadores e de organizações 
não-governamentais.

Art. 9º O Conselho Deliberativo do Desenvolvi-
mento do Centro-Oeste reunir-se-á trimestralmente e 
terá suas atividades e iniciativas reguladas conforme 
regimento interno a ser aprovado por seus membros.

Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do De-
senvolvimento do Centro-Oeste contará com uma 
Secretaria-Executiva, que será dirigida pelo Superin-
tendente da Sudeco, e terá como atribuições o enca-
minhamento das questões submetidas ao Colegiado 
e o acompanhamento de suas resoluções.

Art. 10. São atribuições do Conselho Deliberati-
vo do Desenvolvimento do Centro-Oeste a aprovação 
dos planos, diretrizes de ação e propostas de políticas 
públicas que priorizem as iniciativas voltadas para a 
promoção dos setores relevantes da economia regional, 
e o acompanhamento dos seus trabalhos, diretamente 
ou mediante comitês temáticos, cuja composição, com-
petôncia e forma de operação constarão do regimento 
interno do Conselho.

§ 1º Em relação ao FCO, observadas as orien-
tações gerais fixadas pelo Ministério da Integração 
Nacional, compete ao Conselho Deliberativo do De-
senvolvimento do Centro-Oeste:

II – estabelecer, anualmente, as diretrizes, as 
prioridades e o programa de financiamento, em con-
sonância com o Plano Regional de Desenvolvimento 
do Centro-Oeste;

II – avaliar, periodicamente, os resultados obtidos 
com base em relatórios elaborados por sua Secretaria-
Executiva;

III – determinar as medidas de ajuste necessárias 
ao cumprimento das diretrizes aprovadas.

§ 2º Cabe ao Conselho Deliberativo do Desenvol-
vimento do Centro-Oeste observar e executar o disposto 
na Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, quanto às 
atribuições reservadas aos conselhos deliberativos das 
superintendências regionais de desenvolvimento.

§ 3º Até a instalação do Conselho Deliberativo 
do Desenvolvimento do Centro-Oeste, as atribuições 
relativas ao FCO serão exercidas, temporariamente, 
pelo Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de 
Financiamento do Centro-Oeste (CONDEL/FCO).

§ 4º Em relação ao FDCO, observadas as orien-
tações gerais fixadas pelo Ministério da Integração 
Nacional, compete ao Conselho Deliberativo do De-
senvolvimento do Centro-Oeste:

I – estabelecer, anualmente, o programa de apli-
cação dos recursos, no exercício seguinte, no finan-
ciamento de projetos de desenvolvimento, de infra-
estrutura e serviços públicos, de grande relevância 
para a economia regional, observadas as diretrizes e 
prioridades estabelecidas no Plano Regional de De-
senvolvimento do Centro-Oeste;

II – credenciar os agentes executores e definir 
suas atribuições e responsabilidades na aplicação dos 
recursos do FDCO;

III – analisar e deliberar sobre os investimentos a 
serem financiados com recursos do FDCO, com base 
em parecer emitido por sua Secretaria-Executiva;

IV – apreciar os projetos de investimento apre-
sentados nos termos do art. 17 desta lei.

§ 5º Para monitorar e acompanhar as diretrizes 
definidas no Plano Regional de Desenvolvimento do 
Centro-Oeste, observadas as orientações gerais fixa-
das pelo Ministério da Integração Nacional, poderão 
ser constituídos comitês temáticos integrados por:

I – representantes da Sudeco, que os presidirão, 
e dos Estados e do Distrito Federal;

II – representantes de órgãos e entidades públi-
cas e privadas com atuação relevante para o desen-
volvimento regional, tais como:
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a) entidades representativas da classe 
empresarial e dos trabalhadores do Centro-
Oeste, indicados na forma a ser definida em 
resolução do Conselho Deliberativo;

b) organizações sociais de interesse 
público que tratem de temas relacionados à 
economia regional e instituições de ensino 
superior do Centro-Oeste, indicados na for-
ma a ser definida em resolução do Conselho 
Deliberativo,

§ 6º Com o objetivo de promover a integração 
das ações de apoio financeiro aos projetos de infra-
estrutura e de serviços públicos e aos empreendimen-
tos produtivos de grande relevância para a região, o 
Conselho Deliberativo estabelecerá as normas para a 
criação, a organização e o funcionamento do Comitê 
Regional das Instituições Financeiras Federais, que 
terá caráter consultivo.

§ 7ºO Comitê Regional das Instituições Financeiras 
Federais será presidido pelo Superintendente da Sudeco 
e integrado por representantes da administração superior 
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e So-
cial, do Banco do Brasil S.A, da Caixa Econômica Federal 
e da instituição financeira federal de natureza regional 
responsável pela administração do Fundo Constitucional 
de Financiamento do Centro-Oeste (FCO).

§ 8º Cabe ao Conselho Deliberativo criar, nos ter-
mos do § 5ºdeste artigo, comitês temáticos, permanentes 
ou provisórios, fixando, no ato da sua criação, a compo-
sição, atribuições e o prazo para funcionamento.

§ 9ºO Conselho Deliberativo aprovará, anual-
mente, relatório com a avaliação dos programas e 
ações do Governo Federal que sejam relevantes para 
o desenvolvimento do Centro-Oeste, observando as 
seguintes diretrizes:

I – o relatório será encaminhado à Comissão Mista 
referida no § 1º do art. 166 da Constituição Federal e 
às demais comissões temáticas pertinentes do Con-
gresso Nacional, obedecido o mesmo prazo de enca-
minhamento do projeto de lei orçamentária da União;

II – o relatório deverá avaliar o cumprimento dos 
planos, diretrizes de ação e propostas de políticas 
públicas aprovados pelo Conselho Deliberativo, com 
destaque aos projetos e ações de maior impacto para 
o desenvolvimento regional.

CAPÍTULO III 
Da Diretoria Colegiada

Art. 11. A Diretoria Colegiada será presidida pelo 
Superintendente da Sudeco e composta por mais três 
Diretores, todos de livre escolha e nomeação pelo Pre-
sidente da República, cabendo-lhes a administração 
geral da Autarquia e o cumprimento das diretrizes es-

tabelecidas pelo Conselho Deliberativo do Desenvol-
vimento do Centro-Oeste, na forma do regulamento a 
ser expedido pelo Ministério da Integração Nacional.

Parágrafo único. A estrutura básica da Sudeco, as 
competências de suas unidades e seu quadro de pes-
soal serão estabelecidos em ato do Poder Executivo.

Art. 12. Compete à Diretoria Colegiada:
I – exercer a administração da Sudeco;
II – assistir o Conselho Deliberativo, suprindo-o 

das informações e dos estudos e projetos que se fize-
rem necessários ao exercício de suas atribuições;

III – cumprir e fazer cumprir as diretrizes e reso-
luções aprovadas pelo Conselho Deliberativo;

IV – editar normas sobre matérias de competên-
cia da Sudeco, com base em resoluções do Conselho 
Deliberativo;

V – aprovar o regimento interno da Sudeco;
VI – estudar e propor ao Conselho Deliberativo di-

retrizes para o desenvolvimento regional, consolidando 
as propostas no Plano Regional de Desenvolvimento 
do Centro-Oeste, com metas e com indicadores obje-
tivos para avaliação e acompanhamento;

VII – encaminhar os relatórios de gestão e os 
demonstrativos contábeis da Sudeco aos órgãos com-
petentes;

VIII – autorizar a divulgação de relatórios sobre 
as atividades da Sudeco;

IX – decidir pela afetação, desafetação, venda, 
cessão ou aluguel de bens integrantes do patrimônio 
da Sudeco;

X – notificar e aplicar as sanções previstas na 
legislação;

XI – conhecer e julgar pedidos de reconsideração 
de decisões de membros da Diretoria.

§ 1º A Diretoria Colegiada reunir-se-á com a 
presença de, pelo menos, três diretores, dentre eles o 
Superintendente, e deliberará por maioria simples de 
votos, na forma do regulamento a ser expedido pelo 
Ministério da Integração Nacional.

§ 2º As decisões relacionadas com as compe-
tências institucionais da Sudeco serão tomadas pela 
Diretoria Colegiada.

CAPÍTULO IV 
Do Plano Regional de Desenvolvimento 

do Centro-Oeste

Art. 13. O Plano Regional de Desenvolvimento do 
Centro-Oeste consistirá em instrumento de redução das 
desigualdades regionais, incremento da competitivida-
de da economia regional, inclusão social e proteção 
ao meio ambiente, observado o disposto no inciso II 
do art. 4 § 1º A Sudeco, em conjunto com os órgãos 
e entidades federais presentes na região e em articu-
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lação com os governos estaduais, elaborará o Plano 
Regional de Desenvolvimento do Centro-Oeste, a ser 
submetido ao Congresso Nacional, nos termos do in-
ciso IV do art. 48, do § 4do art. 165, e do inciso II do § 
1º do art. 166, todos da Constituição Federal.

§ 2º O Plano Regional de Desenvolvimento do 
Centro-Oeste, que terá vigência de quatro anos e será 
revisado anualmente, observadas as mesmas regras 
aplicáveis ao Plano Plurianual, compreenderá:

I – os programas e os projetos prioritários para 
atingir os objetivos e as metas econômicas e sociais 
do Centro-Oeste, com identificação das respectivas 
fontes de financiamento;

II – as metas anuais e quadrienais para as polí-
ticas públicas federais relevantes para o desenvolvi-
mento do Centro-Oeste.

Art. 14. Observadas as orientações gerais fixadas 
pelo Ministério da Integração Nacional, a Sudeco ava-
liará o cumprimento do Plano Regional de Desenvolvi-
mento do Centro-Oeste por meio de relatórios anuais 
submetidos ao Conselho Deliberativo e encaminha-
dos à Comissão Mista referida no § 1º do art. 166 da 
Constituição Federal e às demais comissões temáticas 
pertinentes da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, obedecido o mesmo prazo de encaminhamen-
to do projeto de lei orçamentária da União.

§ 1º O Plano Regional de Desenvolvimento do 
Centro-Oeste terá, entre outros, os seguintes objeti-
vos prioritários:

I – diminuição das desigualdades espaciais e in-
terpessoais de renda;

II – geração de emprego e renda;
III – redução da taxa de analfabetismo;
IV – melhoria das condições de habitação;
V – universalização do saneamento básico;
VI – universalização dos níveis de ensino infantil, 

fundamental e médio;
VII – fortalecimento do processo de interiorização 

do ensino superior;
VIII – garantia de implantação de projetos para 

o desenvolvimento tecnológico;
IX – garantia da sustentabilidade ambiental;
X – atenção ao zoneamento ecológico-econô-

mico e social;
XI – redução do custo de transporte dos produ-

tos regionais até os principais mercados domésticos 
e internacionais.

§ 2º Para monitoramento e acompanhamento dos 
objetivos definidos no § 1º, serão utilizados os dados pro-
duzidos pelos institutos de estatística dos poderes públicos 
federal, estaduais e municipais, além de relatórios produ-
zidos por órgãos e entidades, públicas e privadas, com 
atuação relevante para o desenvolvimento regional.

§ 3º A avaliação do cumprimento dos objetivos 
e metas relativas ao desenvolvimento regional terá 
como referências, entre outros indicadores, o Índice 
de Desenvolvimento Humano (IDH) e a taxa de cres-
cimento do Produto Interno Bruto per capita, conforme 
metodologia estabelecida pelo Conselho Deliberativo 
do Desenvolvimento do Centro-Oeste.

Art. 15. O Poder Executivo encaminhará, anu-
almente, ao Congresso Nacional, como parte inte-
grante da proposta orçamentária, anexo contendo a 
regionalização das dotações orçamentárias para o 
Centro-Oeste, nos termos do que determinam o art. 
165, § 7º, da Constituição Federal, e o art. 35 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias.

CAPÍTULO V 
Do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste

Art. 16. Fica criado o Fundo de Desenvolvimento 
do Centro-Oeste (FDCO), de natureza contábil, vincu-
lado à Sudeco, com a finalidade de assegurar recursos 
para a implantação de projetos de desenvolvimento e a 
realização de investimentos em infra-estrutura, ações 
e serviços públicos considerados prioritários no Plano 
Regional de Desenvolvimento do Centro-Oeste.

Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do De-
senvolvimento do Centro-Oeste, observadas as orienta-
ções gerais fixadas pelo Ministério da Integração Nacio-
nal, estabelecerá, além do disposto no § 4º do art. 10:

I – os critérios para a seleção dos projetos de 
investimento, segundo a relevância para o desenvol-
vimento regional e conforme o estabelecido no Plano 
Regional de Desenvolvimento do Centro-Oeste;

II – as prioridades para a aplicação dos recursos 
do FDCO e os critérios para a exigência de contrapar-
tida dos estados e municípios no que se refere aos 
projetos de investimento apoiados.

Art. 17. O FDCO será gerido pela Sudeco, con-
forme regulamento.

§ 1º Os projetos de investimento serão apresen-
tados à Sudeco, que os submeterá à apreciação do 
Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do Centro-
Oeste, para análise de seu enquadramento nos obje-
tivos e prioridades do Plano Regional de Desenvolvi-
mento do Centro-Oeste.

§ 2º Os recursos do FDCO somente serão aplica-
dos em projetos de relevância regional e que tenham 
sido analisados e aprovados pelo Conselho Delibera-
tivo do Desenvolvimento do Centro-Oeste, com base 
em parecer de sua Secretaria-Executiva, de acordo 
com o disposto no § 4º do 1º desta lei.

§ 3º É vedada a destinação de recursos do FDCO 
a iniciativas cuja repercussão se restrinja ao contexto 
local, sem impacto na economia regional.
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§ 4º Os projetos aprovados serão acompanha-
dos e avaliados tecnicamente pela Sudeco, conforme 
definido no regulamento.

§ 5º Os recursos do FDCO não poderão ser uti-
lizados para despesas de manutenção administrativa 
da Sudeco ou de órgão ou entidade da Administração 
Pública de qualquer esfera de governo.

§ 6º Ao término de cada projeto, a Sudeco efe-
tuará uma avaliação final, de forma a verificar a fiel 
aplicação dos recursos, observadas as normas e pro-
cedimentos a serem definidos no regulamento desta 
lei, bem como a legislação em vigor.

§ 7º A cada parcela de recursos liberados, serão 
destinados 2% (dois por cento) para custeio de ativi-
dades em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia de 
interesse do desenvolvimento regional, na forma a ser 
definida pelo Conselho Deliberativo.

Art. 18. Constituem recursos do FDCO:
I – dotações orçamentárias consignadas nas Leis 

Orçamentárias Anuais e em seus créditos adicionais;
II – eventuais resultados de aplicações financei-

ras dos seus recursos;
III – produto da alienação de valores mobiliários, 

dividendos de ações e outros a ele vinculados;
IV – a reversão dos saldos anuais não aplicados, 

apurados na forma do disposto no § 2º do art. 43 da 
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

V – os recursos oriundos de juros e amortiza-
ções de financiamentos; e VI – outros recursos pre-
vistos em lei.

Parágrafo único. As disponibilidades financeiras 
do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste fica-
rão depositadas na Conta Única do Tesouro Nacional, 
à ordem da Superintendência de Desenvolvimento do 
Centro-Oeste (SUDECO).

CAPÍTULO VI 
Do Fundo de Financiamento do Centro-Oeste

Art. 19. A Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 3º ...................................................
 ..............................................................
XI – programação anual das receitas e 

despesas com nível de detalhamento que dê 
transparência à gestão dos Fundos e favoreça 
a participação das lideranças regionais com 
assento no conselho deliberativo das superin-
tendências regionais de desenvolvimento;

XII – divulgação ampla das exigências de 
garantias e outros requisitos para a concessão 
de financiamento.” (NR)

“Art. 9º Observadas as orientações gerais 
estabelecidas pelo Ministério da Integração 

Nacional, os conselhos deliberativos das su-
perintendências regionais de desenvolvimento 
poderão autorizar repasses de recursos dos 
respectivos ffindos constitucionais de finan-
ciamento a outras instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil.

§ 1º As instituições financeiras federais de 
caráter regional fornecerão aos conselhos delibe-
rativos das superintendências regionais de desen-
volvimento parecer quanto à capacidade técnica 
das instituições que pleiteiam o recebimento de 
repasses de recursos dos Fundos e à aptidão de 
sua estrutura operacional e administrativa para 
realizar, com segurança e no estrito cumprimento 
das diretrizes e normas estabelecidas, os progra-
mas de financiamento propostos.

§ 2º As instituições beneficiárias dos re-
passes deverão devolver às instituições finan-
ceiras federais de caráter regional os recursos 
repassados de acordo com o cronograma de 
reembolso das operações de financiamento, 
independentemente do tempestivo pagamento 
pelo tomador final.

§ 3ºOs conselhos deliberativos das res-
pectivas superíntendências do desenvolvimen-
to regional estabelecerão as normas, as rotinas 
e os procedimentos para a apresentação e 
análise das propostas de repasses de recur-
sos a outras instituições financeiras e para sua 
inclusão no programa de fmanciamento para 
o exercício seguinte.

§ 4º Na apreciação pelos conselhos deli-
berativos das propostas a que se refere o § 3º 
deste artigo, também serão consideradas as 
propostas de repasses de recursos feitas, dire-
tamente, às Superintendências de Desenvolvi-
mento da Amazônia, do Nordeste e do Centro-
Oeste por outras instituições financeiras.

§ 5º As propostas a que se referem os §§ 1º 
e 4ºdeste artigo serão consideradas aprovadas 
se obtiverem dois terços dos votos dos membros 
dos respectivos conselhos deliberativos.

§ 6º Às instituições financeiras que apli-
carem recursos repassados pelos fundos cons-
titucionais de financiamento, nos termos esta-
belecidos neste artigo, cabe o pagamento de 
dei credere pelo risco de crédito assumido, de 
acordo com regulamento específico a ser es-
tabelecido pelo Poder Executivo.” (NR)

“Art. 13.  ................................................
I – Conselho Deliberativo das Superin-

tendências de Desenvolvimento da Amazônia, 
do Nordeste e do Centro-Oeste;
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Art. 20.  ..................................................
§ 4º O relatório de que trata o captd des-

te artigo, acompanhado das demonstrações 
contábeis, devidamente auditadas, será enca-
minhado pelo respectivo conselho deliberati-
vo da superintendência do desenvolvimento, 
juntamente com sua apreciação, às comissões 
que tratam da questão das desigualdades inter-
regionais de desenvolvimento na Câmara dos 
Deputados e no Senado Federal, para efeito 
de fiscalização e controle.

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

Art. 20 A Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, 
passa a vigorar acrescida do seguinte ad. 18-A:

“Art. 18-A. Observadas as orientações 
gerais estabelecidas pelo Ministério da In-
tegração Nacional, às Superintendências do 
Desenvolvimento da Amazônia, do Nordeste 
e do Centro-Oeste cabem a implantação e a 
manutenção de ouvidorias para atender às 
sugestões e reclamações dos agentes eco-
nômicos e de suas entidades representativas 
quanto às rotinas e procedimentos emprega-
dos na aplicação dos recursos dos Fundos 
Constitucionais de Financiamento.

Parágrafo único. As ouvidorias a que se re-
fere o captd deste artigo terão seu funcionamento 
guiado por regulamento próprio, que estabele-
cerá as responsabilidades e as possibilidades 
das panes envolvidas, reservando-se às institui-
ções financeiras a obrigação de fornecimento 
das informações e justificações necessárias á 
completa elucidação dos fatos ocorridos e à 
superação dos problemas detectados.”

CAPÍTULO VII 
Disposições Finais e Transitórias

Art. 21. Éo Poder Executivo autorizado a rema-
nejar, transpor, transferir ou utilizar as dotações orça-
mentárias consignadas na lei orçamentária vigente a 
órgãos e entidades vinculados ao Ministério da Integra-
ção Nacional, para aplicação na região Centro-Oeste, 
à Superintendência do Desenvolvimento do Centro-
Oeste (SUDECO), mantida a mesma classificação or-
çamentária, expressa por categoria de programação em 
seu menor nível, assim como o seu detalhamento por 
esfera orçamentária, grupo de natureza de despesa, 
identificador de resultado primário, fonte de recursos, 
modalidade de aplicação e identificador de uso, em 
conformidade com o disposto na correspondente lei 
de diretrizes orçamentárias.

Art. 22. Esta lei complementar entra em vigor na 
data de sua publicação.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem. Estou aqui aguardando.

O SR. GILBERTO GOELLNER (DEM – MT) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – A matéria está em regime de urgência. Passa-
se à imediata apreciação da redação do vencido em 
turno suplementar.

Não há emendas.
Em discussão o substitutivo, em turno suplemen-

tar. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Não tendo sido oferecidas emendas, a matéria 

é dada como definitivamente adotada sem votação, 
nos termos do art. 284 do Regimento Interno, e volta 
à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Parecer da Comissão Diretora oferecendo a 
redação final para as emendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara nº 128, de 2008.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Em discussão a redação final. (Pausa)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Em votação a redação final.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria volta a Câmara.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Com a palavra o Senador Valter Pereira.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu não poderia 
me calar diante da votação da recriação da Sudeco, nem 
eu nem meus colegas aqui presentes e que representam 
Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, além de Goiás, que 
já foi tão bem representado aqui por seus Parlamenta-
res, especialmente pela Senadora Lúcia Vânia.

Realiza-se hoje um sonho: o sonho de uma Região 
que quer crescer, que tem direito de crescer e que, ago-
ra, terá a oportunidade de crescer. Quero dizer a V. Exªs 
que, quando assumi a Presidência da CCJ, eu queria 
muito homenagear uma mulher que compõe aquele cole-
giado e que brilha naquela Comissão, a Senadora Lúcia 
Vânia, mas eu queria homenageá-la também na certeza 
de que ela teria a competência e o desvelo necessários 
para conduzir a bom termo aquela relatoria. 

Quero dizer a V. Exª e a todos os Srs. Senadores 
que ela nos surpreendeu a todos, porque o trabalho 
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que produziu foi melhor do que a encomenda. Na sua 
caminhada, ela soube ouvir. Não só interpretou o sen-
timento e as aspirações dos Parlamentares da Região 
Centro-Oeste, como também procurou uma negociação, 
abriu um canal de conversa com áreas do Governo que 
poderiam, amanhã, criar obstáculos.

Portanto, hoje, aprovamos a recriação da Sudeco, 
mas está apalavrada também a criação da Agência de 
Desenvolvimento da Região Centro-Oeste. E, com essa 
agência, não temos dúvida de que a Região Centro-Oeste 
vai deixar de ser apenas uma Região de economia primá-
ria para se transformar num grande centro industrial.

Sendo assim, quero aqui agradecer a dedicação 
da Senadora Lúcia Vânia, a tolerância que ela teve de 
ouvir a todos, de promover reuniões infindáveis, de fa-
zer as articulações fora do Congresso e de produzir um 
trabalho tão bem aprimorado como ela produziu.

Parabéns, Senadora Lúcia Vânia! 
Quero lhes dizer aqui que compensou, sim, a sua 

indicação para a relatoria; compensou, sim, eu dizer 
não a alguns áulicos do Governo que queriam aprovar 
a proposta original, esperando que as mudanças vies-
sem no futuro, ou seja, que queriam a criação de um 
projeto já no seu nascedouro de curta duração.

V. Exª produziu um projeto que, amanhã, apro-
vado na Câmara, e, depois de amanhã, sancionado 
pelo Presidente, haverá de mudar a paisagem de toda 
a Região Centro-Oeste. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
Muito obrigado, Senadora Lúcia Vânia.

Durante o discurso do Sr. Valter Pereira, 
o Sr. Garibaldi Alves Filho, Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Inácio Arruda.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Agradeço a V. Exª. 

Vou colocar em votação o Projeto de Lei da Câ-
mara nº 13, de 2008...

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PcdoB 
– CE) – ...e, em seguida, darei a palavra ao Senador 
Jayme Campos.

Item 32:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 13, de 2008 (nº 6.981, de 
2006, na Casa de origem, do Deputado Zezéu 
Ribeiro), que assegura às famílias de baixa 
renda assistência técnica pública e gratuita 
para o projeto e a construção de habitação de 

interesse social e altera a Lei nº 11.124, de 16 
de junho de 2005. 

Pareceres favoráveis sob os nºs 1.021 e 
1.022, de 2008, das Comissões de Desenvol-
vimento Regional e Turismo, Relator Senador 
Inácio Arruda, que preside a sessão neste 
instante, e de Assuntos Sociais, Relator: Se-
nador Paulo Paim.

Não foram oferecidas emendas perante a 
Mesa. 

Discussão do projeto, em turno único.
Em discussão. (Pausa.)
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 

– Sr. Presidente, para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Para discutir, concedo a palavra ao Senador 
Marcelo Crivella.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
rapidamente, quero dizer que, hoje, estamos dando um 
grande passo em favor das pessoas de baixa renda. 
As pessoas, hoje, que estão abrigadas no Sistema Na-
cional de Habitação por Interesse Social, matéria que 
votamos e aprovamos nesta legislatura, terão agora, 
Sr. Presidente, a assistência técnica de engenheiros 
e arquitetos gratuitamente. 

É uma grande conquista, neste País que ainda 
sofre com tantas favelas nas suas capitais.

Então, fica aqui, Sr. Presidente, o meu voto favo-
rável, parabenizando V. Exª pelo relatório. 

Parabéns ao Brasil!
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção, em homenagem aos 75 

anos do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetu-
ra e de todas as engenharias, e, ao mesmo tempo, a 
todos que lutam para que o País possa ter habitação 
de qualidade não apenas para aqueles que têm posse, 
mas também para a população mais carente.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2008

Assegura às famílias de baixa renda 
assistência técnica pública e gratuita para 
o projeto e a construção de habitação de 
interesse social e altera a Lei nº 11.124, de 
16 de junho de 2005.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei assegura o direito das famílias de 

baixa renda à assistência técnica pública e gratuita 
para o projeto e a construção de habitação de inte-
resse social, como parte integrante do direito social à 
moradia previsto no art. 6º da Constituição Federal, e 
consoante o especificado na alínea r do inciso V do 
caput do art. 4º da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 
2001, que regulamenta os arts. 182 e 183 da Consti-
tuição Federal, estabelece diretrizes gerais da política 
urbana e dá outras providências.

Art. 2º As famílias com renda mensal de até 3 
(três) salários mínimos, residentes em áreas urbanas 
ou rurais, têm o direito à assistência técnica pública e 
gratuita para o projeto e a construção de habitação de 
interesse social para sua própria moradia.

§ 1º O direito à assistência técnica previsto no 
caput deste artigo abrange todos os trabalhos de pro-
jeto, acompanhamento e execução da obra a cargo 
dos profissionais das áreas de arquitetura, urbanismo 
e engenharia necessários para a edificação, reforma, 
ampliação ou regularização fundiária da habitação.

§ 2º Além de assegurar o direito à moradia, a as-
sistência técnica de que trata este artigo objetiva:

I – otimizar e qualificar o uso e o aproveitamento 
racional do espaço edificado e de seu entorno, bem 
como dos recursos humanos, técnicos e econômicos 
empregados no projeto e na construção da habitação;

II – formalizar o processo de edificação, reforma 
ou ampliação da habitação perante o poder público 
municipal e outros órgãos públicos;

III – evitar a ocupação de áreas de risco e de in-
teresse ambiental;

IV – propiciar e qualificar a ocupação do sítio 
urbano em consonância com a legislação urbanística 
e ambiental.

Art. 3º A garantia do direito previsto no art. 2º 
desta lei deve ser efetivada mediante o apoio finan-
ceiro da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
municípios para a execução de serviços permanentes 
e gratuitos de assistência técnica nas áreas de arqui-
tetura, urbanismo e engenharia.

§ 1º A assistência técnica pode ser oferecida di-
retamente às famílias ou a cooperativas, associações 
de moradores ou outros grupos organizados que as 
representem.

§ 2º Os serviços de assistência técnica devem 
priorizar as iniciativas a serem implantadas:

I – sob regime de mutirão;
II – em zonas habitacionais declaradas por lei 

como de interesse social.
§ 3º As ações da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos municípios para o atendimento do dis-

posto no caput deste artigo devem ser planejadas e 
implementadas de forma coordenada e sistêmica, a fim 
de evitar sobreposições e otimizar resultados.

§ 4º A seleção dos beneficiários finais dos servi-
ços de assistência técnica e o atendimento direto a eles 
devem ocorrer por meio de sistemas de atendimento 
implantados por órgãos colegiados municipais com 
composição paritária entre representantes do poder 
público e da sociedade civil.

Art. 4º Os serviços de assistência técnica objeto 
de convênio ou termo de parceria com União, Estado, 
Distrito Federal ou município devem ser prestados por 
profissionais das áreas de arquitetura, urbanismo e 
engenharia que atuem como:

I – servidores públicos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal ou dos municípios;

II – integrantes de equipes de organizações não 
 governamentais sem fins lucrativos;

III – profissionais inscritos em programas de re-
sidência acadêmica em arquitetura, urbanismo ou en-
genharia ou em programas de extensão universitária, 
por meio de escritórios-modelos ou escritórios públicos 
com atuação na área;

IV – profissionais autônomos ou integrantes de 
equipes de pessoas jurídicas, previamente credencia-
dos, selecionados e contratados pela União, Estado, 
Distrito Federal ou município.

§ 1º Na seleção e contratação dos profissionais 
na forma do inciso IV do caput deste artigo, deve ser 
garantida a participação das entidades profissionais de 
arquitetos e engenheiros, mediante convênio ou termo 
de parceria com o ente público responsável.

§ 2º Em qualquer das modalidades de atuação 
previstas no caput deste artigo deve ser assegurada 
a devida anotação de responsabilidade técnica.

Art. 5º Com o objetivo de capacitar os profissionais 
e a comunidade usuária para a prestação dos serviços 
de assistência técnica previstos por esta lei, podem 
ser firmados convênios ou termos de parceria entre o 
ente publico responsável e as entidades promotoras 
de programas de capacitação profissional, residência 
ou extensão universitária nas áreas de arquitetura, 
urbanismo ou engenharia.

Parágrafo único. Os convênios ou termos de par-
ceria previstos no caput deste artigo devem prever a 
busca de inovação tecnológica, a formulação de me-
todologias de caráter participativo e a democratização 
do conhecimento.

Art. 6º Os serviços de assistência técnica previs-
tos por esta lei devem ser custeados por recursos de 
fundos federais direcionados à habitação de interes-
se social, por recursos públicos orçamentários ou por 
recursos privados.
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Art. 7º O art. 11 da Lei nº 11.124, de 16 de ju-
nho de 2005, que dispõe sobre o Sistema Nacional de 
Habitação de Interesse Social – SNHIS, cria o Fundo 
Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS e 
institui o Conselho Gestor do FNHIS, passa a vigorar 
acrescido do seguinte § 3º

Art.11.  ..................................................
 ..............................................................
§ 3º Na forma definida pelo Conselho 

Gestor, será assegurado que os programas 
de habitação de interesse social beneficiados 
com recursos do FNHIS envolvam a assistên-
cia técnica gratuita nas áreas de arquitetura, 
urbanismo e engenharia, respeitadas as dis-
ponibilidades orçamentárias e financeiras do 
FNHIS fixadas em cada exercício financeiro 
para a finalidade a que se refere este pará-
grafo.” (NR)

Art. 8º Esta lei entra em vigor após decorridos 
180 (cento e oitenta) dias de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB – 
CE) – Concedo a palavra ao Senador Jayme Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria 
apenas dizer que, hoje, se faz mais do que a realização 
de um sonho nosso, da Região Centro-Oeste do Brasil, 
mas se faz justiça, na medida em que estamos buscan-
do, com esse projeto que foi aprovado, a recriação da 
Sudeco. Na verdade, a nossa Região está à mercê de 
políticas de desenvolvimento, tendo em vista que são 
poucos os meios e instrumentos que têm permitido o 
crescimento dessa vasta Região do nosso País.

Todavia, hoje, com o projeto aprovado, cuja Re-
latoria coube à eminente Senadora Lúcia Vânia, eu 
tenho certeza absoluta, caro Senador Marconi Perillo 
e ilustre Senador Gilberto, de que nós teremos uma 
nova perspectiva de desenvolvimento. Não somente 
com a recriação da Sudeco, mas com a Agência de 
Desenvolvimento e, acima de tudo, o Fundo de Desen-
volvimento, ou seja, o FCO, eu tenho a convicção de 
que nós poderemos contribuir muito para com o nosso 
País, sobretudo com grande produção agrícola.

Senador Marconi Perillo, na nossa Região, um dos 
maiores problemas é a questão da logística. Lamen-
tavelmente, a nossa produção não tem compensado 
os nossos produtores, tendo em vista que é oneroso o 
transporte. Do longínquo Estado de Mato Grosso, das 
cidades do norte de Mato Grosso, ao longo da BR-163, 
até os grandes portos daqui, nós andamos quase dois 
mil quilômetros. Isso tem inviabilizado a agricultura, até 

porque falta política de crédito agrícola compatível com 
a nossa produção.

Sr. Presidente, eu tenho certeza de que o trabalho 
consensual que foi feito pela nossa Relatora, Sena-
dora Lúcia Vânia, ficará inscrito na história da Região 
Centro-Oeste do Brasil. Certamente, nos próximos 
anos, todos verão o fruto que será produzido através 
da recriação da Sudeco. 

Todos nós, parlamentares, que participarmos, 
hoje, da aprovação dessa matéria, não tenho dúvida 
alguma, vamos mudar o cenário da Região Centro-
Oeste deste Brasil. 

Dessa forma, cumprimento V. Exª, sobretudo por 
ver, aqui, a boa vontade e a forma consensual como 
essa matéria foi aprovada por todos os Senadores 
que se encontram no plenário desta Casa. Portanto, 
todos nós, da Região Centro-Oeste do Brasil, estamos 
de parabéns, especialmente V. Exª, que foi Relatora 
dessa matéria no Senado Federal.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. GILBERTO GOELLNER (DEM – MT) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PcdoB 

– CE) – Votaremos o Projeto de Lei da Câmara nº 162, 
de 2008. Em seguida, concederei a palavra ao Sena-
dor Gilberto Goellner.

Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 162, DE 2008

Discussão em turno único do Projeto de 
Lei da Câmara nº 162, de 2008 (nº 2.550/2003 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribu-
nal Superior do Trabalho, que dispõe sobre 
a criação de cargos efetivos em comissões e 
funções comissionadas no quadro de pessoal 
do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região 
– Rio de Janeiro. 

Parecer favorável sob o nº 1.108, de 2008, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania. Relator: Senador Francisco Dornelles.

Não foram oferecidas emendas perante a 
Mesa.

Em discussão, em turno único, o projeto de lei. 
(Pausa)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Em votação.
As Srªs. Senadoras e os Srs. Senadores que o 

aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O projeto vai à sanção presidencial.

É o seguinte o projeto aprovado:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 162, DE 2008

Dispõe sobre a criação de cargos efe-
tivos e em comissão e funções comissio-
nadas no Quadro de Pessoal do Tribunal 
Regional do Trabalho da 1ª Região.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam criados no Quadro de Pessoal da 

Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Re-
gião os cargos de provimento efetivo constantes do 
Anexo I desta lei.

Art. 2º Ficam criados no Quadro de Pessoal da 
Se cretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Re-
gião os cargos em comissão e as funções comissio-
nadas constantes do Anexo II desta lei.

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação 
des ta lei correrão à conta das dotações orçamentárias 
consig nadas ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª 
Região no Or çamento Geral da União.

Art. 4º A implementação dos cargos e funções 
pre vistos nos Anexos I e II desta lei será realizada em 
parce las sucessivas, observada a seguinte razão:

I – 20% (vinte por cento), a partir da data de en-
trada em vigor desta lei;

II – 40% (quarenta por cento), a partir de 1º de 
janeiro de 2007;

III – 60% (sessenta por cento), a partir de 1º de 
janeiro de 2008; e

IV – 100% (cem por cento), a partir de 1º de ja-
neiro de 2009.

Parágrafo único. As alterações nos gastos com pes-
soal decorrentes desta lei estão condicionadas à exis-
tência da respectiva autorização e dotação orçamentária, 
em consonância com o disposto no § 1º do art. 169 da 
Consti tuição Federal e nas normas pertinentes da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PcdoB 
– CE) – Concedo a palavra ao Senador Gilberto Go-
ellner.

O SR. GILBERTO GOELLNER (DEM – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, juntamente com essa aprovação 
unânime feita hoje, no Senado Federal, da recriação 
da Sudeco, se faz também, no dia 9, terça-feira, às 10 
horas da manhã, uma audiência pública para a qual 
convidamos todos os Governadores dos Estados do 
Centro-Oeste – Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Goiás e Distrito Federal – para que, juntamente com o 
Secretário Bernardo Appy, analisem toda a envergadu-
ra da Sudeco, do Fundo do Centro-Oeste e, também, 
do Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste, que 
irá decorrer da criação da Sudeco.

Muito obrigado, Senadora Lúcia Vânia, toda a 
Bancada do Centro-Oeste e todos os parlamentares 
pela votação unânime da recriação da Sudeco.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Antes de dar a palavra à Senadora Serys 
Slhessarenko, votaremos o próximo item.

Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 57, DE 2008.

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 57, de 2008, apresentado pela 
Comissão de Assuntos Econômicos como con-
clusão do Parecer nº 1.121, de 2008. Relator: 
Senador Renato Casagrande, que autoriza 
o Estado do Ceará a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com o 
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Banco Internacional para Reconstrução e De-
senvolvimento – Bird, no valor de até US$240 
milhões dos Estados Unidos da América.

Não foram oferecidas emendas perante a 
Mesa.

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, está encer-

rada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Concedo a palavra à Senadora Serys Slhes-
sarenko.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presi-
dente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, para falar da 
recriação da Sudeco, poderíamos levar horas, por causa 
da sua importância para a Região Centro-Oeste.

Não sabemos de todas as horas que foram ne-
cessárias para a nossa companheira labutadora, Sena-
dora Lúcia Vânia, chegar ao projeto na forma como ele 
está. Foi, realmente, um trabalho incansável, reunindo 
Senadores e Senadoras da Região Centro-Oeste. 

Em primeiro lugar, quero saudar a Senadora Lú-
cia Vânia pelo trabalho e esforço gigantesco. Sei que 
também terei de fazer um esforço grande como Rela-
tora da Agência de Fomento ao Desenvolvimento da 
Região Centro-Oeste. Sei que não vai ser fácil, não. 
Vai ser um trabalho hercúleo, mas, com certeza, va-
mos contar com o apoio das nossas Senadoras e dos 
nossos Senadores, especialmente dos Senadores do 
meu Mato Grosso, Senadores Jayme Campos e Gil-
berto Goellner, que estiveram sempre extremamente 
presentes – a Senadora Lúcia Vânia sabe disso. Com 
certeza, também conto com o apoio dos Senadores de 
Goiás, de Mato Grosso do Sul e do Distrito Federal.

É muito importante a aprovação da Sudeco, por-
que os projetos de desenvolvimento sustentável da 
nossa Região, especialmente do nosso Mato Grosso, 
precisam ser gestados e geridos “localmente”, na Re-
gião. Senador Marconi Perillo, eles precisam ser ges-
tados e geridos “localmente”, tanto em Goiás quanto 
em Mato Grosso, em Mato Grosso do Sul e no Distrito 
Federal.

Parabéns a toda a Região Centro-Oeste, especial-
mente à sua população e aos seus parlamentares!

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Sobre a mesa, Parecer da Mesa Diretora ofe-
recendo a redação final ao Projeto de Resolução nº 
57, de 2008.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.207, DE 2008 
(Da Comissão Diretora)

 Redação final do Projeto de Resolu-
ção nº 57, de 2008.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de. Resolução nº57, de 2008, que autoriza o 
Estado do Ceará a contratar operação de crédito exter-
no, com garantia da União, com o Banco Internacional 
para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no 
valor de até US$ 240.000.000.00 (duzentos e quarenta 
milhões de dólares dos Estados Unidos da América).

Sala de Reuniões da Comissão, 3 de dezembro 
de 2008. 

ANEXO AO PARECER Nº 1.207, DE 2008

Redação final do Projeto de Resolução 
Nº 57, de 2008.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº ,DE 2008

Autoriza o Estado do Ceará a contratar 
operação de crédito externo, com garantia 
da União, com o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), 
no valor de até US$ 240.000.000,00 (duzen-
tos e quarenta milhões de dólares norte-
americanos).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado do Ceará autorizado a con-

tratar operação de crédito externo, com garantia da 
União, com o Banco Internacional para Reconstru-
ção e Desenvolvimento (Bird), no valor de até US$ 
240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de dó-
lares norte-americanos).

§ 1º Os recursos dessa operação de crédito des-
tinam-se ao financiamento parcial do Projeto de Apoio 
à Inclusão Social e ao Desenvolvimento Econômico 
do Ceará – Swap II.

Garibaldi Alves Filho

Antonio Carlos Valadares

Cesar Borges
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§ 2º Ficam facultadas a conversão da taxa de 
juros, de flutuante para fixa, ou vice-versa aplicável 
ao montante parcial ou total do empréstimo, e a alte-
ração da moeda de referência da operação de crédito, 
tanto para o montante já desembolsado quanto para o 
montante a desembolsar, sendo que o exercício dessas 
opções implicará a cobrança de encargos incorridos 
pelo Bird na sua realização e de uma Comissão de 
Transação que varia de 0,125% (cento e vinte e cinco 
milésimos por cento) a 0,25% (vinte e cinco centési-
mos por cento) sobre os valores afetados.

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º 
deverá ser realizada nas seguintes condições:

I – devedor: Estado do Ceará;
II – credor: Banco Internacional para Reconstru-

ção e Desenvolvimento;
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$240.000.000,00 (duzentos e 

quarenta milhões de dólares norte-americanos);
V – prazo de desembolso: até 31 de dezembro 

de 2012;
VI – carência: 7 (sete) anos para cada desem-

bolso;
VII – amortização: cada desembolso deverá ser 

pago em 30 (trinta) parcelas semestrais e consecutivas, 
pagas nos dias 15 de março e 15 de setembro de cada 
ano, vencendo-se a primeira na 15ª parcela de pagamen-
to de juros de cada tranche e a última na 44ª parcela de 
juros da respectiva tranche, e limitada a 15 de setembro 
de 2034, sendo que os valores de cada parcela serão 
equivalentes a 1/30 de cada desembolso, exceto a última 
que será equivalente ao valor remanescente;

VIII – juros: exigidos semestralmente nas mes-
mas datas de pagamento da amortização e calcula-
dos sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, 
a uma taxa composta pela Libor semestral para dólar 
norte-americano, acrescidos de uma margem fixa a ser 
determinada pelo Bird a cada exercício fiscal e fixada 
na data de assinatura do contrato;

IX – comissão á vista: 0,25% (vinte e cinco centési-
mos por cento) sobre o valor do empréstimo, a ser debi-
tada na data em que o contrato entrar em efetividade;

X – juros de mora: 0,50% a.a. (cinqüenta centési-
mos por cento ao ano) acrescidos aos juros devidos e 
ainda não pagos, caracterizada a mora 30 (trinta) dias 
após a data prevista para pagamento dos juros

Parágrafo único. As datas de pagamentos do 
principal e dos encargos financeiros, bem como dos 
desembolsos, poderão ser alteradas em função da data 
de assinatura do contrato de empréstimo.

Art. 3º Fica a União autorizada a conceder garan-
tia ao Estado do Ceará na contratação da operação de 
crédito externo referida nesta Resolução.

Parágrafo único. O exercício da autorização pre-
vista no caput fica condicionado a que o Estado do 
Ceará celebre contrato com a União para a conces-
são de contragarantias, sob a forma de vinculação das 
receitas próprias de que trata o art. 155 e das cotas 
de repartição de receitas de que tratam os arts. 157 e 
159, todos da Constituição Federal, e outras garantias 
em direito admitidas, podendo o Governo Federal re-
querer as transferências de recursos necessários para 
cobertura dos compromissos honrados, diretamente 
das contas centralizadoras da arrecadação do Estado 
ou das transferências federais.

Art. 4º A contratação da operação de crédito re-
ferida no art. 1º fica condicionada a que o Estado do 
Ceará proceda, previamente, à regularização de suas 
pendências com a União.

Art. 5º O prazo máximo para o exercício da pre-
sente autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) 
dias, contado a partir da vigência desta Resolução.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Em discussão a redação final.

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Em votação. 
As Srªs e os Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela 

ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgí-
lio.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pela 
ordem, em seguida, Sr. Presidente.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu não poderia dei-
xar de me juntar às vozes que fizeram elogio muito 
justo e necessário ao trabalho percuciente da Sena-
dora Lúcia Vânia como Relatora desse episódio que 
recriou a Sudeco. 

Fiquei extremamente tocado com a homenagem 
prestada pela Senadora Marisa Serrano à memória 
do nosso inesquecível colega e sempre amigo Ra-
mez Tebet.

E em relação à Bancada de Goiás, percebia o 
interesse – aqui está a prova viva disso no Senador 
Marconi Perillo –, refiro-me à Bancada tucana, e sei 
que toda Bancada do Centro-Oeste haverá de estar 
em júbilo com essa notícia, mas, percebia o interesse 
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do Senador Marconi Perillo; percebia a luta denodada 
da Senadora Lúcia Vânia, articulando com o Senador 
Demóstenes Torres, e com todos nós, o que hoje vira 
uma realidade. Que isso aí sirva de efetiva emulação 
para o desenvolvimento do Centro-Oeste, a começar 
pelo Estado de Goiás, tão bem gerenciado pelo Go-
vernador Perillo por duas ocasiões, envolvendo o Mato 
Grosso do Sul, Mato Grosso, Brasília. Ou seja, Sr. 
Presidente, que esse trabalho brilhante, da Senadora 
Lúcia Vânia, germine, dê frutos e vire a realidade do 
emprego e do crescimento econômico.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Darei a palavra, em seguida, a V. Exª, pela 
ordem.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.594, DE 2008

Senhor Presidente,
Requeiro, com base no art. 336, II, c/c o art. 338, 

II, todos do Regimento Interno do Senado Federal, que 
o PLC nº 177, de 2008, que institui a Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria 
os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecno-
logia, e dá outras providências, tramite em regime de 
urgência.

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 2008.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Em discussão. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir, encerro a 
discussão.

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

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria será incluída na Ordem do Dia de 

hoje.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

Solicito que o nosso pedido possa ser incluído 
imediatamente, agora, na Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Na Ordem do Dia de hoje, imediatamente, 
nesta sessão.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Não, 
não. Que pudesse ser incluído imediatamente na Or-
dem do Dia. Já.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Projeto de Lei da Câmara...

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Pela ordem, tem a palavra o Senador José 
Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Por falar em inclusão 
em pauta, gostaria de solicitar de V. Exª, como Presi-
dente da Mesa, a inclusão em pauta, para que seja 
apreciado, não mais tarde do que na próxima terça-
feira, a indicação do nome do Senador José Jorge, já 
aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos na 
quinta-feira passada, por 26 votos a favor e nenhum 
contra, para uma vaga aberta no Tribunal de Contas da 
União. Claro que a apreciação far-se-á em cotejo com 
outras indicações que tenham sido aprovadas, como 
foi o caso da do Senador Leomar Quintanilha.

Gostaria de solicitar de V. Exª que na terça-feira, 
de forma impreterível – é uma demanda a solicitação 
do meu Partido –, a apreciação do nome do Senador 
José Jorge possa constar da pauta como um dos pri-
meiros itens, para que possamos apreciá-lo com o 
quórum completo da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Caro Senador Agripino Maia, representante 
do Rio Grande do Norte, a Mesa fará todo o empenho 
em atender a solicitação de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 177, DE 2008

Projeto de Lei da Câmara nº 177, de 2008 
(3.775/2008 na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que institui a Rede 
Federal de Educação Profissional, Científica, 
Tecnológica e cria os Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia e dá outras 
providências.

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, que passo a ler.
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É lido o seguinte:

PARECER Nº  1.208, DE 2008

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 177,de 2008 (nº 3.775, de 2008, 
na origem),que institui a Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecno-
logia, cria os Institutos Federais de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia, e dá outras 
providências.

Relatora: Senadora Ideli Salvatti

I – Relatório

Vem ao exame desta Comissão o Projeto de Lei 
da Câmara (PLC) nº 177, de 2008 (nº 3.775, de 2008, 
na origem), de autoria do Senhor Presidente da Repú-
blica, cuja ementa é transcrita na epígrafe.

A proposição institui, no âmbito do sistema federal 
de ensino, a Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica, vinculada ao Ministério da 
Educação e constituída pelos Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia (Institutos Federais), 
pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTF-
PR), pelos Centros Federais de Educação Tecnológica 
Celso Suckow da Fonseca (CEFET–RJ) e de Minas 
Gerais (CEFET–MG) e pelas Escolas Técnicas Vincu-
ladas às Universidades Federais.

Os Institutos Federais, entidades de natureza 
autárquica e equiparados às universidades federais, 
são instituições de educação superior, básica e profis-
sional, pluricurriculares e multicampi, especializados 
na oferta. de educação profissional e tecnológica nas 
diferentes modalidades de ensino, com base na conju-
gação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com 
as suas práticas pedagógicas.

A UTFPR configura-se como universidade espe-
cializada, enquanto as Escolas Técnicas Vinculadas às 
Universidades Federais são estabelecimentos de en-
sino pertencentes à estrutura organizacional das uni-
versidades federais, dedicando-se, precipuamente, à 
oferta de formação profissional técnica de nível médio, 
em suas respectivas áreas de atuação.

A proposição determina, ainda, mediante trans-
formação ou integração de Centros Federais de Edu-
cação Tecnológica, Escolas Técnicas Federais, Escolas 
Agrotécnicas Federais e Escolas Técnicas Vinculadas 
a Universidades Federais já existentes, a criação dos 
Institutos de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, 
de Alagoas, do Amapá, do Amazonas, da Bahia, Baia-
no, de Brasília, do Ceará, do Espírito Santo, de Goiás, 
Goiano, do Maranhão, de Minas Gerais, do Norte de 

Minas Gerais, do Sudeste de Minas Gerais, do Sul de 
Minas Gerais, do Triângulo Mineiro, de Mato Grosso, de 
Mato Grosso do Sul, do Pará, da Paraíba, de Pernam-
buco, do Sertão Pernambucano, do Piauí, do Paraná, 
do Rio de Janeiro, Fluminense, do Rio Grande do Norte, 
do Rio Grande do Sul, Farroupilha, Sul-Rio-Grandense, 
de Rondônia, de Roraima, de Santa Catarina, Catari-
nense, São Paulo, de Sergipe, e do Tocantins.

São, também estabelecidas as sedes das rei-
torias dessas entidades, prevendo-se que as demais 
unidades de ensino que compõem a estrutura organi-
zacional de instituição transformada ou integrada em 
Instituto Federal passam de forma automática, inde-
pendentemente de qualquer formalidade, à condição 
de campus da nova instituição.

Além disso, ficam as Escolas Técnicas Vinculadas 
às Universidades Federais autorizadas a, mediante 
aprovação do Conselho Superior de sua respectiva 
universidade federal, propor ao Ministério da Educação 
a adesão ao Instituto Federal que esteja constituído 
na mesma base territorial.

Caberá aos Institutos Federais ofertar educação 
profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e 
modalidades, formando e qualificando cidadãos com 
vistas à atuação profissional nos diversos setores da 
economia, com ênfase no desenvolvimento socioeco-
nômico local, regional e nacional, bem como promover 
a integração e a verticalização da educação básica à 
educação profissional e educação superior, otimizando a 
infra-estrutura física, os quadros de pessoal e os recur-
sos de gestão e constituir-se em centro de excelência 
na oferta do ensino de ciências, em geral, e de ciências 
aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento 
de espírito crítico, voltado à investigação empírica.

Para realizar os seus objetivos, os Institutos Fe-
derais poderão ministrar educação profissional técni-
ca de nível médio, cursos de formação inicial e con-
tinuada de trabalhadores, objetivando a capacitação, 
o aperfeiçoamento, cursos superiores de tecnologia, 
cursos de licenciatura, bem como programas especiais 
de formação pedagógica, com vistas na formação de 
professores para a educação básica, sobretudo nas 
áreas de ciências e matemática, e para a educação 
profissional, cursos de bacharelado e engenharia, cur-
sos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento 
e especialização, e cursos de pós-graduação stricto 
sensu de mestrado e doutorado, que contribuam para 
promover o estabelecimento de bases sólidas em edu-
cação, ciência e tecnologia, com vistas no processo 
de geração e inovação tecnológica.

Ademais, poderão realizar pesquisas aplicadas 
e desenvolver atividades de extensão de acordo com 
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os princípios e finalidades da educação profissional 
e tecnológica.

Os Institutos Federais serão organizados em es-
trutura multicampi, com proposta orçamentária anual 
identificada para cada campus e a reitoria, exceto no 
que diz respeito a pessoal, encargos sociais e benefí-
cios aos servidores e terão como órgãos superiores o 
Colégio de Dirigentes e o Conselho Superior, ambos 
presididos pelo respectivo Reitor.

O Colégio de Dirigentes, de caráter consultivo, 
será composto pelo Reitor, pelos Pró-Reitores e pelo 
Diretor-Geral de cada um dos campi que integram o 
Instituto Federal, enquanto o Conselho Superior, de 
caráter consultivo e deliberativo, será composto por 
representantes dos docentes, dos estudantes, dos 
servidores técnico-administrativos, dos egressos da 
instituição, da sociedade civil, do Ministério da Edu-
cação e do Colégio de Dirigentes do Instituto Federal, 
assegurando-se a representação paritária dos segmen-
tos que compõem a comunidade acadêmica.

Os Institutos Federais terão como órgão executivo 
a reitoria, composta por um Reitor e cinco Pró-Reitores 
e cada um dos seus campi será administrado por um 
Diretor-Geral.

Os Reitores e Diretores-Gerais serão nomeados, 
respectivamente, pelo Presidente da República e pelos 
Reitores, para mandato de quatro anos, permitida uma 
recondução, após processo de consulta à comunidade 
escolar, atribuindo-se o peso de um terço para a mani-
festação do corpo docente, de um terço para a mani-
festação dos servidores técnico-administrativos e de um 
terço para a manifestação do corpo discente, enquanto 
os Pró-Reitores serão nomeados pelos Reitores.

Poderão candidatar-se ao cargo de Reitor os do-
centes pertencentes ao Quadro de Pessoal de qualquer 
dos campi que integram o Instituto Federal, desde que 
possuam o mínimo de cinco anos de efetivo exercício 
em instituição federal de educação profissional e tec-
nológica e que possuam o título de doutor ou estejam 
posicionados nas Classes D-IV ou D-V da Carreira do 
Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, 
ou na Classe de Professor Associado da Carreira do 
Magistério Superior.

De sua parte, poderão candidatar-se ao cargo de 
Diretor-Geral os servidores ocupantes de cargo efe-
tivo da Carreira docente ou de cargo efetivo de nível 
superior da Carreira dos técnico-administrativos do 
Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos 
em Educação, desde que possuam o mínimo de cin-
co anos de efetivo exercício em instituição federal de 
educação profissional e tecnológica.

Finalmente, a proposição prevê as normas para 
a transição para a nova situação.

A Exposição de Motivos Interministerial nº 118, de 
19 de junho de 2008, dos Senhores Ministros de Estado 
do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Educação, 
que encaminha a proposição, a justifica, afirmando que 
a proposta tem o objetivo de oferecer ao país um novo 
modelo de instituição de educação profissional e tec-
nológica, aproveitando o potencial instalado nos atuais 
Centros Federais de Educação Tecnológica – CEFET, 
Escolas Técnicas Federais – ETF e Escolas Agrotéc-
nicas Federais – EAF, para estruturar um conjunto de 
Institutos que respondam de forma mais ágil e eficaz às 
demandas crescentes por formação de recursos huma-
nos, difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos 
e suporte aos arranjos produtivos locais.

Lembram os Ministros de Estado que, em 90 anos 
de atuação, a Rede Federal de Educação Tecnológica 
cresceu quantitativa e qualitativamente, até alcançar no 
início de 2003, a configuração de 140 unidades instaladas 
em 23 estados da Federação. Entretanto, continuam, foi 
somente no atual Governo que a educação profissional 
pública de nosso país ganhou nova dimensão. A publi-
cação da Lei nº 11.195, de 18-11-2005, certamente uma 
das conquistas mais notáveis, removeu o óbice legal que 
há sete anos impedia a União de promover a criação 
de novas unidades federais de educação profissional e 
tecnológica. A sanção do referido diploma, seguiu-se a 
decisão ... de criar 60 novas unidades na Rede Federal 
de Educação Tecnológica, privilegiando os estados que 
até então se encontravam desprovidos de instituições 
dessa natureza, as regiões mais interioranas do país e 
as periferias dos centros urbanos, em inequívoca opção 
pelos segmentos mais carentes de nossa sociedade. E 
neste contexto que se propõe a implantação dos Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.

Trata-se, conclui a Exposição de Motivos, de um 
arranjo educacional que articula, em uma experiência 
institucional inovadora, todos os princípios que informa-
ram a formulação do Plano de Desenvolvimento da Edu-
cação. Esse arranjo pode abrir excelentes perspectivas 
para o ensino médio, hoje em crise aguda. Por meio de 
uma combinação virtuosa do ensino de ciências naturais, 
humanidades e educação profissional e tecnológica, os 
Institutos Federais podem colaborar para recompor a 
espinha dorsal do ensino médio público.

Aprovada na Câmara dos Deputados, vem a pro-
posição ao exame desta Casa, despachada ao exame 
das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, 
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática e de Educação, Cultura e Esporte.

II – Análise

Cabe a esta Comissão analisar a proposição no 
tocante à sua constitucionalidade, juridicidade e regi-
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mentalidade, bem como sobre os seus aspectos de 
mérito envolvendo a organização administrativa da 
União, competindo às demais examinar a matéria do 
ponto de vista substantivo.

A proposição atende ao pressuposto de consti-
tucionalidade formal, tendo em vista tratar de matéria 
que deve ser disciplinada em lei ordinária, de iniciati-
va privativa do Presidente da República, na forma do 
que dispõem as alíneas a e e do inciso II do § 1º do 
art. 61 da Constituição. Igualmente, do ponto de vista 
material, não há qualquer reparo a fazer.

Ademais, o projeto não apresenta vícios de ju-
ridicidade e regimentalidade e vem vazado em boa 
técnica legislativa.

Do ponto de vista do mérito, o PLC nº 117, de 
2008, representa providência fundamental no sentido 
de reorganizar as instituições federais de educação 
profissional, científica e tecnológica.

Trata-se, aqui, de dar organicidade ao setor, a 
partir da integração das atividades desenvolvidas pelos 
Centros Federais de Educação Tecnológica, Escolas 
Técnicas Federais, Escolas Agrotécnicas Federais e 
Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais 
dentro de uma mesma área geográfica, otimizando os 
seus recursos humanos e materiais.

É, sem dúvida, uma iniciativa inovadora que ca-
minha na direção da modernização das instituições 
estatais e da busca da melhor utilização dos recursos 
públicos para a consecução das políticas públicas na 
área de educação.

Ou seja, essa proposta se soma a diversas ou-
tras no caminho da valorização do ensino público e de 
seus profissionais.

Assim, temos a certeza de que a aprovação da 
proposição permitirá, sem aumento de despesas – é 
imprescindível que se registre – dar mais um passo no 
processo de uma verdadeira revolução na educação 
pública do Brasil, que estamos assistindo nos últimos 
anos.

Especificamente, na medida em que se está li-
dando com a área de educação profissional, científica 
e tecnológica, o aperfeiçoamento das instituições ob-
jeto do projeto de lei sob exame terá um reflexo direto 
e imediato sobre a atividade econômica, permitindo o 
crescimento da produção e da produtividade, mediante 
o fornecimento de recursos humanos capacitados e o 
desenvolvimento de novas tecnologias.

De outra parte, os egressos dos Institutos Fe-
derais de Educação, Ciência e Tecnologia receberão 
formação que lhes permitirá posicionar-se de forma 
privilegiada no mercado de trabalho.

Finalmente, vale observar, as comunidades nas 
quais estão inseridos os campi dos novos Institutos 

Federais irão se beneficiar do processo de criação e 
integração das novas entidades, especialmente pelo 
incremento das atividades de extensão que, certamente, 
virão em decorrência do novo arranjo institucional.

III – Voto

Do exposto, opinamos pela constitucionalidade, 
juridicidade e regimentalidade do Projeto de Lei da 
Câmara nº 177, de 2008, bem como pela sua aprova-
ção no tocante aos aspectos de competência desta 
Comissão.

Sala da Comissão, 3 de dezembro de 2008.

EMENDA Nº 1 – CCJ 
(ao PLC nº 177, de 2008)

Substitua-se, na tabela constante do Anexo I ao 
PLC nº 177, de 2008, que trata das localidades onde 
serão constituídas as Reitorias dos novos Institutos Fe-
derais, a expressão “Goiânia”, referente à Sede da Reito-
ria do Instituto Federal Goiano, pela expressão “Grande 
Goiânia”, nos termos da tabela resumida abaixo:

ANEXO I 
Localidades onde serão constituídas as Reitorias 

dos novos Institutos Federais

Justificação

Nossa iniciativa visa facilitar e viabilizar a insta-
lação da Sede da Instituto Federal Goiano.

Isso porque, restringir a instalação da Sede da 
Reitoria do Instituto Federal Goiano apenas ao Muni-
cípio de Goiânia, como está disposto no projeto, difi-
cultará a sua instalação devido à indisponibilidade de 
terrenos nesse município.

Dessa forma, expandir a área em que a Sede da 
Reitoria do Instituto Federal Goiano poderá ser insta-
lada para a região da Grande Goiânia certamente fa-
cilitará sua constituição.

    345ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 4 49753 

Esperamos poder contar com o apoio dos nobres 
pares à nossa iniciativa.

Sala da Comissão, 3 de dezembro de 2008. – 
Senadora Lúcia Vânia.

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 177, de 2008, com a 
Emenda nº 1–CCJ, abaixo descrita:

EMENDA Nº 1 – CCJ

Substitua-se, na tabela constante do Anexo I ao 
PLC nº 177, de 2008, que trata das localidades onde 
serão constituídas as Reitorias dos novos Institutos 
Federais, a expressão “Goiânia”, referente à Sede da 

Reitoria do Instituto Federal Goiano, pela expressão 
“Grande Goiânia”, nos termos da tabela resumida 
abaixo:

ANEXO I 
Localidades onde serão constituídas as 
Reitorias dos novos Institutos Federais

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2008. – 
Senador Marco Maciel, Presidente da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania.
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – O parecer é pela aprovação.

Em discussão. (Pausa.)
Concedo a palavra à Senadora Ideli Salvatti, Re-

latora do projeto. 
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Como 

Relatora. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, serei breve, até porque há inte-
resses no sentido de votarmos outras matérias ainda 
nesta quarta-feira à noite.

Sr. Presidente, trata-se de projeto aprovado 
pela Câmara, de origem do Senhor Presidente da 
República, que modifica, de forma significativa, a 
estrutura do ensino técnico profissionalizante no 
nosso País. 

As escolas agrotécnicas, os centros federais de 
educação tecnológica, os colégios agrícolas e as esco-
las técnicas vinculadas às nossas universidades fede-
rais, bem como a Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná, serão transformadas em outra estrutura, que 
é exatamente a da Rede Federal de Educação Profis-
sional Científica e Tecnológica, denominada Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, carinho-
samente já denominados como Ifets.

Este projeto cria, na realidade, 38 institutos 
federais de educação tecnológica em todo o País. 
Todos os Estados terão pelo menos um instituto; ou-
tros, mais de um. Tanto que o Senador Wellington 
Salgado, que lamentava por parte do Estado de Mi-
nas não haver entrado na Sudeco, mas Minas Gerais 
ficará com cinco Ifets, dado a dimensão do Estado, a 
diversidade regional; o Rio Grande do Sul, três; Rio 
de Janeiro, dois; Goiás, dois; Bahia, dois; Pernambu-
co, dois; e o meu querido Estado de Santa Catarina, 
também dois Institutos Federais de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia. 

Esses institutos têm como objetivo ministrar edu-
cação profissional, técnica, de nível médio, como a 
grande maioria já realiza hoje, mas também cursos 
de formação inicial e continuada de trabalhadores, 
objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento; cursos 
superiores de tecnologia; cursos de licenciatura, bem 
como programas especiais de formação pedagógica 
com vistas à formação de professores para educação 
básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, 
para a educação profissional; cursos de bacharelado 
em Engenharia; cursos de pós-graduação lato sensu 

de aperfeiçoamento e especialização e cursos de pós-
graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que 
contribuam para promover o estabelecimento de bases 
sólidas em educação, ciência e tecnologia.

Ou seja, é uma nova estrutura em que no mesmo 
estabelecimento, aproveitando a estrutura, os labora-
tórios, os corpos docente e técnico, teremos cursos de 
educação básica, formação profissional de nível médio, 
de nível superior, bacharelado, mestrado, doutorado, 
cursos de licenciatura. Portanto, é um grande avanço. 
Todos os Estados, todas as macro-regiões aproveitan-
do toda essa estrutura.

É muito importante que o aprovemos rapidamente 
para a sanção presidencial da forma como veio da Câ-
mara. Apenas apresentei uma emenda de redação, a 
pedido da Senadora Lúcia Vânia, na questão da sede 
do Instituto de Goías. 

Para nós é muito importante, porque no ano que 
vem, Senador Inácio Arruda, o ensino profissionalizante 
federal comemora 100 anos de existência. As primeiras 
escolas técnicas federais de ensino profissionalizante 
surgiram em 1909. 

Em mais de 90 anos, apenas 140 estabelecimen-
tos foram criados. Já inauguramos mais de 60; portan-
to, com essa expansão, serão mais de 150 estabeleci-
mentos, formando a maior expansão da rede federal de 
ensino profissionalizante no nosso País. Agora, com a 
criação do Instituto Federal, daremos um grande salto 
qualitativo na formação de nossos jovens, nossos ado-
lescentes. Portanto, é uma grande vitória. 

Considero esse projeto tão importante quanto o 
das micros e pequenas empresas, incluindo milhões de 
profissionais, como microempreendedores individuais, 
darmos a oportunidade para que a nossa juventude 
se profissionalize em todos os cantos do País, com a 
criação dos nossos Ifets, dos nossos Institutos Fede-
rais de Educação Tecnológica, para formar a nossa 
juventude. 

Sr. Presidente, peço a aprovação do projeto, por 
unanimidade, como tão bem merece a nossa educa-
ção e o desenvolvimento do ensino profissionalizante 
do nosso País. 

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Comunico que a emenda que foi aprovada 
não foi aprovada como emenda de redação. Então, 
para que o projeto vá à sanção, a emenda precisa ser 
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rejeitada pelo Plenário. Se isso não for feito, o projeto 
tem de voltar à Câmara.

Com a palavra, para oferecer parecer pela Comis-
são de Ciência e Tecnologia e Inovação, Comunicação 
e Informática e a Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte, ao Senador Renato Casagrande.

PARECER Nº 1.209, DE 2008-PLEN

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES. Para proferir parecer.) – Muito obrigado, Sr. Pre-
sidente. 

Cabe à Comissão de Educação, Cultura e Espor-
te e à Comissão de Ciência e Tecnologia dar parecer 
de mérito à matéria. 

A Senadora Ideli Salvatti já fez o relato da impor-
tância da matéria.

Esta matéria institui a rede federal de educação 
profissional. Os Institutos Federais de Educação Tec-
nológica (IFETs) farão parte dessa rede federal de 
educação profissional, junto com o CEFET do Rio de 
Janeiro e o CEFET de Minas Gerais, que não estão 
como institutos. Então, estamos aqui aprovando essa 
rede, aprovando os IFETs.

Alguns Estados, como disse a Senadora Ideli, te-
rão mais de um instituto. Meu Estado, o Espírito Santo, 
terá um instituto; a maioria dos Estados, um instituto; 
mas com diversos campi descentralizados, um reitor 
e o campus com um diretor-geral. Teremos oportuni-
dade de, neste instituto, termos educação em todos 
os níveis: médio, tecnológico, superior, em diversas 
modalidades. Cada campus poderá ser uma universi-
dade tecnológica.

É uma alegria, porque o Governo fez muitos in-
vestimentos na área da educação tecnológica. É bom 
que possamos votar essa matéria, hoje, de fato.

Então, o meu parecer é favorável ao mérito da 
matéria. Fico feliz em relatar essa matéria nas duas 
Comissões, porque sou um militante dessa área e 
acompanhei o desenvolvimento desse trabalho em 
todo o Brasil, em especial no Estado do Espírito Santo. 
Lá, teremos 17 unidades do instituto espalhadas pelo 
Estado do Espírito Santo. Avançamos muito para que 
possamos dar oportunidade à juventude de se formar, 
se qualificar, ter emprego, fazer com que eles não saiam 
da sua região para estudar em outra região. Cada re-
gião tem um instituto. Acho que isso é um avanço im-

portante para este novo Brasil que queremos construir, 
o Brasil do conhecimento.

Fico feliz em aprovar essa matéria, que merece 
o apoio de todos os Parlamentares.

Então, o meu voto e o meu parecer é pelo mérito 
da matéria nas duas Comissões, Sr. Presidente.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER Nº , DE 2998-PLEN

Em substituição à Comissão de Edu-
cação, Cultura e Esporte e à Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Novação, Comunica-
ção e Informática, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 177, de 2008 (nº 3.275, de 2008, 
na origem), que institui a Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecno-
lógica, cria os Institutos Federais de Edu-
cação. Ciência e Tecnologia, e dá outras 
providências.

Relator: Senador Renato Casagrande

I – Relatório

Em exame o Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 

177, de 2008 (nº 3.775, de 2008, na origem), de ini-
ciativa do Poder Executivo.

A proposição institui, no âmbito do sistema federal 
de ensino, a Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica, vinculada ao Ministério da 
Educação e formada pelos Institutos Federais de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia (Institutos Federais), pela 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), 
pelos Centros Federais de Educação Tecnológica Celso 
Suckow da Fonseca (CEFET–RJ) e de Minas Gerais 
(CEFET–MG) e pelas Escolas Técnicas Vinculadas às 
Universidades Federais.

Pelo projeto, os Institutos Federais, entidades de 
natureza autárquica equiparadas às universidades fe-
derais, são instituições de educação superior, básica e 
profissional, pluricurriculares e multicampi, especiali-
zadas na oferta de educação profissional e tecnológica 
nas diferentes modalidades de ensino, com base na 
conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos 
com as suas práticas pedagógicas.

A UTFPR configura-se como universidade espe-
cializada, enquanto as Escolas Técnicas Vinculadas 
às Universidades Federais são estabelecimentos de 
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ensino pertencentes à estrutura organizacional das 
universidades federais. Estas atuarão, precipuamente, 
na formação profissional técnica de nível médio, nas 
respectivas áreas de atuação.

A proposição determina, ainda, mediante trans-
formação ou integração de Centros Federais de Edu-
cação Tecnológica, Escolas Técnicas Federais, Escolas 
Agrotécnicas Federais e Escolas Técnicas Vinculadas 
a Universidades Federais já existentes, a criação dos 
Institutos de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, 
de Alagoas, do Amapá, do Amazonas, da Bahia, Baia-
no, do Ceará, do Espírito Santo, de Goiás, Goiano, do 
Maranhão, de Minas Gerais, do Norte de Minas Gerais, 
do Sudeste de Minas Gerais, do Sul de Minas Gerais, 
do Triângulo Mineiro, de Mato Grosso, de Mato Gros-
so do Sul, do Pará, da Paraíba, de Pernambuco, do 
Sertão Pernambucano, do Piauí, do Paraná, do Rio 
de Janeiro, Fluminense, do Rio Grande do Norte, do 
Rio Grande do Sul, Farroupilha, Sul-Rio-Grandense, 
de Rondônia, de Roraima, de Santa Catarina, Catari-
nense, São Paulo, de Sergipe, e do Tocantins.

O projeto ainda estabelece as unidades-sede das 
reitorias das entidades criadas, ao tempo em que pre-
vê que as demais unidades de ensino integrantes da 
estrutura organizacional de instituição transformada ou 
integrada em instituto Federal são alçadas à condição 
de campus da nova instituição, independentemente de 
qualquer formalidade.

As Escolas Técnicas Vinculadas às Universida-
des Federais, por sua vez, são autorizadas, mediante 
a aprovação do Conselho Superior da universidade 
federal jurisdicionante, a propor ao Ministério da Edu-
cação a adesão ao Instituto Federal que esteja cons-
tituído na base territorial em que funcionem.

O objetivo essencial dos Institutos Federais é 
ofertar educação profissional e tecnológica, em todos 
os níveis e modalidades, formando e qualificando ci-
dadãos com vistas à atuação profissional nos diversos 
setores da economia, com ênfase no desenvolvimento 
socioeconômico local, regional e nacional.

Para realizar esses objetivos, os Institutos Fede-
rais poderão ministrar educação profissional técnica de 
nível médio, cursos de formação inicial e continuada 
de trabalhadores, cursos superiores de tecnologia, cur-
sos de licenciatura, bem como programas especiais 
de formação pedagógica, com vistas à formação de 
professores para a educação básica, sobretudo nas 

áreas de ciências e matemática, e para a educação 
profissional, cursos de bacharelado e engenharia, 
além de cursos de pós-graduação lato sensu e stric-
to sensu. O intento desses programas é a promoção 
e o estabelecimento de bases sólidas em educação, 
ciência e tecnologia, tendo em mente a inovação tec-
nológica. Isso será viabilizado, inclusive, por meio de 
pesquisas aplicadas e atividades de extensão, obser-
vados os princípios e finalidades da educação profis-
sional e tecnológica.

Os Institutos Federais terão estrutura multicampi 
e orçamento anual por campus, e, como órgãos supe-
riores, o Colégio de Dirigentes e o Conselho Superior, 
ambos presididos pelo respectivo Reitor. O primeiro, 
de caráter consultivo, será composto pelo Reitor, pe-
los Pró-Reitores e pelo Diretor-Geral de cada um dos 
campi do Instituto Federal. Já o Conselho Superior, 
de caráter consultivo e deliberativo, será formado por 
representantes dos docentes, dos estudantes, dos 
servidores técnico-administrativos, dos egressos da 
instituição, da sociedade civil, do Ministério da Edu-
cação e do Colégio de Dirigentes do Instituto Federal, 
assegurada a representação paritária dos segmentos 
da comunidade acadêmica.

No que concerne à gestão, os Institutos Federais 
terão como órgão executivo a reitoria, composta por um 
Reitor e cinco Pró-Reitores e cada um dos seus campi 
será administrado por um Diretor-Geral. Os Reitores 
e Diretores-Gerais serão nomeados, respectivamente, 
pelo Presidente da República e pelos Reitores, para 
mandato de quatro anos, permitida uma recondução, 
após processo de consulta à comunidade escolar, atri-
buindo-se o peso de um terço para a manifestação do 
corpo docente, de um terço para a manifestação dos 
servidores técnico-administrativos e de um terço para 
a manifestação do corpo discente, enquanto os Pró-
Reitores serão nomeados pelos Reitores.

Poderão candidatar-se ao cargo de Reitor os do-
centes pertencentes ao Quadro de Pessoal de qual-
quer dos campi que integram o Instituto Federal, desde 
que possuam o mínimo de cinco anos de efetivo exer-
cício em instituição federal de educação profissional 
e tecnológica e, ademais, possuam o título de doutor 
ou estejam posicionados nas Classes D IV ou D-V da 
Carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico, ou na Classe de Professor Associado da 
Carreira do Magistério Superior.
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De sua pane, poderão candidatar-se ao cargo de 
Diretor-Geral os servidores ocupantes de cargo efe-
tivo da Carreira docente ou de cargo efetivo de nível 
superior da Carreira dos técnico-administrativos do 
Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos 
em Educação, desde que possuam o mínimo de cin-
co anos de efetivo exercício em instituição federal de 
educação profissional e tecnológica.

Finalmente, a proposição prevê as normas para 
a transição para a nova situação.

A justificação da proposta está delineada na Ex-
posição de Motivos Interministerial nº 118, de 19 de 
junho de 2008, dos Senhores Ministros de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão e da Educação. 
Em essência, a finalidade apontada pelo Poder Execu-
tivo é oferecer ao País um novo modelo de instituição 
de educação profissional e tecnológica, aproveitando 
o potencial instalado no conjunto de unidades da rede 
federal de instituições de educação profissional e tecno-
lógica. Além disso, trata-se de um arranjo educacional 
que, ao articular todos os princípios norteadores do 
Plano de Desenvolvimento da Educação, pode abrir 
excelentes perspectivas para o ensino médio, por meio 
de combinação virtuosa do ensino de ciências naturais, 
humanidades e educação profissional e tecnológica.

Aprovada na Câmara dos Deputados, a propo-
sição foi submetida, nesta Casa, à apreciação das 
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Infor-
mática e de Educação, Cultura e Esporte.

II – Análise

Cabe à Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte, bem como à Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática analisar a propo-
sição no tocante ao seu mérito, uma vez que se trata 
de matéria pertinente às suas áreas temáticas, nos 
termos do Regimento Interno do Senado Federal.

Com efeito, o PLC nº 117, de 2008, representa 
oportuna providência para reorganizar e dinamizar as 
instituições federais de educação profissional, cien-
tífica e tecnológica. Ele institui modelo a ser seguido 
no que tange ao perfil da oferta dessa modalidade e 
à sua contribuição para o País. Além disso, a organici-
dade proposta pode baratear, graças à otimização de 
recursos, os próprios custos de oferta da modalidade 
e, com isso, a sua expansão.

Com a implantação do novo modelo é de se espe-
rar, ainda, a democratização do acesso à modalidade. 
Além disso, dispondo-se de profissionais qualificados 
em maior quantidade e com melhor distribuição pelo 
território nacional, a medida pode atrair investimentos 
e propiciar o desenvolvimento de novos negócios por 
todo o País.

Por tudo isso, não havendo quaisquer óbices no 
que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridi-
cidade e regimentalidade do Projeto de Lei da Câma-
ra nº 177, de 2008, cumpre a esta Casa, por meio do 
Plenário, em substituição à Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte e à Comissão de Ciência, Tecnolo-
gia, Inovação, Comunicação e Informática, tão-somente 
ratificar a decisão dos doutos colegiados que já o apre-
ciaram e aprovaram.

III – Voto

Do exposto, nosso voto é pela aprovação do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 177, de 2008.

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 2008. – 
Senador Renato Casagrande, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB – 
CE) – Foram emitidos pareceres favoráveis.

A matéria está em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Em votação, ressalvada a emenda.
As Srªs e os Srs. Senadores que são pela apro-

vação queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em discussão a emenda.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Contra 

a emenda, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – O Senador Romero Jucá é contrário à emen-
da.

Continua em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que rejeitam a emen-

da queiram permanecer sentados. (Pausa.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – O Demo-

cratas vota contra a matéria e contra a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Rejeitada a emenda.
A matéria vai à sanção presidencial.

É o seguinte o projeto aprovado:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A sessão é prorrogada até a conclusão da 
pauta da Ordem do Dia de  hoje.

Sobre a mesa, requerimento de urgência que 
passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.595, DE 2008

Requeremos, nos termos do inciso II do art. 336 
do Regimento Interno do Senado, urgência para o Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 90/2007, que “dispõe sobre 
as atividades relativas ao transporte de gás natural, 
de que trata o art. 177 da Constituição Federal, bem 
como sobre as atividades de tratamento, processa-
mento, estocagem, liquefação e comercialização de 
gás natural, altera a Lei nº 9.478, de 6 agosto de 1997, 
e dá outras providências”.

Sala das Sessões,  3 de dezembro de 2008.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB – 
CE) – Em votação.

As Srªs e os Srs. Senadores que estão de acordo 
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 90, DE 2007

Projeto de Lei da Câmara nº 90, de 2007 
(nº 6.673/ 2006 na Casa de origem), de inicia-
tiva da Presidência da República, que dispõe 
sobre as atividades relativas ao transporte de 
gás natural de que trata o art. 177 da Consti-
tuição Federal, bem como sobre as atividades 
de tratamento, processamento, estocagem, 
liquefação, regaseificação e comercialização 

de gás natural, altera a Lei nº 9.478, de 06 de 
agosto de 1997, e dá outras providências.

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, que passo a ler:

PARECER Nº 1.210, DE 2008

Da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 90, de 2007, que dispõe sobre as ativida-
des relativas ao transporte de gás natural, de 
que trata o art. 177 da Constituição Federal, 
bem como sobre as atividades de tratamen-
to, processamento, estocagem, liquefação, 
regaseificação e comercialização de gás 
natural, altera a Lei nº 9.478, de 6 agosto de 
1997, e dá outras providências.

Relator: Senador Jarbas Vasconcelos

I – Relatório

Vem ao exame desta Comissão o Projeto de Lei 
da Câmara (PLC) nº 90, de 2007, de iniciativa do Po-
der Executivo, que dispõe sobre as atividades relativas 
ao transporte de gás natural, de que trata o art 177 da 
Constituição FederaL bem como sobre as atividades de 
tratamento. processamento, estocagem, liquefação, rega-
seificação e comercialização de gás natural, altera a Lei 
nº 9.478, de 6 agosto de 1997, e dá outras providências. 
A proposição ainda será analisada pelas Comissões de 
Assuntos Econômicos e de Serviços de Infra-Estrutura.

Apresentamos, nesta oportunidade, relatório re-
formulado sobre o referido PLC, ao qual incorporamos 
as sugestões acordadas pelos principais órgãos e en-
tidades representativos do setor do gás natural, fruto 
de intensos e profícuos debates, que redundaram em 
uma proposta consensual de modificação, em alguns 
pontos, do relatório inicialmente apresentado. Cabe re-
gistrar que participaram das discussões, subscrevendo 
o texto com as sugestões, representantes do Ministério 
de Minas e Energia (MME), da Associação Brasileira 
das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (ABE-
GÁS), da Associação Brasileira dos Grandes Consumi-
dores Industriais de Energia e de Consumidores Livres 
(ABRACE), da Associação Brasileira dos Investidores 
em Autoprodução de Energia Elétrica (ABIAPE), da 
Associação Técnica Brasileira das Indústrias Automá-
ticas de Vidro (ABIVIDRO), da Associação Brasileira 
da Indústria Química (ABIQUIM), do Instituto Brasileiro 
de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP), do Fórum 
Nacional de Secretários de Estado para Assuntos de 
Energia (FNSEE), da Associação Brasileira de Agên-
cias de Regulação (ABAR), da Agência Reguladora 
de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo 
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(ARSESP) e da Petrobras. Feitas essas observações 
iniciais, passemos ao exame da proposição.

Com o objetivo de regular as atividades eco-
nômicas indicadas nos incisos III e IV do art. 177 da 
Constituição, que constituem monopólio da União, o 
projeto disciplina de forma minuciosa, ressalvada a 
competência estadual da exploração dos serviços pú-
blicos de gás canalizado, a importação e exportação 
de gás natural, seu transporte por meio de condutos, 
bem como o tratamento, processamento, estocagem, 
liquefação, regaseificação e comercialização do gás 
natural.

No Capítulo 1, a proposição delimita o objeto por 
ela normatizado e afirma sua natureza de atividade 
econômica desempenhada nos regimes de conces-
são ou autorização por empresas ou consórcio de 
empresas constituídas sob as leis brasileiras, por sua 
conta e risco. Ademais, dispõe serem deveres básicos 
dos agentes da indústria de gás natural explorar as 
atividades a ela afetas, segundo as normas técnicas 
e ambientais aplicáveis à matéria, bem como permitir 
ao órgão fiscalizador o livre acesso a seus registros 
contábeis e às obras, equipamentos e instalações vin-
culadas à exploração de sua atividade (art. 1º). Por fim, 
confere status legal a trinta definições concernentes à 
indústria de gás natural, entre as quais as de capaci-
dade de transporte, gás natural e gás natural liquefeito, 
gasodutos de transporte e de transferência, carrega-
dor e transportador, serviços de transporte firme, de 
transporte interruptível e de transporte extraordinário 
(art. 2º).

O Capítulo II cuida do transporte de gás natural. 
Determina que essa atividade seja prestada sob o regi-
me de concessão, precedida de licitação, sempre que 
o gasoduto de transporte for considerado de interesse 
geral, reservado o regime de autorização aos gasodu-
tos de transporte que envolvam acordos internacionais 
ou de interesse específico de um único usuário final 
(art. 3º). Atribui competências ao Ministério de Minas 
e Energia para propor a construção ou ampliação de 
gasodutos, estabelecer diretrizes para o processo de 
contratação de capacidade de transporte, fixar o perí-
odo de exclusividade dos carregadores iniciais para a 
exploração da capacidade contratada dos gasodutos 
e definir os casos de concessão e autorização, permi-
tido o uso do instrumento da parceria público-privada 
nas contratações realizadas (art. 4º). Regula, ainda, 
o processo de chamada pública para contratação de 
capacidade, a ser conduzido pela Agência Nacional 
de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 
com o objetivo de dimensionar a demanda por gás 
justificadora da construção ou ampliação de gasodu-
tos (arts. 5º e 6º).

As licitações de concessão de transporte de gás 
natural encontram-se reguladas nas Seções II a IV do 
Capítulo II do projeto. As disposições nelas contidas 
prevêem prazo de vigência de trinta anos, prorrogá-
veis no máximo por igual período, para os contratos 
de concessão (art. 10), cabendo à ANP conduzir o 
processo licitatório (arts. 11 e 12), que terá como cri-
tério de julgamento o de menor receita anual (art. 13), 
sendo estabelecidas pela referida agência regulado-
ra as tarifas de transporte de gás natural pagas pelos 
carregadores (art. 13, § 2º). O projeto prevê também a 
reversão dos bens e instalações vinculados à atividade 
de transporte, mediante o pagamento, pela União, de 
justa e prévia indenização em dinheiro ao concessio-
nário (art. 14). Tais bens poderão ser licitados quando 
se promover a seleção de novo concessionário, situ-
ação na qual se admitirá como critério de julgamento 
das propostas, além do de menor receita anual, o de 
maior pagamento pelo uso de bem público, ou mesmo 
uma combinação de ambos (art. 15).

Ainda com respeito à licitação, o projeto prevê, 
de modo detalhado, as regras essenciais que devem 
constar do edital (art. 17), contemplando inclusive as 
disposições específicas para os casos de participação 
de empresas em consórcio (art. 18) e de empresas es-
trangeiras (art. 19). O julgamento das propostas deverá 
guardar fiel observância aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e igualdade 
entre os concorrentes (art. 20).

Os contratos de concessão de transporte são re-
gulados pela Seção V do Capítulo II da proposição, na 
qual são descritas as cláusulas essenciais da avença 
(art. 21), os deveres (art. 22 e 24) e as faculdades (art. 
23) do concessionário. Dentre os deveres, de particular 
relevo são os de: adotar as medidas necessárias à pre-
servação das instalações, áreas ocupadas e recursos 
naturais potencialmente afetados, garantindo-se a segu-
rança das populações e a proteção do meio ambiente; 
estabelecer plano de emergência e contingência em 
face de acidentes; indenizar todos os eventuais danos 
produzidos no desempenho de sua atividade, nisso 
incluído o ressarcimento à União pelos ônus que esta 
vier a suportar por atos do concessionário; e prestar 
as informações técnicas, operacionais, econômico-fi-
nanceiras e contábeis solicitadas pelo ente fiscalizador. 
O projeto sujeita à aprovação da ANP a cisão, fusão, 
transformação, incorporação, redução de capital da 
empresa concessionária, bem como a transferência 
de seu controle societário (art. 25).

As autorizações para atividade de transporte de 
gás natural são reguladas pela Seção VI do Capítulo 
II do projeto, que prevê (arts. 26 a 28): prazo de 30 
anos para as autorizações, prorrogável por igual perí-
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odo, aplicando-se aos transportadores autorizados os 
mesmos deveres e faculdades previstos nos arts. 22 
a 24 para os concessionários; incorporação, ao patri-
mônio da União, dos bens vinculados à atividade de 
transporte, mediante prévia e justa indenização em 
dinheiro, quando expirado o prazo da autorização; fi-
xação das tarifas de transporte do gás pela ANP, por 
proposta do transportador autorizado.

Relativamente a transportadores e carregadores 
que já operam no setor, a proposição prevê, na Seção 
VII de seu Capítulo II (arts. 29 a 31), a ratificação das 
autorizações em vigor e a preservação dos direitos já 
constituídos, determinando ainda: um prazo de 30 anos 
para tais autorizações, contado do inicio da vigência 
da nova lei; a fixação do período de exclusividade dos 
carregadores iniciais em 10 anos, contados do inicio 
da operação comercial do gasoduto de transporte; 
a aplicação dos deveres e faculdades previstos nos 
arts. 22 a 24 também a transportadores autorizados 
anteriormente à nova lei; a preservação das tarifas e 
critérios de revisão já definidos.

A Seção VIII do Capítulo II (arts. 32 a 35) discipli-
na o acesso de terceiros aos gasodutos, que poderá 
ocorrer por contratação de serviço de transporte nas 
seguintes modalidades: firme, em capacidade dispo-
nível; interruptível, em capacidade ociosa; e extraor-
dinário, em capacidade disponivel. A contratação na 
primeira forma sempre será precedida da chamada 
pública de que trata o art. 5º e 6º e admitirá a cessão 
de capacidade, entendida como transferência total ou 
parcial do direito de utilização dessa capacidade, se-
gundo regas fixadas pela ANP.

O Capítulo III trata da importação e exportação 
de gás natural. Permite que empresas ou consórcios 
de empresas constituídos sob as leis brasileiras e com 
sede e administração no pais desenvolvam tais ativi-
dades, mediante autorização do Ministério de Minas 
e Energia (MME), observadas as diretrizes expedidas 
pelo Conselho Nacional de Política Energética e veda-
da a comercialização, pelo autorizado, do gás natural 
com terceiros, exceto quando se tratar de concessio-
nárias de serviços de distribuição de gás canalizado 
(art. 36).

O Capítulo IV disciplina a estocagem e o acon-
dicionamento de gás natural, atividades a serem rea-
lizadas por sociedade ou consórcio constituído sob as 
leis brasileiras e com sede e administração no país, por 
conta e risco do empreendedor. A estocagem poderá 
ser desenvolvida nos regimes de concessão, precedi-
da de licitação, ou de autorização, devendo ser ado-
tada a primeira forma quando a estocagem se der em 
reservatórios de hidrocarbonetos devolvidos à União 
ou outras formações geológicas não produtoras de hi-

drocarbonetos, não constituindo propriedade da União 
o gás natural importado ou extraído que venha a ser 
estocado em tais formações (arts. 37 e 38). Caberá à 
ANP promover a licitação e, por delegação do MME, 
celebrar os contratos de concessão. Já o acondicio-
namento para transporte e comercialização de gás 
natural ao consumidor final, em modais alternativos 
ao dutoviário, será sempre objeto de autorização, ca-
bendo à ANP regular essa atividade, em articulação 
com outras agências (arts. 41 e 42).

Outras atividades sujeitas ao regime de autori-
zação, nos termos do Capítulo V do projeto, são as 
de construção, ampliação de capacidade e operação 
de unidades de processamento ou tratamento de gás 
natural (art. 43), bem como as de construção e opera-
ção de unidades de liquefação e regaseificação de gás 
natural e gasodutos de transferência e de escoamento 
de produção, não integrantes da concessão de explo-
ração e produção de petróleo e gás natural (art. 44). 
A proposição isenta o empreendedor da obrigação de 
permitir o acesso de terceiros nos casos de gasodutos 
de escoamento da produção, de instalações de trata-
mento ou processamento de gás natural e de terminais 
de liquefação e regaseificação (art. 45).

O Capítulo VI dispõe sobre a comercialização do 
gás natural, a qual deve-se dar mediante a celebração 
de contratos registrados na ANP, excetuados os ser-
viços de distribuição de gás canalizado (art. 46). Os 
contratos poderão prever o uso da arbitragem como 
forma de resolução de conflitos entre as partes (art. 
47), inclusive quando uma delas for empresa pública 
ou sociedade de economia mista concessionária ou 
autorizada (art. 48), considerando-se disponíveis os 
direitos relativos a créditos e débitos decorrentes des-
sas contratações.

O Capítulo VIII estabelece normas aplicáveis à 
situação de contingência no suprimento de gás natural, 
considerada contingência a incapacidade temporária, 
real ou potencial, de atendimento integral da demanda 
de gás natural fornecido em base firme, decorrente de 
fato superveniente imprevisto e involuntário, em ativida-
des da esfera de competência da União, que acarrete 
impacto significativo no abastecimento do mercado de 
gás natural” (art. 49, § 1º). Nos termos do projeto, as 
obrigações de fornecimento de gás, em atividades de 
competência da União, e de prestação de serviço de 
transporte poderão ser suspensas, atendendo às regras 
fixadas pelo Poder Executivo em plano de contingência. 
Caberá ao Comitê de Contingenciamento, coordena-
do pelo MME, elaborar, implementar e acompanhar a 
execução desse plano, o qual disporá sobre medidas 
iniciais, medidas que mitiguem a redução na oferta de 
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gás, consumos prioritários e distribuição de reduções 
na oferta de gás de forma isonômica (art. 50).

Durante a vigência do plano de contingência, 
competirá à ANP, em sua função de ente fiscalizador, 
assegurar que as determinações do Comitê de Con-
tingenciamento sejam atendidas integralmente (art. 
51). Entre as funções da ANP no processo, estarão 
as de: regulamentar procedimentos de contabilização 
e liquidação, aplicáveis compulsoriamente a todos os 
agentes da indústria de gás natural, com o objetivo de 
quitar as diferenças de valores decorrentes das opera-
ções comerciais realizadas em virtude da execução do 
plano de contingência (art. 52); e aplicar penalidades 
pecuniárias aos agentes infratores, correspondentes 
ao dobro dos prejuízos causados (art. 53). O projeto 
autoriza, ainda, a criação de Câmara de Liquidação, 
com custos de funcionamento suportados pelos agentes 
da indústria de gás natural, sendo, em qualquer caso, 
assegurado aos fornecedores e transportadores não 
envolvidos na situação de contingência a manutenção 
dos preços acordados, até o limite dos volumes con-
tratados (art. 52, §§ 1º a 3º)

O Capítulo VIII, último do projeto, contém as 
disposições finais e transitárias. Em síntese, promove 
diversas alterações na lei de criação da ANP (Lei nº 

9.478, de 1997), para adaptá-la aos novos ditames da 
política do gás natural estabelecidos pelo projeto.

Na Exposição de Motivos que acompanha a pro-
posição, é assinalado que a legislação hoje vigente, ao 
prever mecanismos regulatórios semelhantes para o 
petróleo e o gás natural, revela-se pouco eficiente para 
o desenvolvimento da indústria do gás, por não atentar 
para as suas peculiaridades. Além de o mercado de 
combustíveis derivados do petróleo já estar maduro, 
tendo uma logística de abastecimento consolidada, não 
requer, para tomar economicamente viável a ativida-
de, o transporte por meio de condutos, como ocorre 
em relação ao gás natural. Essa forma específica de 
transporte do gás em grandes volumes e distâncias 
através de condutos faz da atividade um caso típico 
de monopólio natural, a exigir regulamentação própria. 
O estabelecimento de novo marco regulatório para a 
indústria do gás natural tem, segundo a Exposição de 
Motivos, como principais objetivos:

a) introduzir o regime de concessão para 
a construção e operação dos dutos de maior 
relevância, aplicando o regime de autorização 
aos demais casos;

b) preservar os contratos e autorizações 
já existentes;

c) estabelecer diretrizes de acesso aos 
gasodutos de transporte;

d) disciplinar o armazenamento do gás 
natural, sua liquefação e comercialização nas 
hipóteses em que não incidir a competência 
estadual;

e) dotar a ANP de atribuições compatí-
veis com o novo marco regulatório, inclusive 
no tocante à coordenação das atividades da 
indústria do gás em situações de emergência 
ou força maior.

Foram ofertadas à proposição seis emendas, 
as cinco primeiras pelo Senador Tasso Jereissati. A 
Emenda nº 1 propõe a exclusão da expressão “ao Mi-
nistério de Minas e Energia, ou, mediante delegação”, 
dos §§ 1º e 3º do art. 38 do PLC. Com a nova redação, 
a definição das formações geológicas objeto de con-
cessão de uso, para estocagem de gás natural, bem 
como a celebração dos respectivos contratos, caberá 
à própria Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP) e não ao Ministério de Mi-
nas e Energia (MME), ao qual, como previsto original-
mente no projeto, é dada a faculdade de delegar tais 
competências à agência. Na justificação, sustenta-se 
que a interferência do MME nessas questões é des-
necessária, porque a ANP já celebra tais contratos e 
dispõe de todas as informações técnicas referentes 
aos reservatórios de hidrocarbonetos, e de duvidosa 
constitucionalidade, haja vista ser a ANP o ente regu-
lador das atividades relativas ao monopólio da União 
(art. 177, § 2º, inc. III, da Constituição Federal).

De seu turno, a Emenda nº 2 promove a substitui-
ção, no caput do art. 36 do projeto, da expressão “do 
Ministério de Minas e Energia” por “da Agência Nacio-
nal de Petróleo”, de forma a que a competência para 
autorizar a importação e a exportação de gás natural 
não seja atribuída ao MME, mas continue a ser da ANP. 
Na justificação, afirma-se que o projeto, nessa parte, 
seria inconstitucional, uma vez que a Lei Maior previu 
expressamente a criação de um órgão regulador do 
monopólio da União sobre atividades da indústria do 
petróleo e do gás natural, não cabendo ao legislador 
ordinário transferir para o Ministério competências que 
a Constituição determinou devessem ser atribuídas à 
ANP. Ademais, como as autorizações para importar 
e exportar petróleo continuarão a ser atribuídas pela 
agência, nos termos da Lei nº 9.478, de 1997, a previsão 
do caput do art. 37 do projeto, em não sendo altera-
da, criará uma dualidade de tratamento sem qualquer 
motivação técnica ou jurídica relevante.

Na mesma linha, a Emenda nº 3 substitui a ex-
pressão “Ministério de Minas e Energia” por “Agência 
Nacional de Petróleo”, no caput e nos §§ 1º e 2º do art 
4º da proposição. Com isso, altera a previsão inicial do 
projeto, devolvendo à ANP a competência para propor 
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a construção de novos gasodutos de transporte, esta-
belecer diretrizes para o processo de contratação de 
capacidade de transporte, definir o regime de conces-
são ou autorização de tais gasodutos e determinar a 
utilização do instrumento de parceria público-privada 
e de recursos da Cide nos projetos de construção de 
gasodutos. Na justificação, é assinalado, mais uma 
vez, que a Emenda Constitucional (EC) nº 9, de 1995, 
previu expressamente a existência de um órgão re-
gulador das atividades relacionadas ao monopólio da 
União. Para cumprir o comando constitucional, foi criada 
a ANP, cujas competências o PLC está transferindo, 
em parte, ao MME. Seria inconstitucional, na visão do 
autor, dita transferência.

A Emenda nº 4 confere nova redação ao caput 
e ao § 1º do art. 12 do PLC nº 90, de 2007, além de 
suprimir o § 2º do mesmo artigo, dando ao dispositivo 
a seguinte redação:

Art. 12. A ANP elaborará os editais de lici-
tação e o contrato de concessão para a cons-
trução e operação dos gasodutos de transporte 
em regime de concessão.

Parágrafo único. A ANP celebrará os con-
tratos de concessão referidos nessa lei. (NR)

Assim, a referida emenda deixa claro ser com-
petência própria da ANP a elaboração de editais de 
licitação e do contrato de concessão de gasodutos de 
transporte. Ademais, exclui a previsão de nova licita-
ção, quando se tratar de simples ampliação de gaso-
duto já existente. O autor afirma, na justificação, que 
é dever do próprio transportador ampliar o gasoduto 
de transporte que opera, afigurando-se desnecessária 
a licitação e inviáveis a expansão e a operação, por 
terceiro, do gasoduto ampliado, em conjunto com o 
transportador original.

A Emenda nº 5 manda acrescentar ao art. 50 do 
PLC parágrafos com a seguinte redação:

Art. 50.  ..................................................
§ 5º Caberá ao Poder Executivo imple-

mentar as diretrizes do Plano de Contingência 
nas atividades da indústria do gás natural de 
competência da União;

§ 6º Caberá aos Estados implementar a 
distribuição referida no inciso IV, levando em 
consideração as políticas e as peculiaridades 
locais de suprimento e consumo. (NR)

Como se vê, a emenda objetiva preservar a com-
petência constitucional dos Estados de regular os ser-
viços locais de gás canalizado.

O Senador Antônio Carlos Valadares apresentou 
a Emenda nº 6, que visa a suprimir do projeto os arts. 

55 e 56, por razões de inconstitucionalidade desses 
preceitos. Na justificação, é assinalado que a manu-
tenção dos atuais regimes de consumo de gás natural 
nas refinarias e indústrias de fertilizantes da Petrobras 
conflita com o disposto no art. 25, § 2º, da Lei Maior, 
que atribui competência exclusiva aos Estados para 
prestar os serviços locais de gás canalizado.

II – Análise

Cabe a esta Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, opinar sobre a constitucionalidade, ju-
ridicidade e regimentalidade da proposição em tela, 
bem como – no tocante às normas de licitação e con-
tratação nela presentes – manifestar-se sobre o seu 
mérito, nos termos do art. 91, I e II, g, do Regimento 
Interno do Senado Federal (RISF).

No que diz respeito à constitucionalidade do pro-
jeto, cumpre registrar que compete privativamente à 
União legislar sobre energia e recursos minerais, a teor 
do art. 22, IV e XII, da Constituição. Ademais, constitui 
monopólio da União a importação e exportação dos 
produtos derivados básicos resultantes das atividades 
de pesquisa e lavra das jazidas de gás natural, bem 
como o transporte, por meio de conduto, do gás na-
tural de qualquer origem, podendo a União contratar 
tais atividades com empresas estatais ou privadas, 
observadas as condições fixadas em lei, nos termos 
do art. 177, III, IV e § 10, da Lei Maior. Assim, em ter-
mos genéricos, podemos dizer que a matéria sobre 
a qual versa o projeto em análise deve ser veiculada 
por lei federal.

Alguns pontos do projeto, contudo, requerem mo-
dificação, para evitar que o legislador federal invada a 
competência atribuída pelo Constituinte de 1988 aos 
Estados. Com efeito, o art. 25, § 2º, da Constituição 
Federal estabelece ser competência estadual a ex-
ploração, direta ou mediante concessão, dos serviços 
locais de gás canalizado. Desse modo, eventual inter-
venção do Congresso Nacional dirigida a regular tais 
serviços é atentatória ao princípio federativo. Quando 
o texto constitucional atribui uma competência material 
a determinado ente político, é consectário lógico que 
ele também disponha de competência para legislar 
sobre o tema. A doutrina é acorde nesse sentido (cf: 
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucio-
nal Positivo, p. 781; MEIRELLES, Hely Lopes. Direito 
Administrativo Brasileiro, p. 343; AZEVEDO, Eurico de 
Andrade. Concessão de Serviços Públicos, p. 27).

No projeto em exame, essa invasão da compe-
tência estadual ocorre, a nosso ver, nos seguintes 
dispositivos:

I. Art. 2º, XVIII: que considera gasoduto 
de transporte também aquele no qual se dá a 
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movimentação do gás natural até o ponto de 
entrega a usuário final;

II. Art. 3º, § 1º: que submete ao regime 
de autorização os gasodutos de interesse es-
pecífico de um único usuário final;

III. Art. 27 que trata dos bens vinculados 
ao transporte de gás, sob o regime de autori-
zação, quando o gasoduto for construído em 
decorrência de acordos internacionais ou no in-
teresse específico de um único usuário final;

IV. Art. 36, § 2º: que permite ao impor-
tador autorizado de gás natural destiná-lo a 
atividades econômicas por ele próprio desen-
volvidas.

No que concerne aos arts. 2º, XVIII, 3º,  1º, e 27, 
ao aludirem a usuário final, eles conduzem à conclusão 
de que os gasodutos de transporte também serão uti-
lizados para levar gás diretamente aos consumidores, 
o que se revela incompatível com o art. 25, § 2º, da 
Lei Maior, já que é competência dos Estados fazer a 
distribuição local do gás canalizado aos usuários.

Também ofensivo ao referido dispositivo consti-
tucional é o art. 36, § 2º, do projeto. O dispositivo, ao 
permitir o uso do gás natural em atividades econômicas 
desenvolvidas pelo importador, abre a possibilidade de 
este utilizar o gás em seu processo produtivo sem a 
intermediação do concessionário estadual dos servi-
ços locais de gás canalizado, em situação análoga à 
verificada nas hipóteses anteriormente aludidas.

O monopólio conferido pela Constituição à União 
não o foi para que esta favorecesse determinados em-
preendedores privados, franqueando-lhes a importação 
para benefício próprio em condições de desequilíbrio 
relativamente a outros empreendedores que não são 
importadores. A razão de ser do monopólio tem um 
fundamento estratégico: assegurar o fornecimento do 
gás, sem discriminações, aos diversos pontos do ter-
ritório nacional, e não servir aos interesses específi-
cos de um determinado agente privado. A distribuição 
do gás canalizado a usuários finais é tarefa atribuída 
constitucionalmente aos Estados, não à União. Se al-
guns usuários tiverem acesso direto ao gás por autori-
zação federal, diferentemente de todos os outros, que 
o receberão das concessionárias estaduais, ter-se-á 
um quadro de inconstitucionalidade flagrante, em face 
do desrespeito aos princípios da isonomia e da livre 
concorrência. Com efeito, nesse cenário determinados 
agentes de um mesmo segmento econômico recebe-
rão tratamento privilegiado, desonerando-se de custos 
que serão suportados pelos demais.

Apresentamos, em nossas conclusões, emen-
das destinadas a sanar os vícios de inconstituciona-
lidade apontados. Feitas essas considerações gerais 

sobre o porquê de entendermos necessário alterar a 
proposição nos pontos assinalados, cumpre-nos tecer 
comentários mais detalhados a respeito da repartição 
constitucional de competências nas atividades relacio-
nadas à indústria do gás natural.

O monopólio conferido pelo constituinte à União 
diz respeito ao transporte do gás, em longas distâncias, 
por meio de dutos. É, no dizer do Professor Arnoldo 
Wald, “atividade econômica realizada no interesse na-
cional, consistente na movimentação genérica do gás 
através de condutos, com o objetivo de abastecer o 
País como um todo” (Perfil constitucional dos serviços 
locais de gás canalizado, In: Revista de Direito Público 
da Economia, ano 5, n. 20, p. 19). Não alcança, pois, o 
fim da cadeia, consistente na distribuição do produto 
a usuários do produto “gás canalizado”, sejam eles de 
pequeno ou de grande porte, mesmo quando o gás 
constitua apenas um insumo da atividade econômica 
desenvolvida pelo usuário. Essa distribuição constitui 
serviço público da esfera de competência dos Estados, 
que o prestam diretamente ou por meio de concessão, 
a teor do art. 25, § 2º, da Lei Maior. A qualificação da 
atividade de distribuição do gás canalizado como ser-
viço público reflete o pensamento majoritário da dou-
trina pátria. Nesse sentido se posicionam Eros Grau, 
Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Celso Antônio Bandeira 
de Mello, Amoldo Wald, Marcos Jurueba Souto, Carlos 
Ari Sundfeld, Gustavo Benenbojm, Floriano Azevedo 
Marques Neto, dentre outros.

O relacionamento com o destinatário final do 
“gás canalizado”,ou seja, com a última pessoa física 
ou jurídica a receber o gás através dos dutos, deve-se 
dar entre a concessionária estadual de distribuição e 
esse usuário, pouco importando qual seja a destina-
ção dada por ele ao gás. Não por outro motivo destaca 
Uadi Lammêgo Bulos que “pouco importa para o Tex-
to Supremo se o gás servirá a residências, hospitais, 
fábricas, estabelecimentos comerciais, como também 
em nada lhe interessa se o gás será utilizado por usu-
ários finais ou intermediários” (Fornecimento de gás 
canalizado, In: Boletim de Direito Administrativo, ano 
23, n. 10, out. 2007, p. 1123). Assim, pouco importa 
se o gás recebido por meio do duto será queimado, 
utilizado como insumo, ou simplesmente passará por 
qualquer transformação físico-química que lhe modi-
fique a utilidade. Quem estiver na ponta da rede de 
condutos travará relações com a distribuidora estadual, 
não com o transportador concessionário ou autorizado 
pela União, sob pena de se ferir o disposto no art. 25, 
§ 2º, da Constituição. Conforme observa Arnoldo Wald, 
para a delimitação constitucional da competência dos 
Estados e, por conseqüência, de quem são os usuá-
rios do serviço, cumpre perquirir quem é “o destinatá-
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rio final não do energético em si, mas do serviço de 
movimentação desse energético de um ponto a outro” 
através da rede de dutos (op. cit., p. 30).

Não negamos que haja controvérsia quanto à 
melhor forma de garantir a eficiência econômica nesse 
setor. No entanto, a própria Secretaria de Direito Eco-
nômico (SDE) do Ministério da Justiça reconheceu, no 
exame do Ato de Concentração nº 08012.004550/99-11, 
predominar no Brasil o entendimento de que a atividade 
de distribuição de gás canalizado constitui o transpor-
te que se faz do produto a partir do city gate para os 
consumidores finais. Assim, por mais recomendável 
que pudesse sem a adoção de critério diferenciado 
para os consumidores de grande porte, tal como o da 
autorização para construírem seus próprios gasodutos, 
a realidade inarredável é que essa não foi a vontade 
do Constituinte, a quem todos os poderes constituí-
dos, inclusive o Legislativo, devem obediência. A esse 
respeito, assevera Carlos Ari Sundfeld, ao comentar o 
parecer da SDE no citado processo:

[...] o parecer da SDB sugeriu que o Cade 
solicitasse ao Estado de São Paulo algumas 
alterações nas normas de regulação, a saber: 
“1) exclusão da necessidade do pagamento do 
by pass para os grandes consumidores que 
optem por não utilizar o serviço de distribuição 
da concessionária, i.e., resolvam construir seu 
próprio gasoduto ligando sua unidade fabril ao 
city gate; e 2) definição mais racional do con-
ceito de atividade de distribuição”.

Quanto à primeira sugestão, trata-se de 
medida de desregulação (consistente em li-
berar o “acesso direto” de grandes consumi-
dores ao gás, dispensando-os de qualquer 
vinculação ao serviço local de distribuição 
de gás por canalização) cuja adoção ou não 
comporta-se na esfera de discricionariedade 
do regulador estadual. Ainda que se pudesse, 
por algum ponto de vista, defender a conveni-
ência e oportunidade da adoção de imediato 
dessa medida, o certo é que o poder de de-
cisão a respeito é do Estado, não dos órgãos 
de controle da concorrência.

Quanto ao segundo ponto, relativo ao 
conceito de atividade de distribuição, o parecer 
esclareceu que a SDE considerava inconve-
niente englobar, no conceito de “serviço local 
de gás canalizado” (que define a competên-
cia estadual, segundo o art. 25, § 2º da CF), 
indistintamente o transporte do gás a baixa 
pressão, destinado a atender os pequenos 
consumidores, como o transporte a alta pres-

são, que serve para atender os grandes con-
sumidores.

[...] o conceito amplo criticado pelo pare-
cer resulta diretamente do Texto Constitucional, 
que não faz a distinção apontada. Assim, o que 
constitucionalmente define a competência do 
Estado em relação ao gás é o critério territorial 
(“serviço local”) e não a modalidade adotada 
para o transporte do gás. Exigir do Estado à 
renúncia parcial de sua titularidade sobre o 
serviço seria, portanto, contrariar a Consti-
tuição. (O Cade e a competição nos serviços 
públicos, In: Fórum Administrativo Direito Pú-
blico, v. 1, p. 32-35, 2001)

Ao julgar o aludido processo, o Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econômica (Cade) entendeu ser-
lhe vedado inovar, modificar ou criar regulação diversa 
daquela estatuída para os serviços públicos locais de 
gás canalizado pelos Estados, titulares da competên-
cia de organizar a atividade. Em outra ocasião na qual 
a questão voltou a ser enfrentada, o Cade, pelo voto 
do Conselheiro Miguel Barrionuevo, adotou idêntico 
posicionamento, in verbis:

A Seae em seu opinativo declarou que 
“seria desejável que o contrato de concessão 
previsse, em algum momento, a existência de 
consumidores livres e que estes pudessem 
escolher o seu fornecedor de gás natural, ou 
seja, que houvesse a separação entre as ati-
vidades de distribuição e comercialização da 
GASMAR”. Compartilho do mesmo sentimento 
da Seae, até porque vislumbro e louvo a parti-
cipação futura de outros agentes na comercia-
lização de gás no Estado do Maranhão.

No entanto, o § 2º do artigo 25 da Cons-
tituição Federal atribui aos Estados a explora-
ção direta ou mediante concessão dos servi-
ços locais de gás canalizado. Compete, por-
tanto, ao Estado do Maranhão dispor sobre 
a forma de distribuição e comercialização do 
gás canalizado [...]. (Ato de Concentração nº 
08012.005024/2002-6)

A Petrobras tem celebrado contratos com outras 
empresas em empreendimentos da indústria de gás, 
excluindo dos negócios as concessionárias estaduais 
de distribuição, mesmo quando em tais avenças resta 
configurada a existência de usuário final do gás cana-
lizado. Um desses casos é o que envolve a Transpor-
tadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A (TBG), a 
White Martins Gases Industriais Ltda e a GNL Gemini 
Comercialização e Logística de Gás Ltda. O contrato 
prevê, em síntese, que a TBG, sociedade controlada 
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pela Gaspetro (subsidiária da Petrobras), forneça gás, 
por um ramal do Gasoduto Brasil-Bolívia, para uma usi-
na de liquefação de gás da White Martins, localizada em 
Paulínia (SP). O gás natural liquefeito é transportado 
por caminhões e comercializado no varejo.

Tendo o órgão fiscalizador do Estado de São 
Paulo, a Comissão de Serviços Públicos de Energia 
(CSPE), tomado medidas de caráter sancionador contra 
as referidas empresas, estas ajuizaram ação na Justiça 
Federal de Primeiro Grau, com o objetivo de ordenar 
que a CSPE se abstivesse da aplicação de penalida-
des. A questão veio a ser deslocada para o Supremo 
Tribunal Federal, por meio da Reclamação nº 4.210, 
na qual o Estado de São Paulo alega incompetência 
do juízo de primeiro grau para julgar o feito, haja vista 
a existência de conflito federativo que faria da

Suprema Corte o foro competente para a reso-
lução da controvérsia, a teor do art. 102, I, f, da Lei 
Maior. A Relatora da matéria, em sede de liminar, além 
de determinar a suspensão do processo em curso na 
Justiça Federal, ordenou que as atividades de distri-
buição de gás fossem desempenhadas pelos entes 
estaduais competentes para tanto, até o julgamento 
final da reclamação.

Vários juristas têm se pronunciado no sentido de 
serem contratos como o mencionado atentatórios à 
competência constitucionalmente atribuída aos Esta-
dos. Nessa linha, Gustavo Binenbojm assinala:

[...] é correto delimitar uma distribuição 
de competências entre União e Estados-mem-
bros, no que se refere à movimentação do gás 
natural, nos seguintes termos: (a) à União, 
por intermédio da Petrobras ou de empresa 
privada sua contratada, compete a atividade 
econômica de transporte a granel do gás das 
áreas produtoras até os “pontos de recepção” 
(city gates) localizados em cada Estado; (b) 
aos Estados-membros, diretamente ou por 
intermédio de suas concessionárias, compe-
te prestar os serviços públicos de gás cana-
lizado, mediante retalhamento do produto a 
usuários individualizados de qualquer espécie 
(residencial, industrial, comercial, automotivo, 
dentre outros).

Merece relevo, ainda, como elemento de 
interpretação constitucional, a ratio subjacen-
te à previsão de um monopólio de atividade 
econômica em favor da União. Trata-se, à evi-
dência, de uma preocupação estratégica do 
constituinte com o desenvolvimento nacional 
como um todo. É dizer: a reserva da ativida-
de de transporte do gás natural (assim como 
das demais atividades previstas no art. 177 

da Constituição da República) ao monopólio 
estatal tem por finalidade prover o país, con-
siderado em seu conjunto, de tal matriz ener-
gética, evitando-se, na medida do possível, os 
riscos do desabastecimento decorrentes de 
oscilações próprias do mercado. [...]

Note-se que a Constituição Federal não 
apõe qualquer adjetivo limitador do alcance da 
expressão serviços de gás canalizado (além 
do adjetivo locais, como visto), nem tampouco 
condiciona a competência estadual em fun-
ção da natureza do usuário do serviço ou de 
circunstâncias de ordem técnica. Assim, será 
incompatível com a normativa constitucional 
qualquer norma infraconstitucional que preten-
da limitar o espectro da competência dos Esta-
dos, por esta ou aquela via, tendo por objetivo 
ampliar o sentido e o alcance da competência 
federal para o transporte do gás, por conduto. 
(Transporte e distribuição do gás natural no 
Brasil. Delimitando as fronteiras entre as com-
petências regulatórias federais e estaduais. In: 
Revista Eletrônica de Direito Administrativo 
Econômico, n. 7, ago/out 2006).

Na mesma linha se manifesta Celso Antônio 
Bandeira de Mello:

O transporte de gás da alçada da União 
é o transporte nacional do gás. É aquele que, 
na expressão constitucional, se realiza por 
meio de conduto, e com o objetivo evidente 
de disponibilizar este bem ao país como um 
todo. Assim, é praticamente intuitivo que só a 
distribuição “a granel” é que compete à União, 
ou seja, aquela que é feita em prol das distintas 
unidades da Federação. Ramais destinados ao 
abastecimento da empresa tal ou qual, ou seja, 
as distribuições no “varejo”, são perfeitamente 
estranhos à missão que o texto constitucional, 
no art. 177, atribuiu à União. [...]

Será tão usuário do gás canalizado quem 
o receber do Estado Federado ou do conces-
sionário, para usiná-lo, resfriá-lo, quanto quem 
o utilize para acender o fogão domiciliar ou 
algum fogão industrial, pois é evidente que o 
gás canalizado tanto é oferecido a domicílios 
como a estabelecimentos comerciais e indus-
triais que dele se servem rotineiramente para 
os fins a que o gás é apto.

Assim, agregar ao texto do art. 25, § 2º, 
da CF a idéia de que serviço local de gás ca-
nalizado só envolve seu consumo final é nele 
despejar algo a que o texto não fez sequer a 
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mais remota menção. Porém, ainda assim, este 
expediente interpretativo revela-se inapto para 
induzir à conclusão de que a canalização pre-
tendida para fins de atender a conveniências 
de usina de liquefação é da alçada da União, e 
pois, da Petrobras, e não da órbita estadual.

Com efeito, a empresa que recebesse o 
gás para liquefazê-lo seda sempre a destina-
tária final de um serviço de gás canalizado, e 
serviço localmente realizado. (Gás – alcance 
do monopólio constitucional protagonizado pela 
Petrobras não abrange derivações do conduto 
nacional para abastecer usina de liquefação, 
sob pena de invadir a competência estadual 
para exploração de “serviços locais de gás 
canalizado” In: Revista Trimestral de Direito 
Público, nº 45, 2004, p. 158-69)

Não bastassem os argumentos já lançados, de-
vemos ter presente que subtrair dos concessionários 
estaduais a receita advinda do consumo do gás pe-
los usuários de grande porte teria reflexos nefastos 
à prestação do serviço de distribuição de gás cana-
lizado, comprometendo metas de universalização e 
a própria modicidade da tarifa cobrada dos usuários 
residenciais.

Ademais, convém registrar que, a despeito de 
ser provisória, a decisão liminar da Ministra Cármen 
Lúcia, do STF, na Reclamação nº 4.210, reconhece 
que o fornecimento direto, pelo transportador, do gás 
natural para grandes consumidores atenta contra a 
competência estadual de organizar e prestar, direta-
mente ou por concessão, os serviços locais de gás 
canalizado. Com efeito, ressaltou a Ministra, em des-
pacho que manteve a suspensão do fornecimento de 
gás natural da Petrobras para a White Martins:

A interpretação das normas constitucio-
nais mencionadas conduz a conclusão de que 
se fixou uma gradação de competências para 
o cuidado dos serviços de gás. Assim, à União 
ficou reservado o monopólio do transporte de 
gás da empresa produtora até as empresas 
distribuidoras em todo o país. Por outro lado, o 
cuidado jurídico e administrativo das relações 
estabelecidas entre as empresas distribuido-
ras e os destinatários do produto ficou a cargo 
dos Estados-membros onde elas estiverem 
localizadas. [...]

De se notar que para a configuração 
do serviço local, são irrelevantes a espécie 
de destinação (uso próprio ou resfriamento 
e comercialização) e a quantidade adquiri-
da (industrial ou residencial). Como explicita 

Celso Antônio Bandeira de Mello, em parecer 
antes mencionado, “toda canalização especia-
lizada, isto é, cujo objetivo desborde do mero 
transporte geral do gás, refoge ao monopólio 
da União e entra na esfera do Estado no qual 
se instale dita canalização. Daí porque o art. 
25 da Lei Maior usou até-e mesmo expressão 
terminológica distinta ao referir o meio trans-
portador do gás. Falou em canalização, para 
referir o que era da alçada estadual ao invés 
de conduto, como o fez no art. 177, ao quali-
ficar o que competia à União.” [...]

Se a Constituição reservou expressa-
mente a competência do Estado-membro para 
explorar os serviços locais de gás canalizado, 
admitir-se a captação direta do gás natural, 
feita por meio de “braço” (ramal) do Gasoduto 
Brasil-Bolívia, significaria, pelo menos numa 
primeira e precária análise jurídica, deixar 
de atender o mandamento constitucional que 
outorga aos Estados-membros a competên-
cia para explorar os serviços locais de gás 
canalizado. (Publicado no DJ de 14-11-2006, 
Seção I, p. 70-2)

Em resumo, não vislumbramos onde possam 
se sustentar os dispositivos do projeto aos quais nos 
referimos. Seja na leitura que fazemos do texto cons-
titucional, seja na doutrina dominante sobre o tema, 
seja na decisão liminar da Suprema Corte sobre caso 
em que a questão é ventilada, a idéia de que o trans-
portador do gás natural possa fornecê-lo diretamente 
a usuários finais revela-se indefensável.

O esquema constitucional de distribuição de com-
petências não impede, contudo, que grandes consu-
midores do gás construam dutos para o atendimento 
de suas necessidades, desde que o serviço de movi-
mentação do gás para suas instalações seja prestado 
pela concessionária estadual. Todos sabemos que a 
construção das redes de distribuição importa um dis-
pêndio de vultosos recursos. Por outro lado, não faz 
sentido privar os grandes consumidores desse serviço 
apenas porque os governos estaduais ou as conces-
sionárias não dispõem de recursos para a construção 
imediata dos dutos.

Desse modo, acolhendo as sugestões consen-
sualmente formuladas pelos agentes do setor, intro-
duzimos no projeto, por emenda, dispositivos que pre-
vêem as figuras do consumidor livre, do autoprodutor 
e do auto-importador, os quais poderão construir e 
implantar, por iniciativa própria, instalações e dutos 
para seu uso específico, após a celebração de contrato 
que atribua à distribuidora estadual a sua operação e 
manutenção. Essa infra-estrutura será incorporada ao 
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patrimônio estadual por declaração de utilidade públi-
ca e mediante justa e prévia indenização, quando de 
sua total utilização.

A nosso ver, uma regra como essa é perfeitamen-
te consentânea com o art. 25, § 2º, da Constituição, 
porquanto preserva a competência estadual para a 
prestação dos serviços locais de gás canalizado, ao 
tempo em que proporciona aos grandes consumido-
res o acesso ao gás de uma forma mais rápida do que 
ocorreria no caso de terem de esperar os investimen-
tos do Estado ou da concessionária na ampliação da 
rede de distribuição.

Outras sugestões que resultaram do acordo entre 
as entidades do setor do gás às quais nos referimos 
no início do relatório são: (i) a modificação do conceito 
legal de gasoduto de escoamento de produção, cons-
tante do art. 2º, XIX, do projeto, para incluir o caso 
dos dutos que ligam as instalações de produção às 
unidades de liquefação; (ii) a supressão do § 2º do art. 
36, que trata da destinação dada ao gás natural pelo 
seu importador; (iii) a retirada da emenda supressiva 
dos arts. 55 e 56 do projeto, os quais tratam do atual 
regime das refinarias e indústrias de fertilizantes da 
Petrobrás.

Refletindo sobre a matéria, chegamos à conclu-
são de que todas essas sugestões merecem acolhi-
mento. A ampliação do conceito de gasoduto de esco-
amento de produção, nos termos preconizados, não 
ofende a competência exclusiva estadual para prestar 
os serviços locais de gás canalizado, haja vista que 
essa competência se dá em relação ao gás próprio 
para o consumo, e não àquele na forma como é ex-
traído dos depósitos de hidrocarbonetos e que ainda 
depende de processamento para poder ser utilizado 
pelo usuário final.

Quanto à supressão do § 2º do art. 36 do projeto, 
nossa intenção original era a de apresentar emenda 
corrigindo o vício de inconstitucionalidade do disposi-
tivo. Entretanto, em virtude das alterações promovidas 
com o fito de prever a figura do auto-importador, em 
moldes que não se revelam destoantes do comando 
do art. 25, § 2º, da Constituição, a própria existência 
daquele dispositivo passa a ser desnecessária, sendo 
de melhor alvitre a sua pura e simples supressão.

Por fim, no tocante à manutenção dos arts. 55 e 
56 do PLC nº 90, de 2007, embora tenhamos reservas 
quanto a esses dispositivos, somos sensíveis ao fato 
de que as refinarias e indústrias de fertilizantes da Pe-
trobrás já se encontram em operação há muito tempo 
e, em nome da segurança jurídica, não convém que o 
Direito simplesmente desconheça situações constitu-
ídas e estabilizadas. Se o princípio da supremacia da 
Constituição é pedra angular dos ordenamentos jurí-

dicos contemporâneos, não é menos verdade que a 
própria Constituição incorpora, como um de seus princí-
pios mais caros, o da segurança jurídica, manifestação 
que é da própria idéia de Estado de Direito. Conforme 
nota Gomes Canotilho (Direito Constitucional e Teoria 
da Constituição, Coimbra: Almedina, 2000, p. 256), “o 
homem necessita de segurança para conduzir, planificar 
e conformar autônoma e responsavelmente a sua vida. 
Por isso, desde cedo se consideravam os princípios 
da segurança jurídica e da proteção à confiança como 
elementos constitutivos do Estado de Direito.”

O princípio da proteção à confiança aponta inclusi-
ve para uma tendencial irrevogabilidade dos atos cons-
titutivos de direitos, mesmo daqueles que, a despeito 
de serem contrários à Constituição, geraram relações 
jurídicas sedimentadas no tempo. Não por outra razão 
o art. 27 da Lei nº 9.868, de 1999, ao tratar das deci-
sões do STF em ações diretas de inconstitucionalidade, 
facultou ao Tribunal limitar os efeitos da declaração de 
inconstitucionalidade, para não alcançarem situações 
verificadas antes da deliberação da Corte. O STF tem 
feito uso da chamada modulação de efeitos, seja no 
controle concentrado de constitucionalidade, seja no 
difuso, para flexibilizar o dogma da nulidade ah ovo de 
leis e atos contrários à Constituição, em homenagem 
à segurança jurídica. Poderíamos citar como exemplo 
o julgamento do RE nº 197.917 (DJ de 7-5-2004), no 
qual a Corte reconheceu a inconstitucionalidade da 
Lei Orgânica de Mira Estrela, na parte em que fixava o 
número de vereadores do município, por considerá-la 
incompatível com o art. 29, IV, da Lei Maior. Entretanto, 
conferiu efeitos prospectivos à sua decisão, não atin-
gindo a situação dos mandatos em curso. Na mesma 
linha, a decisão do STF no RE nº 442.683 (DJ de 24-
3-2006), que manteve em seus cargos servidores que 
os haviam provido mediante concurso interno, pouco 
tempo após a promulgação da Constituição de 1988, 
quando a jurisprudência ainda não havia se pacifica-
do a respeito da inconstitucionalidade dessa prática. 
Passados mais de 10 anos das investiduras, o Excel-
so Pretório considerou que os princípios da boa-fé e 
da segurança jurídica recomendavam a permanência 
dos servidores nos cargos.

Pensamos que ao caso das refinarias e indús-
trias de fertilizantes da Petrobras pode ser aplicada 
a mesma disciplina. Não é demais registrar que os 
arts. 55 e 56 prevêem a manutenção dos atuais re-
gimes de consumo das unidades que já estejam em 
operação. Não constituem, pois, uma autorização 
para que novas unidades sejam implantadas ao ar-
repio da Constituição. De resto, a tarefa de assegurar 
a observância dos princípios constitucionais, neles 
incluídos o da segurança jurídica, é de todos os Po-
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deres da República. O legislador não pode se furtar 
a essa responsabilidade.

Assentado isso, entendemos cabíveis algumas 
reflexões sobre o papel do Senado no arranjo institu-
cional federativo. Uma das principais críticas ao tipo 
de Federação adotado no Brasil dirige-se à excessiva 
concentração de competências no ente central, em 
detrimento de estados e municípios. O monopólio es-
tabelecido pela Carta de 1988 para a União não pode 
ser interpretado ampliativamente, muito menos em 
descompasso com a expressão literal dos preceitos 
constitucionais. Desafia todos os cânones hermenêu-
ticos a tentativa de enxergar no monopólio federal do 
transporte de gás por meio de dutos uma autorização 
para que a União ou empresas concessionárias ou 
autorizadas por ela a explorar tal atividade negociem, 
com usuários finais, a distribuição individualizada do 
gás natural. Concorde-se ou não com a decisão do 
constituinte, a verdade é que ele fez uma opção cla-
ra por atribuir aos estados a competência para pro-
ver e regular a prestação de serviços locais de gás 
canalizado. Dessarte, não pode o legislador federal 
interferir nessa esfera de autonomia dos entes fede-
rados, tampouco pode a União solapar, por meio de 
autorizações ou concessões, o regime de prestação 
de serviços públicos inequivocamente estaduais.

O Senado Federal, Casa constituída por represen-
tantes dos estados, deve cuidar para que a distribuição 
de tarefas entre o poder central e os estados-membros 
não resulte em desequilíbrios. Ninguém ignora quão 
centrípeto é o federalismo brasileiro. Não é, pois, o 
papel desta Casa avançar na trilha de um Estado Fe-
deral ainda mais centralizador, sobretudo valendo-se 
de leitura míope do texto constitucional.

No tocante aos dispositivos que criam órgãos ou 
entidades no âmbito da administração pública federal 
e lhes fixam as atribuições, resta observada a reser-
va de iniciativa do Presidente da República, inserta no 
art. 61, II, e, da Carta Magna, uma vez que o projeto 
é de autoria do Poder Executivo e já continha origi-
nalmente previsões com esse conteúdo. Do exposto, 
concluímos pela constitucionalidade formal do projeto 
nesse ponto.

Outrossim, a proposição em tela atende, a nosso 
ver, ao requisito de juridicidade, porquanto: (i) o meio 
eleito para o alcance dos objetivos pretendidos (norma-
tização via edição de lei) é o adequado, (ii) a matéria 
nele vertida inova o ordenamento jurídico; (iii) possui 
o atributo da generalidade, (iv) afigura-se dotado de 
potencial coercitividade; e (v) se revela compatível com 
os princípios diretores do sistema de direito pátrio.

Consideramos igualmente observados os dita-
mes regimentais relativos à tramitação do projeto, 

bem assim os preceitos de técnica legislativa contidos 
na Lei Complementar nº 95, de 1998. Vislumbramos 
tão-somente a necessidade de correções de ordem 
meramente redacional em alguns dispositivos do 
projeto, para conformá-los aos ditames da norma 
culta da língua e garantir a intelegibilidade do texto. 
Para tanto, formulamos a seguir seis emendas de 
redação.

Quanto ao mérito, sobre o qual também deve 
opinar esta Comissão, em face das regras de licitação 
e contratação contidas no projeto, nossa opinião é de 
que merece acolhimento. Entendemos que a discipli-
na da seleção dos concessionários, bem como dos 
contratos, direitos e deveres das partes, encontra-se 
regulada a contento pela proposição, contemplando 
minuciosa e satisfatoriamente as especificidades des-
se tipo de contratação.

Apenas no tocante ao art. 38, que prevê a con-
cessão de uso de reservatórios de hidrocarbonetos 
devolvidos à União ou de outras formações geológi-
cas não produtoras de hidrocarbonetos, consideramos 
pertinente fazer alusão à Lei nº 8.666, de 1993, uma 
vez que o dispositivo simplesmente remete a corres-
pondente licitação à regulamentação infralegal, numa 
clara delegação legislativa em branco, incompatível 
com o ordenamento constitucional brasileiro. Ora, a 
hipótese de que trata o art. 38 nada mais é do que a 
de concessão de uso de bem público. A modalidade 
de concorrência se presta aos casos de alienação de 
bens públicos, bem assim, como assinala Marçal Jus-
ten Filho, aos demais casos de relacionamentos entre 
a Administração e particulares, versando sobre esses 
bens (Comentários à Lei Geral de Licitações e Con-
tratos Administrativos, São Paulo: Dialética, 2000, p. 
167). Desse modo, apresentamos emenda com o fito 
de alterar o citado dispositivo, para fazer remissão à 
Lei nº 8.666, de 1993.

Relativamente às emendas apresentadas pelo 
Senador Tasso Jereissati, seu objetivo parece ser o de, 
no tocante às quatro primeiras, proteger a ANP contra 
o esvaziamento de suas competências, e, relativamente 
à quinta, reafirmar a competência constitucionalmente 
atribuída aos Estados para regular os serviços locais 
de gás canalizado.

É certo que a Constituição, em seu art. 177, § 
2º, III, previu que a lei disporia sobre a estrutura e 
as atribuições do órgão regulador do monopólio da 
União sobre o petróleo e o gás natural. Desse preceito, 
podemos extrair que ao legislador não é dado deixar 
de prever a existência de um órgão regulador, com 
estrutura e atribuições próprias. Disso não resulta ne-
cessariamente que todas as possíveis competências 
no que diz respeito às políticas e à regulação do setor 
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devam ser concentradas naquele órgão. Do ponto de 
vista constitucional, o legislador goza de uma ampla 
margem de discrição. Não pode, contudo, recusar-
se a instituir um órgão regulador, ou a dotá-lo de es-
trutura própria e efetivas atribuições regulatórias do 
setor respectivo. Pensamos que os pontos do projeto 
que as emendas pretendem alterar, os quais prevê-
em algumas competências para o MME, não têm o 
condão de levar a um esvaziamento das atribuições 
regulatórias da ANP. Isso não significa que, em nos-
sa visão, a solução adotada pelo projeto seja a mais 
adequada. Cremos apenas que o assunto encontra 
foro apropriado na Comissão de Serviços de Infra-
Estrutura, onde se discutirá o mérito dessa opção. 
Se a distribuição de competências estabelecida no 
projeto levasse concretamente a um estiolamento da 
ANP como órgão regulador, teríamos de fato uma 
questão constitucional a ser analisada e sobre a qual 
esta Comissão deveria se pronunciar.

No concernente à Emenda nº 5, entendemos 
que a disciplina referente ao plano de contingência, 
constante dos arts. 49 a 54 do projeto, em momento 
algum invade a competência exclusiva dos Estados 
para prestar os serviços locais de gás canalizado, 
bem como para regulá-los, quando prestados por 
empresas concessionárias. As normas do plano de 
contingência são de abrangência geral, não descen-
do a minúcias de regulação que se enquadrariam no 
âmbito da legislação estadual, mas sim estabelecendo 
mecanismos para assegurar a oferta de gás em todo 
o território nacional, em situações de contingência. 
Desse modo, cremos que a alteração propugnada 
não se revela necessária. De qualquer maneira, nada 
impede que essa emenda e as demais apresentadas 
pelo Senador Tasso Jereissati sejam renovadas nas 
outras comissões. Como a CCJ não tem competência 
regimental para examinar o mérito do projeto nesses 
pontos, a nossa conclusão é de que elas não devem 
ser acolhidas.

Quanto à Emenda nº 6, do Senador Antônio Car-
los Valadares, somos pela sua rejeição, tendo em vista 
as considerações que fizemos a respeito da possibili-
dade de manutenção dos atuais regimes de consumo 
de gás nas refinarias e indústrias de fertilizantes da 
Petrobras, em homenagem aos princípios da seguran-
ça jurídica e da proteção à confiança.

III – Voto

Ante o exposto, o voto é pela constitucionalida-
de, juridicidade e regimentalidade do PLC nº 90, de 
2007, e: (i) no mérito, pela aprovação do projeto; (ii) 
pela não-acolhimento das Emendas nº 1 a 6; e (iii) pela 
aprovação das emendas a seguir oferecidas:

EMENDA Nº 1 – CCJ

Dê-se ao inciso XVIII do art. 2º, ao § 1º do art. 
3º e ao art. 27 do PLC nº 90, de 2007, a seguinte re-
dação:

“Art. 2º ...................................................
 ..............................................................  
XVIII – Gasoduto de Transporte: gasoduto 

que realize movimentação de gás natural desde 
instalações de processamento, estocagem ou 
outros gasodutos de transporte até instalações 
de estocagem, outros gasodutos de transporte 
e pontos de entrega a concessionários estadu-
ais de distribuição de gás natural, ressalvados 
os casos previstos nos incisos XVII e XIX do 
caput deste artigo, incluindo estações de com-
pressão, de medição, de redução de pressão 
e de entrega, respeitando-se o disposto no § 
2º do art. 25 da Constituição Federal;

 ............................................................. ”
“Art. 3º  ..................................................
 ..............................................................
§ 1º O regime de autorização de que 

trata o inciso II do caput deste artigo aplicar-
se-á aos gasodutos de transporte que en-
volvam acordos internacionais, enquanto o 
regime de concessão aplicar-se-á a todos os 
gasodutos de transporte considerados de in-
teresse geral.

 ..............................................................
“Art. 27. Os bens destinados à explora-

ção da atividade de transporte sob o regime de 
autorização, referentes aos gasodutos decor-
rentes de acordos internacionais, serão consi-
derados vinculados à respectiva autorização e, 
no término do prazo de sua vigência, deverão 
ser incorporados ao patrimônio da União, me-
diante declaração de utilidade pública e justa 
e prévia indenização em dinheiro, observado 
o disposto no § 3º do art. 15 desta Lei, nos 
termos da regulamentação.”

EMENDA Nº 2 – CCJ

Dê-se ao art. 38 do PLC nº 90, de 2007, a se-
guinte redação:

“Art. 38. O exercício da atividade de es-
tocagem de gás natural em reservatórios de 
hidrocarbonetos devolvidos à União e em ou-
tras, formações geológicas não produtoras de 
hidrocarbonetos será objeto de concessão de 
uso, precedida de licitação na modalidade de 
concorrência, nos termos do § 1º do art. 22 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, de-
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vendo a exploração se dar por conta e risco 
do concessionário.”

EMENDA Nº 3 – CCJ

Dê-se ao inciso XIX do art. 2º do PLC nº 90, de 
2007, a seguinte redação:

“Art. 2º ...................................................
 ..............................................................  
XIX – Gasoduto de Escoamento da Pro-

dução: dutos integrantes das instalações de 
produção, destinados à movimentação de gás 
natural desde os poços produtores até ins-
talações de processamento e tratamento ou 
unidades de liquefação;

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

EMENDA Nº 4 – CCJ

Suprima-se o § 2º do art. 36 do PLC nº 90, de 
2007, incluam-se os incisos XXXI a XXXIII no art. 2º e se 
acrescente o seguinte artigo no projeto, renumerando-
se o atual art. 46, bem como os seguintes, dando-se 
também nova designação ao seu Capítulo VI:

“Art. 2º ...................................................
 ..............................................................  
XXXI – Consumidor livre: consumidor 

de gás natural que, nos termos da legislação 
estadual aplicável, tem a opção de adquirir o 
gás natural de qualquer agente produtor, im-
portador ou comercializador;

XXXII – Autoprodutor: agente explorador 
e produtor de gás natural que utiliza parte ou 
totalidade de sua produção como matéria-
prima ou combustível em suas instalações 
industriais;

XXXIII – Auto-importador: agente auto-
rizado para a importação de gás natural que 
utiliza parte ou totalidade do produto importado 
como matéria-prima ou combustível em suas 
instalações industriais.”

“CAPÍTULO VI 
Da Distribuição e Comercialização 

do Gás Natural

Art. 46. O consumidor livre, o autoprodu-
tor ou o auto-importador cujas necessidades de 
movimentação de gás natural não possam ser 
atendidas pela distribuidora estadual poderão 
construir e implantar, diretamente, instalações e 
dutos para o seu uso específico, mediante ce-
lebração de contrato que atribua à distribuidora 
estadual a sua operação e manutenção, deven-
do as instalações e dutos ser incorporados ao 

patrimônio estadual mediante declaração de 
utilidade pública e justa e prévia indenização, 
quando de sua total utilização.

§ 1º As tarifas de operação e manuten-
ção das instalações serão estabelecidas pelo 
órgão regulador estadual em observância aos 
princípios da razoabilidade, transparência, 
publicidade e ás especificidades de cada ins-
talação.

§ 2º Caso as instalações e os dutos sejam 
construídos e implantados pelas distribuidoras 
estaduais, as tarifas estabelecidas pelo órgão 
regulador estadual considerarão os custos de 
investimento, operação e manutenção, em 
observância aos princípios da razoabilidade, 
transparência, publicidade e às especificida-
des de cada instalação.

§ 3º Caso as instalações de distribui-
ção sejam construídas pelo consumidor livre, 
pelo autoprodutor ou pelo auto-importador, na 
forma prevista no caput deste artigo, a distri-
buidora estadual poderá solicitar-lhes que as 
instalações sejam dimensionadas de forma 
a viabilizar o atendimento a outros usuários, 
negociando com o consumidor livre, o auto-
produtor ou o auto-importador as contrapar-
tidas necessárias, sob a arbitragem do órgão 
regulador estadual.”

EMENDA Nº 5 – CCJ (DE REDAÇÃO)

Substitua-se, no § 3º do art. 3º do PLC nº 90, de 
2007, a expressão “a empresa ou consórcio de empre-
sas concessionária ou autorizada” por “a empresa ou 
o consórcio de empresas concessionários ou autoriza-
dos”, levando-se para o plural o verbo “poderá”.

EMENDA Nº 6 – CCJ (DE REDAÇÃO)

Substitua-se, no § 1º do art. 1º do PLC nº 90, de 
2007, a expressão “empresas ou consórcio de empre-
sas constituídas” por “empresa ou consórcio de em-
presas constituídos”.

EMENDA Nº 7 – CCJ (DE REDAÇÃO)

Substitua-se, no caput do art. 36 do PLC nº 90, 
de 2007, o termo “constituída” pela expressão “desde 
que constituídos” iniciada por vírgula, levando-se para 
o plural o verbo “poderá”.

EMENDA Nº 8 – CCJ (DE REDAÇÃO)

Substitua-se, no caput do art. 37 do PLC nº 90, 
de 2007, a expressão “sociedade ou consórcio cuja 
constituição será regida pelas leis brasileiras” por “em-
presa ou consórcio de empresas, desde que constitu-
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ídos sob as leis brasileiras”, apondo-se vírgula após 
o termo “licitação”.

EMENDA Nº 9 – CCJ (DE REDAÇÃO)

Substitua-se, no caput do art. 41 do PLC nº 90, 
de 2007, a expressão “sociedade ou consórcio cons-
tituído” por “empresa ou consórcio de empresas, des-
de que constituídos”, apondo-se vírgula após o termo 
“licitação”.

EMENDA Nº 10 – CCJ (DE REDAÇÃO)

Substitua-se, nos caput dos arts. 43 e 44 do 
PLC nº 90, de 2007, o termo “constituída” pela ex-

pressão “desde que constituídos” iniciada por vírgula, 
colocando-se entre vírgulas a expressão “com sede e 
administração no País” e levando-se o verbo “poderá” 
para o plural.
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – O relatório do Senador Jarbas Vasconcelos é 
pela aprovação, com dez emendas que apresenta.

Em discussão a matéria. (Pausa.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Pre-

sidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Antes porém, Senador José Agripino, concedo 
a palavra ao Senador Aloizio Mercadante, para proferir 
o parecer, em substituição à Comissão de Assuntos 
Econômicos. 

Já foi oferecido o parecer, aprovado na Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, e agora é o 
parecer da Comissão de Assuntos Econômicos, que 
será proferido pelo Senador Aloizio Mercadante.

Concedo a palavra ao Senador Aloizio Merca-
dante.

PARECER Nº 1.211, DE 2008– PLEN

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, foi um longo pro-
cesso para que o Senado Federal construísse esse 
entendimento e permitisse que déssemos um passo 
relevante no marco regulatório da produção, transporte 
e gestão do gás natural no Brasil.

Nós tivemos, num passado recente, a aprovação 
de um projeto do Senador Rodolpho Tourinho, que foi 
à Câmara. O Governo apresentou um novo projeto, e, 
finalmente, nós tivemos uma evolução na discussão do 
projeto originalmente encaminhado pela Câmara dos 
Deputados, no âmbito da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

O Senador Jarbas Vasconcelos apresentou um 
parecer preliminar que procurava discutir o papel das 
empresas distribuidoras de gás nesse processo. Eu 
apresentei um voto em separado sustentando o pro-
jeto original da Câmara dos Deputados. E nós estabe-
lecemos, diante dessas dificuldades, um processo de 
negociação que acabou sendo muito bem conduzido, 
com a participação do Ministério de Minas e Energia, 
da Petrobras, da Agência Nacional de Petróleo e das 
entidades que representam as empresas da cadeia 
de negócios do gás no País e também do Fórum dos 
Secretários de Energia de todos os Estados da Fede-
ração; portanto, todos os entes públicos e privados, a 
representação dos consumidores, das empresas distri-
buidoras, a representação da CNI e de todas as demais 
instituições, o que permitiu um amplo entendimento.

Quero parabenizar o Senador Jarbas Vascon-
celos exatamente por ter acolhido esse entendimento 
no seu parecer, o que nos motivou também a retirar o 
voto em separado.

Por que esse entendimento é um avanço em 
relação ao projeto da Câmara e ao impasse que nós 
tínhamos na Comissão? Porque ele assegura que as 
concessionárias distribuidoras de gás nos Estados 
terão seus direitos assegurados, mas, por outro lado, 
não teremos o encarecimento artificial, irracional da 
cadeia de negócios do gás, permitindo estimulação 
da produção, com multiprodutores de gás, com a im-
portação de gás, como também a melhoria da rede de 
transporte de gás no País. Inclusive, o Ministério de 
Minas e Energia deve apresentar um plano entre cinco 
e dez anos para que possamos diversificar, ramificar 
a oferta de gás, e para que o custo dos serviços des-
se processo seja reduzido, aumentando a eficiência 
da economia.

O impasse maior estava exatamente em qual 
seria o papel das distribuidoras em relação aos auto-
produtores, autoconsumidores e auto-importadores. O 
que ficou estabelecido é que os autoprodutores, auto-
consumidores e auto-importadores podem construir o 
gasoduto de transporte, mas, primeiro, devem oferecer 
essas alternativas às concessionárias distribuidoras de 
gás, que devem realizar os serviços se os seus custos 
forem menores do que os autoprodutores, consumido-
res e importadores. Caso contrário, se elas não tiverem 
interesse ou condições de fazê-lo, os autoprodutores, 
consumidores e importadores farão a estrutura de 
transporte, e as distribuidoras participarão apenas no 
serviço de operação e manutenção.

Portanto, não há um prejuízo da racionalidade 
econômica. Busca-se a eficiência, respeitando o di-
reito das concessionárias, preservando com isso o 
equilíbrio do setor, que está motivado neste acordo 
que todos assinaram.

Nós temos também, nos arts. 55 e 56, que vol-
tam ao texto da lei, assegurados os direitos da Petro-
bras. A Petrobras, que tinha já empresas produtoras 
de gás, de uréia e um gasoduto de transporte, não 
terá nenhum ônus adicional nas atividades que já es-
tavam instaladas.

Portanto, acho que é um acordo muito bem equi-
librado, muito racional. Tivemos, na última hora, uma 
demanda do Ministério de Minas e Energia, que me foi 
apresentada, que era uma emenda definindo o papel 
da Agência Nacional de Petróleo e do Ministério de 
Minas e Energia na importação de gás. A ANP daria 
autorização para as operações de importação e ex-
portação e o Ministério daria o aval para a utilização 
dos gasodutos.

Mas como essa emenda chegou – apesar de 
que fomos informados de que estaria dentro do item 
5 do Acordo – fora do prazo da votação na Comissão 
de Constituição e Justiça, nós entendemos – o Rela-

    381ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 4 49789 

tor Jarbas Vasconcelos, eu, o Senador César Borges, 
que participou intensamente desse debate – que não 
deveríamos incorporar nenhuma emenda, para não 
prejudicar o entendimento que foi feito de forma trans-
parente e pública hoje, do ponto de vista da Comissão 
de Constituição e Justiça.

Abrimos mão do debate na Comissão de Assun-
tos Econômicos e na Comissão de Infra-Estrutura e 
acordamos que o aprimoramento desse trabalho deve 
dar continuidade em outras iniciativas legislativas. Mas 
preservamos o entendimento e o amplo acordo que 
foi feito. 

Portanto, quero parabenizar o Presidente Marco 
Maciel, que soube conduzir os trabalhos e, em parti-
cular, o Senador Jarbas Vasconcelos. Tivemos uma 
discussão bastante intensa sobre essa matéria, mas, 
felizmente, chegamos ao entendimento que contem-
pla a Petrobras, o Ministério de Minas e Energia, a 
Agência Nacional de Petróleo e, principalmente, toda 
a cadeia produtiva de gás, consumidores, produtores, 
num exercício que mostra a competência do Senado 
Federal em buscar a melhor solução, respeitando todos 
os entes que fazem parte desse processo. 

Penso que estamos dando um passo relevante, 
porque o gás é uma fonte decisiva de energia. O Brasil 
tem um potencial crescente de gás com as reservas 
do pré-sal e nós agora teremos o marco regulatório 
que vai estimular a produção e distribuição, assegurar 
o direito dos concessionários, mas buscando sempre 
a eficiência e a racionalização. Só quem ganha é o 
Brasil, quem produz, quem gera emprego, é o con-
sumidor final.

Demos um grande passo.
O Sr. Jarbas Vasconcelos (PMDB – PE) – V. 

Exª me permite? 
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 

– Ouço V. Exª, Senador Jarbas Vasconcelos.
O Sr. Jarbas Vasconcelos (PMDB – PE) – Se-

nador Aloizio Mercadante, primeiro quero deixar regis-
trado nos Anais, perante os seus Pares no Plenário do 
Senado, o papel importante que V. Exª desenvolveu 
neste projeto, a sua preocupação, desde o início, para 
que a coisa fosse agilizada, que não se demorasse 
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
embora reconhecendo a complexidade da matéria. 
Procurei fazer um parecer em que fiquei restrito aos 
aspectos da constitucionalidade, da juridicidade e da 
formalidade. Apresentei esse parecer, para não haver 
mais delongas, sendo que V. Exª já fez um breve relato 
sobre isso, e formalizamos um acordo. Entendo, e acho 
que não é mais necessário pedir a compreensão de 
quem quer que seja, muito menos de V. Exª, que já se 
antecipou, que devemos manter esse acordo que já 

foi feito, envolvendo o Ministério de Minas e Energia, 
o seu Gabinete, o nosso Gabinete. E por que o seu 
Gabinete? Porque V. Exª chegou a apresentar um voto 
em separado. Toda a cadeia produtiva participou disso. 
Se a gente mexe nisso agora, fica ruim. As emendas 
do Senador Tasso Jereissati, eu tive todo o interes-
se de acolhê-las e posso reiterar agora que, mesmo 
sendo de mérito, elas possam ser acolhidas em outro 
instrumento, em outro meio; que, na analise da ques-
tão da ANP, possamos enxertar essas novas propos-
tas do Senador Tasso Jereissati. Acho que a gente 
avançou muito hoje. V. Exª teve um papel destacado 
nesse avanço, é justo que se diga isso. E teve mais 
ainda, após a votação da Comissão de Constituição 
e Justiça presidida pelo Senador Marco Maciel. Pediu 
inclusive a dispensa de tramitação, tanto na CAE, como 
buscou o Presidente da Comissão de Infra-Estrutura 
para que isso fosse dispensado. Se estamos votando 
hoje à noite, isso se deve ao esforço de V. Exª, ao seu 
desembaraço, a sua desenvoltura; senão, não estaría-
mos votando essa matéria agora. Então, é importante 
que a gente vote como a Comissão de Constituição e 
Justiça votou, pela sua totalidade dos presentes hoje, 
por unanimidade.

O SR. ALOZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Eu queria concordar integralmente com o Sena-
dor Jarbas Vasconcelos, ponderando que essa última 
emenda apresentada pelo Ministério de Minas e Ener-
gia, inclusive a Martha Lyra nos trouxe hoje – todos a 
conhecem aqui – no final da tarde, ela diz respeito ao 
papel da Agência Nacional de Petróleo e do Ministério 
de Minas e Energia nas atividades de exportação de 
petróleo. É a definição da competência de cada um.

Entendo, inclusive, que essa emenda estava no 
item 5 do Acordo e ficou dito no Acordo, explícito, re-
digido por todas as entidades, que poderia ser ainda 
adicionado ao parecer da emenda que definisse a 
competência dos órgãos. Mas, exatamente para evitar 
qualquer tipo de questionamento do entendimento, o 
próprio Ministério acordou e comunicamos que não há 
condições de fazer nenhum tipo de ajustes.

O Senador Tasso Jereissati também apresentou 
algumas emendas, diria de grande relevância, que 
discutem o papel da Agência Nacional de Petróleo, o 
processo regulatório, um aprimoramento institucional. 
No entanto, ponderaria que todas essas contribuições 
que dizem respeito ainda ao marco regulatório, espe-
cialmente o papel da Agência, Ministério de Minas e 
Energia, poderiam ficar para o instrumento adicional, 
um projeto de lei específico, encabeçado pelo Senador 
Tasso Jereissati, ao qual daríamos toda a prioridade 
na tramitação. 

DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL382     



49790 Quinta-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008

Mas o apelo que faço é o mesmo que faz o 
Senador Jarbas Vasconcelos: que a gente preserve 
o entendimento feito, para evitarmos qualquer tipo 
de dificuldade na tramitação da matéria também na 
Câmara dos Deputados. Porque precisamos votá-la 
o mais rapidamente possível e dar um passo deci-
sivo na continuidade da discussão e do aprimora-
mento dessas questões que o Senador Tasso traz, 
que são as mesmas preocupações do Ministério de 
Minas e Energia, ou seja, o aprimoramento do papel 
da Agência de Regulação e do Ministério de Minas 
e Energia.

Termino dizendo que o mérito fundamental deste 
processo foi o Senador Jarbas Vasconcelos, que de-
fendeu as suas convicções mas esteve sempre aberto 
ao diálogo, à negociação, com espírito público, criando 
um ambiente para que Governo, Oposição, Agência 
Nacional de Petróleo, Ministério de Minas e Energia e 
toda a cadeia produtiva pudessem chegar a esse am-
plo entendimento que, tenho certeza, será sustentado 
pela Câmara dos Deputados, que saberá considerar 
o avanço que fizemos nesta regulação indispensável 
à energia, que é a commoditty estratégica mais im-
portante da economia internacional.

Muito obrigado e parabéns Senador Jarbas.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) –  Obrigado. O parecer do Senador Aloizio Mer-
cadante é pela aprovação.

Concedo a palavra ao Senador Marconi Perillo 
para proferir parecer em substituição à Comissão de 
Serviço de Infra-Estrutura.

PARECER Nº 1.212, DE 2008–PLEN

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Para 
proferir parecer.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, acompanho a discussão desta chamada Lei do 
Gás há muitos anos, desde o tempo em que fui Gover-
nador de Estado e colaborei para instituir a agência de 
gás do meu Estado. 

Acompanhei também, com muito interesse, as 
discussões em torno do relatório do Senador Jarbas 
Vasconcelos, que, como sempre, agiu com habilidade 
e com muito respeito às questões atinentes à consti-
tucionalidade, à regimentalidade, à juridicidade, mas 
que, apesar de estar sempre atento às questões legais 
e constitucionais, soube ao longo desses últimos me-
ses ouvir, conversar e buscar um bom entendimento, 
para que pudéssemos chegar ao consenso que está 
sendo delineado para a noite de hoje.

É importante registrar, Sr. Presidente, que as 
emendas do Senador Tasso Jereissati, agora revigo-
radas por meio de emendas de minha autoria neste 
plenário, são emendas importantes, que não podem 

deixar de ser reconhecidas. Caso tivéssemos levado 
essa discussão para a Comissão de Serviços de Infra-
Estrutura, com certeza iríamos atacar essas questões 
no mérito, até porque o Senador Jarbas se ateve à 
questão jurídica.

Hoje, após a realização do acordo, fui procurado 
pelo Senador Aloizio Mercadante e também por re-
presentantes das companhias estaduais. Tenho muito 
interesse que essas companhias se consolidem. Uma 
vez procurado por essas companhias, por represen-
tantes dessas companhias, tomei a decisão de abre-
viar a tramitação da lei, do Projeto de Lei da Câmara, 
abdicando da prerrogativa de esse Projeto tramitar na 
nossa Comissão, na Comissão que presido. E fiz isso 
por que me convenci, Senador César Borges, de que 
era realmente importante acelerar a tramitação da 
matéria, em função do acordo realizado com o Minis-
tério de Minas e Energia no Senado e com as outras 
partes interessadas. Por essa razão, atendi ao apelo 
e abdiquei da tramitação do Projeto na Comissão de 
Serviços de Infra-Estrutura.

Mas gostaria de entrar, rapidamente, no mérito 
das emendas do Senador Tasso Jereissati, revigora-
das por mim. Elas são emendas importantes. Uma 
delas trata da nova redação dada ao caput e ao §1º 
do art. 12 do PLC nº 90, de 2007, na forma a seguir e 
suprimindo integralmente o §2º, passando o §1º a ser 
Parágrafo Único.

O art. 12 diz:

“Art. 12. A ANP elaborará os editais de 
licitação e o contrato de concessão para a 
construção e operação dos gasodutos de 
transporte em regime de concessão. A ANP 
celebrará os contratos de concessão referi-
dos nesta Lei.”

A justificativa para tal emenda, Sr. Presidente, é a 
de que a exclusão da expressão “mediante delegação 
do Ministério de Minas e Energia” no §1º é imperativa, 
pois não cabe ao Ministério de Minas e Energia celebrar 
contratos de concessão para o exercício da atividade 
de transporte por meio de gasodutos e muito menos 
delegar tal competência. Essa competência, Sr. Pre-
sidente, é de exclusiva responsabilidade da Agência 
Nacional de Petróleo (ANP).

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – V. Exª me 
permite um aparte, Senador Marconi Perillo?

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Essa 
é uma atribuição, reafirmo, constitucional da ANP, como 
órgão regulador do monopólio da União, que abran-
ge aquela atividade. A ANP já celebra os contratos 
de concessão para as atividades de exploração e de 
produção, também integrantes do monopólio estatal. 
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Essa atribuição de competência ao Ministério de Minas 
e Energia é, portanto, na minha opinião e na do Sena-
dor Tasso Jereissati, manifestamente inconstitucional, 
e daí a apresentação da emenda.

Concedo o aparte ao ilustre Senador Arthur Vir-
gílio, Líder da minha Bancada.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador 
Marconi Perillo, acompanho, com admiração, o dis-
curso de V. Exª e entendo que V. Exª participou de um 
belo acordo, de um belo momento de entendimento. 
Fez muito bem em recordar o trabalho claro, de muito 
efeito para o resultado final, do nosso companheiro 
Senador Tasso Jereissati, assim como ajudou a coro-
ar o esforço e o mérito intelectual do Senador Jarbas 
Vasconcelos, que vinha conduzindo essa questão na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania com 
enorme justeza. Louvo a participação do Senador 
Aloizio Mercadante, que revelou sensibilidade e foi 
muito importante, tanto quanto V. Exª, para trazer a 
matéria a um momento decisivo hoje. Em outras pa-
lavras, creio que se fez o que era possível e que se 
fez o melhor, inclusive, juntando-se o que havia de 
mais justo no pensamento de setores da oposição que 
representamos e de setores do Ministério de Minas 
e Energia, oferecendo-se um bom diploma jurídico à 
Nação brasileira. Parabéns a V. Exª pela parte que 
lhe tocou! Obrigado.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – 
Agradeço o aparte ao ilustre Senador Arthur Virgilio, 
que, certamente, engrandece este pronunciamento 
nosso.

As outras três emendas, Sr. Presidente, também 
dizem respeito à questão polarizada do Ministério de 
Minas e Energia em relação à ANP, quer dizer, a essa 
interpretação, na minha opinião, equivocada, de que 
caberiam ao Ministério de Minas e Energia algumas 
atribuições que, manifestamente, são da ANP. Uma 
delas diz: “Exclua-se dos parágrafos 1º e 3º do art. 
38 do PLC 90, de 2007, a expressão ‘ao Ministério 
de Minas e Energia ou mediante delegação’. A outra 
diz: “Substitua-se, no caput e nos §§ 1º e 2º do art. 
4º, a expressão ‘Ministério de Minas e Energia’ pela 
expressão ‘Agência Nacional de Petróleo’.” E a outra 
diz: “Substitua-se, no caput do art. 36, a expressão 
‘Ministério de Minas e Energia’ pela expressão ‘Agên-
cia Nacional de Petróleo’.

Essas quatro emendas, Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, têm o objetivo de afastar qualquer 
possibilidade de inconstitucionalidade ou de ilegalida-
de, já que, em nossa opinião, essas matérias são de 
competência exclusiva da ANP.

Por último, antes de conceder a palavra ao ilustre 
Senador José Agripino, leio uma emenda que prevê 

acréscimos de dois parágrafos, o 5º e o 6º, ao art. 50, 
com a seguinte redação:

Art. 50. [...]
§ 5º Caberá ao Poder Executivo imple-

mentar as diretrizes do Plano de Contingência 
nas atividades da indústria de gás natural de 
competência da União.

§ 6º Caberá aos Estados implementar a 
distribuição referida no inciso IV, levando em 
consideração as políticas e as peculiaridades 
locais de suprimento e consumo.

Como justificativa, eu diria que a inclusão dos 
dois novos parágrafos objetiva preservar e reafirmar 
a competência constitucional dos Estados, o pacto 
federativo, para organizar e regular os serviços lo-
cais do gás canalizado, na forma do art. 25, § 2º, da 
Constituição Federal, assegurando-se aos mesmos a 
implementação da distribuição de eventuais reduções 
na oferta de gás em seu território, para o atendimento 
das peculiaridades locais de consumo, observadas as 
diretrizes do Plano de Contingências.

Essas são as emendas que apresentei. Não são, 
na verdade, mérito meu, porque foram apresentadas 
originalmente pelo Senador Tasso Jereissati. Talvez, 
meu único mérito tenha sido o de apresentá-las ago-
ra, na ausência dele.

De qualquer maneira, Senadores, Líderes e Presi-
dente, para não atrapalhar, não prejudicar esse acordo 
e confiando em que, no momento da regulamentação 
das agências reguladoras ou por meio de um outro 
instrumento, Senador Mercadante, poderemos resolver 
essa questão por meio de outros projetos, vou retirar 
as emendas, para possibilitar o acordo e também numa 
deferência muito especial ao relatório do Senador Jar-
bas Vasconcelos.

Concedo o aparte, com muito prazer, ao Sena-
dor José Agripino.

O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Senador Mar-
coni Perillo, gostaria de cumprimentar V. Exª, primeiro, 
pelo trabalho realizado à frente da Comissão de Ser-
viços de Infra-Estrutura. Nós estamos, às 10h15min, 
votando matérias que consumiram horas e horas, 
dias e dias, meses e meses, para não dizer anos e 
anos, de busca de entendimento. Essa foi uma das 
matérias. Havia um grande conflito entre a Petrobras 
e as companhias estaduais de gás. Pela pertinácia do 
Senador Jarbas Vasconcelos, pela paciência em ouvir, 
pela colaboração do Senador Aloizio Mercadante, pelo 
trabalho feito lá na Câmara pelo Relator, Deputado 
João Maia, que aqui esteve, conseguiu-se o milagre 
da conciliação. Há seis meses, tratar de votar a lei 
do gás era nitroglicerina pura, não havia hipótese de 
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entendimento. Esse entendimento foi construído pela 
compreensão entre as partes, aí incluída a compre-
ensão do Ministério de Minas e Energia, da ANP e 
das companhias de gás, que tiveram intérpretes, que 
foram os Senadores que apresentavam os interesses 
dos seus Estados. Acho que o Senador Jarbas Vas-
concelos, que foi uma peça importante na costura 
desse acordo, que conciliou interesses – interesses 
de grande monta, legítimos –, ficaria, de certa forma, 
constrangido em acolher emendas. E reconheço a jus-
teza delas; a procedência do entendimento de V. Exª 
em apresentar as emendas, para dar às agências o 
poder que devem ter – como entendo –, mais do que 
o próprio Ministério, na questão tocante à distribuição 
e ao transporte do gás.

Agora, seria passar por cima do entendimento, 
e seria ferir de morte aquilo que é fulcral nas relações 
congressuais, que é o respeito ao acordo. Então, acho 
que V. Exª fez muito bem em, mesmo colocando, defen-
dendo, explicando o mérito das emendas, retirá-las a 
bem da aprovação por acordo e por voto simbólico de 
uma lei que interessa ao País, que é a lei do gás.

Quero com isso dizer a V. Exª que sou admira-
dor de seu trabalho como Presidente da Comissão de 
Serviços de Infra-estrutura, de seu talento como Parla-
mentar. Acho que seu relatório está correto. Muito mais 
do que correta está a sua atitude política de retirar as 
emendas, a bem do entendimento de uma coisa que 
é fulcral na relação congressual: acordo feito é para 
ser cumprido.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Agra-
deço ao Líder José Agripino as manifestações de cari-
nho, de respeito, de companheirismo. S. Exª tem sido 
um dos meus inspiradores aqui nesta Casa. 

Em deferência ao Senador Jarbas, ao Senador 
Mercadante, aos líderes e ao acordo recém-feito aqui 
no Senado, estou retirando as emendas, Sr. Presidente. 
O voto de mérito da Comissão de Serviços de Infra-
estrutura é pela aprovação.

Muito obrigado.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 

– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – O parecer da Comissão de Infra-Estrutura, 
anunciado pelo Senador Marconi Perillo, é pela apro-
vação.

O SR. ALOÍZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Com a palavra o Senador Aloizio Mercadan-
te.

O SR. ALOÍZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 

eu só queria parabenizar o Senador Marconi Perillo, 
que foi fundamental nesse entendimento, primeiro, 
por ter também patrocinado a urgência e retirado a 
oitiva da Comissão de Infra-Estrutura e depois por ter 
expressado algumas emendas que, no meu ponto de 
vista, melhoram o projeto, porque fortalecem o papel 
da Agência Nacional de Petróleo e definem melhor 
o que é o papel da ANP e do Ministério das Minas e 
Energia, e nós estávamos exatamente propondo uma 
emenda síntese que vinha nessa direção.

Reforço o que disseram os Senadores José 
Agripino e Jarbas Vasconcelos. O entendimento a que 
chegamos, o possível, que foi, com toda a transpa-
rência, discutido e aprovado na Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania contempla o essencial do 
projeto. Nós poderíamos transformar essas sugestões 
num projeto específico, do Senador Tasso Jereissati, 
e daremos urgência à aprovação, e acompanhará o 
projeto. 

Com isso não criamos nenhuma dificuldade para 
que seja mantido, sustentado o apoio ao projeto e 
aprovado na Câmara dos Deputados o mais breve 
possível.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Com a palavra o Senador Jarbas Vasconce-
los.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente 
Inácio Arruda, quero apenas louvar a atuação sempre 
eficiente do nosso Senador Marconi Perillo. Ele tinha 
todas as condições de, em mantendo as emendas do 
Senador Tasso Jereissati, referendá-las e aqui reabrir 
tudo isso que foi feito com muitas dificuldades. Ele mais 
uma vez revela seu alto espírito público. 

Só nós sabemos o que foi, tanto na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania como aqui em 
plenário, ficar contra idéias, projetos e emendas de 
um Senador da dimensão, do caráter e da correção 
de Tasso Jereissati. Mas é como o próprio Mercadan-
te já apontou um caminho: vamos fazer isso através 
de uma lei específica, de um projeto específico, onde 
a gente possa colocar essas modificações que dizem 
respeito à Agência Nacional do Petróleo. 

De forma que acho que tudo caminhou bem. To-
dos aqui estão de parabéns. E devemos louvar, mais 
uma vez, o término desse projeto no Senado, na Co-
missão de Infra-Estrutura, à figura do nosso Senador 
Marconi Perillo. 

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Agradeço a V. Exª e quero registrar o empenho 
e desempenho de V. Exª na discussão e aprovação 
desse projeto na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania. Eu que acompanhei, porque fui autor de 
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um projeto de regulamentação ainda como Deputado 
Federal, na Câmara. Então, V. Exª se houve com grande 
desenvoltura não só no seu parecer, como na articu-
lação, que resultou nessa discussão e, tenho certeza, 
na aprovação, em seguida, do projeto. 

Em discussão o projeto de lei do Senado. (Pau-
sa.) 

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Sr. 
Presidente, peço a palavra para discussão da maté-
ria. 

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Concedo a palavra ao Senador César Borges, 
para discutir a matéria. 

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Para 
discutir a matéria. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, muito rapidamente, porque acho que o que 
acontece hoje aqui merece aplausos, é exatamente 
próprio do Parlamento construir um acordo onde haja 
esse consenso. 

Eu queria apenas, porque acompanhei esse pro-
cesso desde o seu início, já anos atrás, quando aqui o 
Senador Rodolpho Tourinho lançou um projeto exata-
mente procurando alcançar a regulamentação do se-
tor de gás, tão importante para o País, o que foi con-
quistado graças à compreensão e a capacidade dos 
Senadores que fizeram esse belíssimo trabalho que 
redunda nesse projeto, que eu espero ver aprovado 
rapidamente na Câmara dos Deputados. 

Em primeiro lugar, parabenizar o Senador Jarbas 
Vasconcelos, que realmente teve uma paciência enor-
me e soube conduzir para um momento oportuno de 
uma aprovação consensual como esta que está acon-
tecendo aqui hoje. Como bem disse o José Agripino, 
se isso fosse alguns meses atrás, a votação seria um 
bate-chapa e seria um deus-nos-acuda. 

Também o Senador Mercadante, que acompa-
nhou esse processo com muita dedicação; até preparou 
um voto divergente, mas houve hoje essa convergência 
a que estamos assistindo.  

E o Senador Marconi Perillo, que também aqui 
teve essa compreensão enorme como Presidente da 
Comissão de Infra-Estrutura. 

Então, é muito bom quando o Parlamento pode 
comemorar uma aprovação como essa que está acon-
tecendo aqui, em que todos os interessados se reu-
niram e, uma coisa muito difícil, Sr. Presidente, todos 
assinaram um documento, um acordo, com a partici-
pação do Governo Federal, com a participação dos 
diversos interessados nesse setor importantíssimo, e 
todos acordaram um documento que está sendo man-
tido na sua íntegra pelo Senado Federal. 

Portanto, estão todos de parabéns, e nós esta-
mos com a consciência de dever cumprido, mais uma 
vez, na nossa tarefa. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. Parabéns!
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Encerrada a discussão. 
Em votação.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Senador Eduardo Suplicy, V. Exª tem a pala-
vra.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria também 
de assinalar que há momentos, prezado Presidente 
Inácio Arruda, em que aqui no Senado se ouve tan-
ta divergência entre Senadores, como os que agora 
estão se entendendo, que parece quase impossível, 
mas aqui estamos registrando, como o Senador César 
Borges está acabando de dizer, esse entendimento 
entre os Senadores, desde Rodolpho Tourinho, com a 
sua contribuição inicial, Jarbas Vasconcelos, Marconi 
Perillo, Aloizio Mercadante e todos os líderes que aqui 
se expressaram. São momentos que fazem com que 
venhamos a acreditar, e muito, como os representantes 
do povo no Senado Federal sabem como se entender, 
e nós aprendemos todos os dias com soluções como 
essa, de um bom entendimento – dessa vez, sobre o 
gás natural. 

Meus cumprimentos a todos que se empenharam 
e a suas equipes técnicas.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB – 
CE) – Encerrada a discussão.

Em votação o projeto, sem prejuízo das emen-
das. 

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Votação, em globo, das Emendas de nºs 1 a 10, 

apresentadas pelo Senador Jarbas Vasconcelos na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

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

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o projeto de lei, com emendas.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.

São os seguintes o projeto e as emen-
das aprovados:
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EMENDA Nº 1 – CCJ

Dê-se ao inciso XVIII do art. 2º, ao § 1º do art. 
3º e ao art. 27 do PLC nº 90, de 2007, a seguinte re-
dação:

“Art. 2º ...................................................
 ..............................................................  
XVIII – Gasoduto de Transporte: gasoduto 

que realize movimentação de gás natural desde 
instalações de processamento, estocagem ou 
outros gasodutos de transporte até instalações 
de estocagem, outros gasodutos de transporte 
e pontos de entrega a concessionários estadu-

ais de distribuição de gás natural, ressalvados 
os casos previstos nos incisos XVII e XIX do 
caput deste artigo, incluindo estações de com-
pressão, de medição, de redução de pressão 
e de entrega, respeitando-se o disposto no § 
2º do art. 25 da Constituição Federal;

 ............................................................ .”
“Art. 3º ...................................................
 ..............................................................
§ 1º O regime de autorização de que 

trata o inciso II do caput deste artigo aplicar-
se-á aos gasodutos de transporte que en-
volvam acordos internacionais, enquanto o 
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regime de concessão aplicar-se-á a todos os 
gasodutos de transporte considerados de in-
teresse geral.

 ..............................................................
“Art. 27. Os bens destinados à explora-

ção da atividade de transporte sob o regime 
de autorização, referentes aos gasodutos de-
corrrentes de acordos internacionais, serão 
considerados vinculados à respectiva autori-
zação e, no término do prazo de sua vigência, 
deverão ser incorporados ao patrimônio da 
União, mediante declaração de utilidade pú-
blica e justa prévia indenização em dinheiro, 
observado o disposto no § 3º do art. 15 desta 
Lei, nos termos da regulamentação.” 

EMENDA Nº 2 – CCJ

Dê-se ao art. 38 do PLC nº 90, de 2007, a se-
guinte redação:

“Art. 38. O exercício da atividade de es-
tocagem de gás natural em reservatórios de 
hidrocarbonetos devolvidos à União e em ou-
tras formações geológicas não produtoras de 
hidrocarbonetos será objeto de concessão de 
uso, precedida de licitação na modalidade de 
concorrência, nos termos do § 1º do art. 22 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, de-
vendo a exploração se dar por conta e risco 
do concessionário.”

EMENDA Nº 3 – CCJ

Dê-se ao inciso XIX do art. 2º do PLC nº 90, de 
2007, a seguinte redação:

“Art. 2º  ..................................................
 ..............................................................
XIX – Gasoduto de Escoamento da Pro-

dução: dutos integrantes das instalações de 
produção, destinados à movimentação de gás 
natural desde os poços produtores até ins-
talações de processamento e tratamento ou 
unidades de liquefação;

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

EMENDA Nº 4  – CCJ

Suprima-se o § 2º do art. 36 do PLC nº 90, de 
2007, incluam-se os incisos XXXI a XXXII no art. 2º e se 
acrescente o seguinte artigo no projeto, renumerando-
se o atual art. 46, bem como os seguintes, dando-se 
também nova designação ao seu Capítulo VI:

“Art. 2º  ..................................................
 ..............................................................

XXXI – Consumidor livre: consumidor 
de gás natural que, nos termos da legislação 
estadual aplicável, tem a opção de adquirir o 
gás natural de qualquer agente produtor, im-
portador ou comercializador;

XXXII – Autoprodutor: agente explorador 
e produtor de gás natural que utiliza parte ou 
totalidade de sua produção como matéria-
prima ou combustível em suas instalações 
industriais;

XXXIII – Auto-importador: agente auto-
rizado para a importação de gás natural que 
utiliza parte ou totalidade do produto importado 
como matéria-prima ou combustível em suas 
instalações industriais.”

“CAPÍTULO VI 
Da Distribuição e Comercialização 

do Gás Natural

Art. 46. O consumidor livre, o autoprodu-
tor ou o auto-importador cujas necessidades de 
movimentação de gás natural não possam ser 
atendidas pela distribuidora estadual poderão 
construir e implantar, diretamente, instalações 
e dutos para seu uso específico, mediante ce-
lebração de contrato que atribua à distribuidora 
estadual a sua operação e manutenção, deven-
do as instalações e dutos ser incorporados ao 
patrimônio estadual mediante declaração de 
utilidade pública e justa e prévia indenização, 
quando de sua total utilização.

§ 1º As tarifas de operação e manuten-
ção das instalações serão estabelecidas pelo 
órgão regulador estadual em observância aos 
princípios da razoabilidade, transparência, 
publicidade e às especificidades de cada ins-
talação.

§ 2º Caso as instalações e os dutos sejam 
construídos e implantados pelas distribuidoras 
estaduais, as tarifas estabelecidas pelo órgão 
regulador estadual considerarão os custos de 
investimento, operação e manutenção, em 
observância aos princípios da razoabilidade, 
transparência, publicidade e às especificidades 
de cada instalação.

§ 3º Caso as instalações de distribui-
ção sejam construídas pelo consumidor livre, 
pelo autoprodutor ou pelo auto-importador, na 
forma prevista no caput deste artigo, a distri-
buidora estadual poderá solicitar-lhes que as 
instalações sejam dimensionadas de forma 
a viabilizar o atendimento a outros usuários, 
negociando com o consumidor livre, o auto-
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produtor ou o auto-importador as contrapar-
tidas necessárias, sob a arbitragem do órgão 
regulador estadual.”  

EMENDA Nº 5 – CCJ (DE REDAÇÃO)

Substitua-se, no § 3º do art. 3º do PLC nº 90, 
de 2007, a Expressão “a empresa ou consórcio de 
empresas concessionárias ou autorizadas” por “a 
empresa ou o consórcio de empresas concessioná-
rios ou autorizados”, levando-se para o plural o ver-
bo “poderá”.

EMENDA Nº 6 – CCJ (DE REDAÇÃO)

Substitua-se, no § 1º do art. 1º do PLC nº 90, de 
2007, a expressão “empresas ou consórcio de empre-
sas constituídas” por “empresa ou consórcio de em-
presas constituídos”.

EMENDA Nº 7 – CCJ (DE REDAÇÃO)

Substitua-se, no caput do art. 36 do PLC nº 90, 
de 2007, o termo “constituída” pela expressão “desde 
que constituídos” iniciada por vírgula, levando-se para 
o plural o verbo “poderá”.

EMENDA Nº 8 – CCJ (DE REDAÇÃO)

Substitua-se, no caput do art. 37 do PLC nº 90, 
de 2007, a expressão “sociedade ou consórcio cuja 
constituição será regida pelas leis brasileiras” por “em-
presa ou consórcio de empresas, desde que constitu-
ídos sob as leis brasileiras”, apondo-se vírgula após 
termo “licitação”.

EMENDA Nº 9 – CCJ (DE REDAÇÃO)

Substitua-se, no caput do art. 41 do PLC nº 90, 
de 2007, a expressão “sociedade ou consórcio cons-
tituído” por “empresa ou consórcio de empresas, des-
de que constituídos”, apondo-se vírgula após o termo 
“licitação”.

EMENDA Nº 10 – CCJ (DE REDAÇÃO)

Substitua-se, nos caput dos arts. 43 e 44 do 
PLC nº 90, de 2007, o termo “constituída” pela ex-
pressão “desde que constituídos” iniciada por vírgula, 
colocando-se entre vírgulas a expressão “com sede e 
administração no País” e levando-se o verbo “poderá” 
para o plural.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB – 
CE) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, 
oferecendo a redação final da matéria, que  passo 
a ler.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.213, DE 2008 
(Da Comissão Diretora)

Redação final das Emendas do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara nº 90, de 2007 
(nº 6.673, de 2006, na Casa de origem).

A comissão Diretora apresenta a redação final 
das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câ-
mara nº 90, de 2007 (nº 6.673, de 2006, na Casa de 
origem), que dispõe sobre as atividades relativas ao 
transporte de gás natural, de que trata o art. 177 da 
Constituição Federal, bem como sobre as atividades 
de tratamento, processamento, estocagem, liquefação, 
regaseificação e comercialização de gás natural; altera 
a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 199 7;e dá outras 
providências.providências.

Sala de Reuniões da Comissão, 3 de dezembro 
de 2008. – Senador Garibaldi Alves Filho, Presidente 
–Senador Álvaro Dias, Relator – Senador César Bor-
ges – Senador Antônio Carlos Valadares.

ANEXO AO PARECER Nº 1.213, DE 2008

Redação final das Emendas do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara nº 90, de 2007 
(nº 6.673, de 2006, na Casa de origem).

Dispõe sobre as atividades relativas 
ao transporte de gás natural, de que trata o 
art. 177 da Constituição Federal, bem como 
sobre as atividades de tratamento, proces-
samento, estocagem, liquefação, regasei-
ficação e comercialização de gás natural; 
altera a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997; 
e dá outras providências.

EMENDA Nº 1 
(Corresponde à Emendas nº 1 – CCJ)

Dê-se ao inciso XVIII do art. 2º, ao § 1º do art. 3º 
e ao art. 27 do Projeto a seguinte redação:

“Art. 2º ...................................................
XVIII – Gasoduto de Transporte: gasoduto 

que realize movimentação de gás natural desde 
instalações de processamento, estocagem ou 
outros gasodutos de transporte até instalações 
de estocagem, outros gasodutos de transporte 
e pontos de entrega a concessionários estadu-
ais de distribuição de gás natural, ressalvados 
os casos previstos nos incisos XVII e XIX do 
caput deste artigo, incluindo estações de com-
pressão, de medição, de redução de pressão 
e de entrega, respeitando-se o disposto no § 
2º do art. 25 da Constituição Federal;

 ............................................................ .”
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“Art.3º ....................................................
 ..............................................................
§ 1º O regime de autorização de que 

trata o inciso II do caput deste artigo aplicar-
se-á aos gasodutos de transporte que en-
volvam acordos internacionais, enquanto o 
regime de concessão aplicar-se-á a todos os 
gasodutos de transporte considerados de in-
teresse geral.

 ............................................................ .”
“Art. 27. Os bens destinados à explora-

ção da atividade de transporte sob o regime de 
autorização, referentes aos gasodutos decor-
rentes de acordos internacionais, serão consi-
derados vinculados à respectiva autorização e, 
no término do prazo de sua vigência, deverão 
ser incorporados ao patrimônio da União, me-
diante declaração de utilidade pública e justa 
e prévia indenização em dinheiro, observado 
o disposto no § 3º do art. 15 desta lei, nos ter-
mos da regulamentação”.

EMENDA Nº 2 
(Corresponde à Emendas nº 2– CCJ)

Dê-se ao art. 38 do Projeto a seguinte redação:

“Art. 38. O exercício da atividade de es-
tocagem de gás natural em reservatórios de 
hidrocarbonetos devolvidos à União e em ou-
tras formações geológicas não produtoras de 
hidrocarbonetos será objeto de concessão de 
uso, precedida de licitação na modalidade de 
concorrência, nos termos do § 1º do art. 22 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, de-
vendo a exploração se dar por conta e risco 
do concessionário”.

EMENDA Nº 3 
(Corresponde à Emendas nº 3 – CCJ)

Dê-se ao inciso XIX do art. 2º do Projeto a se-
guinte redação:

“Art.2º ....................................................
XIX – Gasoduto de Escoamento da Pro-

dução: dutos integrantes das instalações de 
produção, destinados à movimentação de gás 
natural desde os poços produtores até ins-
talações de processamento e tratamento ou 
unidades de liquefação;

 ............................................................ .”

EMENDA Nº 4 
(Corresponde à Emendas nº 4 – CCJ)

Suprima-se o § 2º do art. 36 do Projeto, incluam-
se os incisos XXXI a XXXIII no art. 2º e se acrescente 

o seguinte artigo no Projeto, renumerando-se o atual 
art. 46, bem como os seguintes, dando-se também 
nova designação ao seu Capítulo VI:

“Art. 2º ...................................................
XXXI – Consumidor livre: consumidor 

de gás natural que, nos termos da legislação 
estadual aplicável, tem a opção de adquirir o 
gás natural de qualquer agente produtor, im-
portador ou comercializador;

XXXII – Autoprodutor: agente explorador 
e produtor de gás natural que utiliza parte ou 
totalidade de sua produção como matéria-
prima ou combustível em suas instalações 
industriais;

XXXIII – Auto-importador: agente auto-
rizado para a importação de gás natural que 
utiliza parte ou totalidade do produto importado 
como matéria-prima ou combustível em suas 
instalações industriais”.

“CAPÍTULO VI 
Da Distribuição e Comercialização 

do Gás Natural

Art. 46. O consumidor livre, o autoprodu-
tor ou o auto-importador cujas necessidades de 
movimentação de gás natural não possam ser 
atendidas pela distribuidora estadual poderão 
construir e implantar, diretamente, instalações e 
dutos para o seu uso específico, mediante ce-
lebração de contrato que atribua à distribuidora 
estadual a sua operação e manutenção, deven-
do as instalações e dutos ser incorporados ao 
patrimônio estadual mediante declaração de 
utilidade pública e justa e prévia indenização, 
quando de sua total utilização.

§ 1º As tarifas de operação e manuten-
ção das instalações serão estabelecidas pelo 
órgão regulador estadual em observância aos 
princípios da razoabilidade, transparência, 
publicidade e às especificidades de cada ins-
talação.

§ 2º Caso as instalações e os dutos sejam 
construídos e implantados pelas distribuidoras 
estaduais, as tarifas estabelecidas pelo órgão 
regulador estadual considerarão os custos de 
investimento, operação e manutenção, em 
observância aos princípios da razoabilidade, 
transparência, publicidade e às especificida-
des de cada instalação.

§ 3º Caso as instalações de distribui-
ção sejam construídas pelo consumidor livre, 
pelo autoprodutor ou pelo auto-importador, na 
forma prevista no caput deste artigo, a distri-
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buidora estadual poderá solicitar-lhes que as 
instalações sejam dimensionadas de forma 
a viabilizar o atendimento a outros usuários, 
negociando com o consumidor livre, o auto-
produtor ou o auto-importador as contrapar-
tidas necessárias, sob a arbitragem do órgão 
regulador estadual”.

EMENDA Nº 5 
(Corresponde à Emenda nº 5 – CCJ)

Substitua-se, no § 3º do art. 3º do Projeto, a ex-
pressão “a empresa ou consórcio de empresas con-
cessionária ou autorizada” por “a empresa ou o con-
sórcio de empresas concessionários ou autorizados”, 
levando-se para o plural o verbo “poderá”.

EMENDA Nº 6 
(Corresponde à Emenda nº 6 – CCJ)

Substitua-se, no § 1º do art. 1º do Projeto, a ex-
pressão “empresas ou consórcio de empresas consti-
tuídas” por “empresa ou consórcio de empresas cons-
tituídos”.

EMENDA Nº 7 
(Corresponde à Emenda nº 7 – CCJ)

Substitua-se, no caput do art. 36 do Projeto, o 
termo “constituída” pela expressão “desde que cons-
tituídos” iniciada por vírgula, levando-se para o plural 
o verbo “poderá”.

EMENDA Nº 8 
(Corresponde à Emenda nº 8 – CCJ)

Substitua-se, no caput do art. 37 do Projeto, a 
expressão “sociedade ou consórcio cuja constituição 
será regida pelas leis brasileiras” por “empresa ou 
consórcio de empresas, desde que constituídos sob 
as leis brasileiras”, apondo-se vírgula após o termo 
“licitação”.

EMENDA Nº 9 
(Corresponde à Emenda nº 9 – CCJ)

Substitua-se, no caput do art. 41 do Projeto, a 
expressão “sociedade ou consórcio constituído” por 
“empresa ou consórcio de empresas, desde que cons-
tituídos”, apondo-se vírgula após o termo “licitação”.

EMENDA Nº 10 
(Corresponde à Emenda nº 10 – CCJ)

Substitua-se, nos caput dos arts. 43 e 44 do Pro-
jeto, o termo “constituída” pela expressão “desde que 
constituídos” iniciada por vírgula, colocando-se entre 
vírgulas a expressão “com sede e administração no 
País” e levando-se o verbo “poderá” para o plural.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB – 
CE) – Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

A matéria volta à Câmara dos Deputados.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Sr. Pre-

sidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB – 

CE) – Senador Flávio Arns, V. Exª tem a palavra.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de 
requerer a V. Exª a possibilidade de votação do Projeto 
de Resolução nº 58, de 2008, que trata da contratação 
de crédito externo junto ao BIRD, para atender ao Pro-
jeto Expansão e Consolidação da Saúde da Família – 
Proesf II. É um projeto já aprovado também aqui, nas 
Comissões, no Senado, e que atende a uma necessi-
dade importante. É um empréstimo internacional que 
tem por objetivo o desenvolvimento social, particular-
mente na área da saúde da família.

Então, requeiro a V. Exª que esse projeto possa, 
na hora adequada, ser também votado.

Não sei se o Senador José Agripino – até me 
desculpe o Senador Arthur Virgílio...

É possível? Está bem. 
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB – 

CE) – Solicito a V. Exª que consulte brevemente as li-
deranças. Se houver concordância, nós colocaremos a 
matéria em votação, sem nenhuma objeção por parte 
da direção dos trabalhos.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pela 
ordem.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem.) – Sem dúvida, Sr. Presidente, o PSDB concorda 
e ressalta a elegância objetiva e subjetiva com que V. 
Exª preside a sessão de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB – 
CE) – Agradeço a V. Exª.

Senadora Ideli Salvatti.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Pela ordem, Sr. Pre-
sidente. A nossa solicitação é no sentido de também 
incluir na pauta para votação, assim que for possível, 
o Projeto nº 507/2003, que já está há um bom tem-
po com toda a tramitação encerrada nas Comissões, 
aguardando a inclusão na pauta. Então, que possamos 
incluí-lo para votação na semana agora que entra.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB – 
CE) – A Mesa não tem objeção, se houver a concor-
dância das lideranças.
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Senador Agripino Maia e, em seguida, o Senador 
Heráclito Fortes.

Senador Agripino, V. Exª tem a palavra.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem.) 

– Manifestar o “de acordo” do meu partido com a pre-
tensão do Senador Flávio Arns. O projeto é meritório, 
empréstimo do Bird destinado à Saúde da Família. 
Estamos inteiramente de acordo.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. PCdoB – 
CE) – O.K.! 

Senador Heráclito Fortes, V. Exª tem a palavra, 
para uma questão de ordem.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
pediria permissão a V. Exª para comunicar aos mem-
bros da Comissão de Relações Exteriores e à Casa 
que acertamos a presença, terça-feira, do Ministro 
Celso Amorim e do Vice-Presidente do BNDES àque-
la Comissão, para discutirmos todos os aspectos da 
crise que envolve o Brasil e o Equador, como também 
para que se trate do conjunto de empréstimos feito pelo 
BNDEs aos países amigos do continente.

Faço este comunicado e, amanhã, oficializaremos 
os dois convites na Comissão. Espero contar com a 
presença de todos na terça-feira.

Amanhã, teremos, portanto, a reunião ordinária, 
com a oitiva de três embaixadores.

Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – V. 

Exª me permite um aparte?
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Pois 

não.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Como 

o assunto se refere também à Comissão de Assuntos 
Econômicos, que tem reunião terça-feira, quem sabe 
V. Exª pudesse consultar o Presidente da CAE, Sena-
dor Aloizio Mercadante, até amanhã, sobre eventual-
mente realizar uma sessão conjunta, porque depende 
da pauta da CAE.

Mas, como a questão do Equador e do BNDES 
vai ser tratada, quem sabe possa ser realizada sessão 
conjunta com o Ministro Celso Amorim e o Presidente 
do BNDES.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A comunicação foi feita, é relevante, e todos 
os Srs. Senadores estão convidados.

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

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – pela ordem, Senador Arthur Virgílio.  

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o 
projeto a que se referiu, solicitando inclusão na pau-

ta, a Senadora Ideli Salvatti, acabei de combinar com 
ela que nós examinaremos o projeto e, não havendo 
discordância substantiva de parte do PSDB, nós con-
cordamos em votar amanhã, por acordo de Liderança, 
tanto quanto faríamos hoje. 

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 112, DE 2005

Discussão, em turno único, Projeto de 
Lei da Câmara nº 112 de 2005 (Nº 2.462/2000, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a cria-
ção da área de proteção ambiental, Serra de 
Meruoca, no Estado do Ceará, e dá outras 
providências.

Parecer favorável sob os nºs 379 e 380, 
de 2008, das Comissões de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania (Relator ad hoc: Senador Tas-
so Jereissati), de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor, Fiscalização e Controle (Relatora: 
Senadora Marisa Serrano).

Não foram oferecidas emendas à matéria.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pau-

sa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação a Câmara dos 

Deputados.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 112, DE 2005

Dispõe sobre a criação da Área de Pro-
teção Ambiental Serra da Meruoca, no Esta-
do do Ceará, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica criada a Área de Proteção Ambiental 

denominada Serra da Meruoca, situada na biorregião 
da serra de mesmo nome, localizada nos municípios 
de Meruoca, Massapê, Alcântara e Sobral, no Estado 
do Ceará, com o objetivo de:

I – garantir a conservação de remanescentes 
das

florestas caducifólias e subcaducífólias;
II – proteger os recursos hídricos;
III – proteger a fauna e a flora silvestres;
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IV – promover a recomposição da vegetação 
natural;

V – melhorar a qualidade de vida das populações 
residentes, mediante orientação e disciplina das ativi-
dades econômicas locais;

VI – ordenar o turismo ecológico;
VII – fomentar a educação ambiental;
VIII – preservar as culturas e tradições locais.
Art. 2º A APA Serra da Meruoca apresenta a 

seguinte delimitação: setor A: as vertentes nordes-
te, leste e sudeste,  partir da cota de 200m (duzen-
tos metros) de altitude, nos municípios de Meruoca e 
Massapê, entre as coordenadas UTM: 1) 349.532m 
E e 9.605.462m; 2) 349.532m E e 9.602.101m 14; 
3) 346.461m E e 9.600.310m 14; 4) 304.578m E; e 
9.600.310m 14; 5)340.578m E e 9.607.871m N; 6) 
347.322m E e 9.607.871m N. Com área aproximada 
de 608ha (seiscentos e oito bectares); setor B: toda a 
área compreendida acima da cota de 600m (seiscen-
tos metros) de altitude, nos municípios de Meruoca, 
Massapê, Alcântara e Sobral.

Art. 3º Na implantação e gestão da APA Serra 
da Meruoca, serão adotadas, entre outras, as seguin-
tes medidas:

I – elaboração do zoneamento ecológico-eco-
nômico, definindo as atividades a serem permitidas 
ou incentivadas em cada zona e as que deverão ser 
restringidas e proibidas;

II – utilização dos instrumentos legais e dos in-
centivos financeiros governamentais, para assegurar 
a proteção da biota, o uso racional do solo e outras 
medidas referentes à salvaguarda dos recursos am-
bientais;

III – aplicação de medidas legais destinadas a 
impedir ou evitar o exercício de atividades causadoras 
de degradação da qualidade ambiental;

IV – divulgação das medidas previstas nesta lei, 
objetivando o esclarecimento da comunidade local so-
bre a APA e suas finalidades;

V – promoção de programas específicos de edu-
cação ambiental, extensão rural e saneamento bási-
co;

VI – incentivo à instituição de Reservas Particu-
lares do Patrimônio Natural – RPPN, nos imóveis que 
se encontrem inseridos, no todo ou em parte, nos li-
mites da APA.

Art. 4º Ficam proibidas na APA Serra da Meruo-
ca, entre outras, as seguintes atividades:

I – implantação de atividades industriais poten-
cialmente poluidoras que impliquem danos ao meio 
ambiente ou afetem os mananciais de água;

II – implantação de projetos de urbanização, 
realização de obras de terraplanagem, abertura de 

estradas e de canais e a prática de atividades agrí-
colas, quando essas iniciativas implicarem alteração 
das condições ecológicas locais, principalmente nas 
zonas de vida silvestre:

III – exercício de atividades capazes de provo-
car acelerada erosão ou assoreamento das coleções 
hídrícas;

IV – exercício de atividades que impliquem ma-
tança, captura ou molestamento de espécies raras da 
biota regional;

V – uso de biocidas e fertilizantes, quando indis-
criminado ou em desacordo com as normas e reco-
mendações técnicas oficiais;

VI – despejo, nos cursos d’água abrangidos pela 
APA, de quaisquer efluentes, resíduos ou detritos;

VII – retirada de areia e material rochoso dos 
terrenos que compõem as encostas das bacias e dos 
rios que implique alterações das condições ecológi-
cas locais.

Art. 5º A APA Serra da Meruoca será implanta-
da,  administrada e fiscalizada pelo Poder Executivo 
Federal.

Art. 6º Serão estabelecidas, na APA Serra da 
Meruoca, zonas de vida silvestre, de acordo com a 
legislação vigente.

Parágrafo único. As zonas de vida silvestre com-
preenderão as reservas ecológicas locais e as áreas 
compreendidas acima da cota de 800m (oitocentos 
metros) de altitude, que ficarão sujeitas às restrições 
de uso para utilização adequada dos recursos naturais 
disponíveis e preservação do meio ambiente.

Art. 7º Os investimentos e financiamentos a serem 
concedidos por órgãos e entidades da administração 
pública direta e indireta e da iniciativa privada e organis-
mos internacionais destinados à região compreendida 
pela APA serão previamente compatibilizados com as 
diretrizes estabelecidas nesta lei.

Art. 8º As licenças e autorizações concedidas 
pelos órgãos executivos federais não dispensarão o 
cumprimento de outras exigências legais aplicáveis.

Art. 9º A Área de Proteção Ambiental da Serra 
da Meruoca disporá de Conselho Gestor para apoiar 
a implementaçao das atividades de administração e 
a elaboração do zoneamento ecológico-econômico e 
do plano de manejo.

Parágrafo único. O Conselho Gestor contará com 
a representação dos entes federados, associações de 
moradores, organizações não-governamentais e orga-
nizações de classe pertencentes à área de abrangência 
do memorial descritivo contido no art. 2º desta lei.

Art. 10. Esta lei e entra em vigor na data de sua 
publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 179, DE 2008

Projeto de Lei da Câmara nº 179, de 2008 
(nº 940, de 2007, na Casa de origem), de inicia-
tiva da Procuradoria-Geral da República, que 
dispõe sobre a remuneração dos Membros do 
Conselho Nacional do Ministério Público.

Parecer favorável sob o nº 1.174, de 2008, 
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia (Relator: Senador Demóstenes Torres).

Poderão ser oferecidas emendas à matéria até 
o encerramento da discussão.

Não foram oferecidas emendas.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 179, DE 2008

Dispõe sobre a remuneração dos mem-
bros do Conselho Nacional do Ministério 
Público.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os membros do Conselho Nacional do Mi-

nistério Público perceberão mensalmente subsídio equi-
valente ao de Subprocurador-Geral da República.

§ 1º Os Conselheiros detentores de vínculo efe-
tivo com o poder público ou que percebem proventos 
em órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, 
da administração direta ou indireta, manterão a remu-
neração ou os proventos no órgão de origem, acres-
cida da diferença entre esses, se de menor valor, e o 
subsídio referido no caput deste artigo.

§ 2º Além da remuneração prevista neste artigo, 
os Conselheiros receberão passagens e diárias equiva-
lentes às pagas a Subprocurador-Geral da República, 
para atender aos deslocamentos em razão do serviço.

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação 
desta Lei correrão à conta dos créditos consignados 
ao Conselho Nacional do Ministério Público no Orça-
mento-Geral da União.

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

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Item extrapauta:

PROJETO DA CÂMARA Nº 181, DE 2008

Projeto de Lei da Câmara nº 181, de 
2008 (nº 4.322/2008, na Casa de origem), que 
denomina Otto de Lara Resende e Fernando 
Sabino os viadutos que compõem o complexo 
do Anel Rodoviário de Belo Horizonte, locali-
zado no Km 312-8  da BR-262.

Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio 
para oferecer parecer, em substituição à Comissão de 
Educação e Esporte.

PARECER Nº 1.214, DE 2008–PLEN

O SR. ARTHUR VIRGÍLIIO (PSDB – AM. Para pro-
ferir parecer.) – Sr. Presidente, por todas as razões de 
constitucionalidade e de mérito, o relatório é a favor, com 
o registro de uma curiosidade. Essa figura tão admirável 
que é Otto Lara Resende, conhecida no Brasil inteiro por 
quem estuda Literatura, vim saber agora que seu nome 
é Otto de Lara Resende. Mas de fato um extraordinário 
cronista, um extraordinário contista, um extraordinário 
romancista, assim como Fernando Sabino, que marcou 
a minha geração, marcou a minha adolescência com o 
seu Encontro Marcado e com tantas obras notáveis.

Parabenizo o Governador Aécio Neves pelas duas 
felizes indicações. E lembro que essa matéria é aprova-
da em muito boa hora, porque o Governador inaugurará 
os dois viadutos: o Viaduto Otto de Lara Resende, no 
sentido São Paulo/SP – Vitória/ES, eixos 20 e 21; e o 
Viaduto Fernando Sabino, no sentido Vitória/ES – São 
Paulo/SP, eixos 20 e 22, no dia 10 de dezembro. 

Portanto, estamos nós aqui agindo a tempo e a 
hora para permitir essa justa homenagem que o ilus-
tre Governador de Minas Gerais, meu companheiro de 
partido, meu prezado amigo Governador Aécio Neves, 
presta a dois mineiros que eu diria mais do que tudo 
isso, dois grandes brasileiros, dois grandes mineiros 
que Minas emprestou ao País, admirados internacio-
nalmente, respeitados por sua qualidade literária e por 
vidas exemplares que legaram a todos nós. 

Portanto, estou absolutamente de acordo com a 
homenagem justa que Otto de Lara Resende e Fer-
nando Sabino recebem do Governo de Minas Gerais, 
ressaltando que o projeto é assinado pelo Deputado 
Virgílio Guimarães, do PT de Minas Gerais. 

De fato, uma unanimidade se constrói em Minas 
para registrar esses dois grandes valores da literatu-
ra brasileira e da literatura de língua portuguesa. Eles 
estão no melhor dos níveis.

Obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Embora não possa me manifestar sobre o mérito 
dessa questão, meu caro Relator, que dá o parecer favo-
rável, não posso deixar de registrar essa feliz iniciativa. 
Trata-se de grandes figuras da literatura brasileira que são 
homenageadas pela iniciativa do Deputado Virgílio Gui-
marães, e tivemos a felicidade de o parecer nesta Casa 
ter sido dado, então, pelo Senador Arthur Virgílio.

Essa combinação de PT e PSDB lá em Minas 
Gerais parece que continua prosperando.

Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, está encer-

rada a discussão.
Em votação a matéria.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 181, DE 2008

Denomina Otto de Lara Resende e 
Fernando Sabino os viadutos que com-
põem o Complexo do Anel Rodoviário de 
Belo Horizonte, localizados no km 312,8 
da BR-262.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Complexo do Anel Rodoviário de Belo 

Horizonte, localizado no km 312,8 da BR-262 (Vitória-
São Paulo), passa a ter as seguintes denominações:

I – Viaduto Otto de Lara Resende, no sentido São 
Paulo/SP-Vitória/ES, eixos 20 e 21;

II – Viaduto Fernando Sabino, no sentido Vitória/
ES – São Paulo/SP, eixos 20 e 22.

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

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 58, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 58, de 2008, apresentado pela 
Comissão de Assuntos Econômicos como 
conclusão do Parecer nº 1.122, de 2008, Re-
lator ad hoc: Senador Francisco Dornelles, 
que autoriza a República Federativa do Brasil 
a contratar operação de crédito externo junto 
ao Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento (BIRD), no valor de até oi-
tenta e três milhões, quatrocentos e cinqüenta 
mil dólares dos Estados Unidos da América, 

cujos recursos destinam-se ao financiamento 
parcial do “Projeto de Expansão e Consolida-
ção da Saúde da Família (PROESF II)”.

Não foram oferecidas emendas perante à 
Mesa.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, está encer-

rada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 
oferecendo a redação final ao Projeto de Resolução 
nº 58, de 2008, que passo a ler.

É lido o seguinte

PARECER Nº 1.215, DE 2008 
(Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução 
nº 58, de 2008.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução nº 58, de 2008, que autoriza 
a República Federativa do Brasil a contratar operação 
de crédito externo com o Banco Internacional para a 
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de 
até US$ 83.450.000,00 (oitenta e três milhões, quatro-
centos e cinqüenta mil dólares dos Estados Unidos da 
América), cujos recursos destinam-se ao financiamen-
to parcial do “Projeto de Expansão e Consolidação da 
Saúde da Família (PROESF II)”.

Sala de Reuniões da Comissão, 3 de dezembro 
de 2008. _ Senador Garibaldi Alves Filho _ Senador 
Álvaro Dias_ Senador Antonio Carlos Valadares_ 
Senador César Borges.

ANEXO AO PARECER Nº 1.215, DE 2008

Redação final do Projeto de Resolução 
nº 58, de 2008.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº      , DE 2008

Autoriza a República Federativa do 
Brasil a contratar operação de crédito ex-
terno junto ao Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), 
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no valor de até US$ 83.450.000,00 (oitenta e 
três milhões, quatrocentos e cinqüenta mil 
dólares norte-americanos), cujos recursos 
destinam-se ao financiamento parcial do 
“Projeto de Expansão e Consolidação da 
Saúde da Família (PROESF II)”.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a República Federativa do Brasil autori-

zada a contratar operação de crédito externo junto ao 
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvol-
vimento (BIRD), no valor de até US$ 83.450.000,00 
(oitenta e três milhões, quatrocentos e cinqüenta mil 
dólares norte-americanos).

Parágrafo único. Os recursos advindos da opera-
ção de crédito externo referida no caput destinam-se 
ao financiamento parcial do Projeto de Expansão e 
Consolidação da Saúde da Família (PROESF II).

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º 
deverá ser realizada nas seguintes condições:

I – credor: Banco Internacional para Reconstru-
ção e Desenvolvimento (BIRD);

II – valor do empréstimo: até US$ 83.450.000,00 
(oitenta e três milhões e quatrocentos e cinqüenta mil 
dólares norte-americanos);

III – modalidade: empréstimo margem fixa (Fixed 
Spread Loan);

IV – prazo de desembolso: 5 (cinco) anos, contado 
a partir da data de entrada em vigor do contrato;

V – amortização: em 50 (cinqüenta) parcelas se-
mestrais, consecutivas e, na medida do possível, iguais. 
A primeira quota de amortização deverá ser paga em 15 
de agosto de 2013 e a última até o dia 15 de fevereiro de 
2038, sendo que cada uma das parcelas corresponderá 
a 2% (dois por cento) do valor desembolsado;

VI – juros: exigidos semestralmente, nas mesmas 
datas do pagamento da amortização, e calculados sobre 
o saldo devedor periódico do empréstimo, a uma taxa 
composta pela taxa de juros Libor semestral para dólar 
norte-americano acrescida de um spread a ser determi-
nado pelo BIRD a cada exercício fiscal e fixado na data 
da assinatura do contrato, sendo de 0,05% a.a. (cinco 
centésimos por cento ao ano) a margem fixa acordada;

VII – comissão à vista: 0,25% (vinte e cinco cen-
tésimos por cento) sobre o valor do empréstimo, a ser 
debitada na data em que o contrato entrar em efeti-
vidade.

Art. 3º O prazo máximo para o exercício da pre-
sente autorização é de 540 (quinhentos e quarenta 
dias), contado a partir de sua publicação.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

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

ram permanecer sentados. (Pausa.)
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Concedo a palavra ao Senador Flávio Arns.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, agradeço, é 
importante, é para a área da saúde, um empréstimo in-
ternacional de um valor importante para o País, a fim de 
atender um dos aspectos fundamentais na área da saúde, 
já iniciado no Governo passado, consolidado neste Go-
verno e, sem dúvida, deve ser continuado e aperfeiçoado 
no futuro, que é o Programa Saúde da Família.

Parabéns ao Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Parabéns a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Anteriormente, foi lido o Requerimento 1.589, 
de 2008, do Senador José Nery e outros Srs. Sena-
dores, solicitando, em aditamento ao Requerimento 
nº 463, de 2008, que a sessão especial destinada a 
homenagear os 60 anos da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos seja realizada no dia 17 de dezem-
bro próximo, ficando prejudicada a data de 18 de de-
zembro antes solicitada.

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

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Srªs e Srs. Senadores, está na mesa o último 
projeto de lei, que tem origem na Câmara, o Projeto 
de Lei nº 3, de 2007, que regulamenta o exercício das 
profissões de Técnico em Saúde Bucal (TSB)  e Auxi-
liar em Saúde Bucal.

Eu peço a atenção de V. Exªs, uma vez que, ori-
ginalmente, esse projeto não estava na mesa; contudo, 
não há qualquer embaraço para a sua votação. Assim, 
peço a V. Exªs que acompanhem essa indicação da 
mesa para discussão e votação.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 3, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 3, de 2007 (Nº 1.140/2003, 
na Casa de origem), que regulamenta o exercí-
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cio das profissões de Técnico em Saúde Bucal 
(TSB) e de Auxiliar em Saúde Bucal (ASB).

Pareceres nºs 715, de 2007, e 1.079, de 
2008, das Comissões de Assuntos Sociais – 
Relator Senador Augusto Botelho, favorável; 
e da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, em audiência nos termos do Reque-
rimento nº 999, de 2007 – Relator Senador 
Inácio Arruda, favorável, com a Emenda nº 01 
da Comissão de Constituição e Justiça e de 
redação, que apresenta.

Não foram oferecidas emendas perante a 
mesa.

Em discussão o projeto e as emendas, em turno 
único (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Em votação.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação a Emenda nº 1 da Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania, de redação.
As Srªs e os Srs Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.

São os seguintes o projeto e a emenda 
aprovados:
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EMENDA Nº 1 – CCJ

Dê-se ao inciso VII do art. 5º a seguinte reda-
ção:

“Art. 5º  ..................................................
 ..............................................................
VII – realizar fotografias e tomadas de uso 

odontológicos exclusivamente em consultórios 
ou clínicas odontológicas;

 ............................................................. ”
§ 1º (antigo parágrafo único)  ................
§ 2º Ficam excluídas as clínicas radioló-

gicas odontológicas do disposto no inciso VII 
deste artigo.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 
oferecendo a redação final ao Projeto de Lei da Câ-
mara nº 3, de 2007, que passo a ler.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.216, DE 2008 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei da 
Câmara nº 3, de 2007 (nº 1.140, de 2003, na 
Casa de origem).

A Comissão Diretora apresenta a redação final do 
Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 2007 (nº 1.140, de 
2003, na Casa de origem), que regulamenta o exercí-
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cio das profissões de Técnico em Saúde Bucal – TSB 
e de Auxiliar em Saúde Bucal – ASB.

Sala de Reuniões da Comissão, 3 de dezembro 
de 2008. – Senador Garibaldi Alves Filho, Presidente 
– Senador Álvaro Dias, Relator – Senador Antonio 
Carlos Valadares – Senador César Borges.

ANEXO AO PARECER Nº 1.216, DE 2008

Redação final do Projeto de Lei da 
Câmara nº 3, de 2007 (nº 1.140, de 2003, na 
Casa de origem).

Regulamenta o exercício das profis-
sões de Técnico em Saúde Bucal – TSB e 
de Auxiliar em Saúde Bucal – ASB.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O exercício das profissões de Técnico em 

Saúde Bucal – TSB e de Auxiliar em Saúde Bucal – 
ASB, em todo o território nacional, só é permitido aos 
portadores de diplomas ou de certificados expedidos 
que atendam às normas do Conselho Federal de Edu-
cação e às disposições desta Lei.

Art. 2º Podem exercer também, no território na-
cional, as profissões referidas no art. 1º desta Lei os 
portadores de diplomas expedidos por escolas estran-
geiras devidamente revalidados.

Art. 3º O Técnico em Saúde Bucal e o Auxiliar 
em Saúde Bucal estão obrigados a se registrar no 
Conselho Federal de Odontologia e a se inscrever no 
Conselho Regional de Odontologia em cuja jurisdição 
exerçam suas atividades.

§ 1º Os registros e as inscrições devem ser lan-
çados em livros específicos, de modelos aprovados 
pelo Conselho Federal de Odontologia.

§ 2º O número de inscrição atribuído ao Técnico 
em Saúde Bucal é precedido da sigla do Conselho 
Regional, ligado por hífen às letras “TSB”.

§ 3º O número de inscrição atribuído ao Auxiliar 
em Saúde Bucal é precedido da sigla do Conselho 
Regional, ligado por hífen às letras “ASB”.

§ 4º Ao Técnico em Saúde Bucal e ao Auxiliar em 
Saúde Bucal inscritos devem ser fornecidas cédulas 
de identidade profissional, de modelo aprovado pelo 
Conselho Federal de Odontologia.

§ 5º Os valores das anuidades devidas aos Con-
selhos Regionais pelo Técnico em Saúde Bucal e pelo 
Auxiliar em Saúde Bucal e das taxas correspondentes 
aos serviços e atos indispensáveis ao exercício das 
profissões não podem ultrapassar, respectivamente, 
¼ (um quarto) e 1/10 (um décimo) daqueles cobrados 
ao cirurgião-dentista.

Art. 4º O Técnico em Saúde Bucal é o profissio-
nal qualificado em nível médio que, sob supervisão 

direta ou indireta do cirurgião-dentista, executa ações 
de saúde bucal.

Parágrafo único. A supervisão direta será obri-
gatória em todas as atividades clínicas, podendo as 
atividades extra-clínicas ter supervisão indireta.

Art. 5º Competem ao Técnico em Saúde Bucal, 
sempre sob a supervisão do cirurgião-dentista, as 
seguintes atividades, além das estabelecidas para os 
auxiliares em saúde bucal:

I – participar do treinamento e capacitação de 
Auxiliar em Saúde Bucal e de agentes multiplicadores 
das ações de promoção à saúde;

II – participar das ações educativas atuando na 
promoção da saúde e na prevenção das doenças bu-
cais;

III – participar na realização de levantamentos 
e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de 
examinador;

IV – ensinar técnicas de higiene bucal e realizar 
a prevenção das doenças bucais por meio da aplica-
ção tópica do flúor, conforme orientação do cirurgião-
dentista;

V – fazer a remoção do biofilme, de acordo com 
a indicação técnica definida pelo cirurgião-dentista;

VI – supervisionar, sob delegação do cirurgião-
dentista, o trabalho dos auxiliares de saúde bucal;

VII – realizar fotografias e tomadas de uso odon-
tológicos exclusivamente em consultórios ou clínicas 
odontológicas;

VIII – inserir e distribuir no preparo cavitário ma-
teriais odontológicos na restauração dentária direta, 
vedado o uso de materiais e instrumentos não indica-
dos pelo cirurgião-dentista;

IX – proceder à limpeza e à anti-sepsia do campo 
operatório, antes e após atos cirúrgicos, inclusive em 
ambientes hospitalares;

X – remover suturas;
XI – aplicar medidas de biossegurança no arma-

zenamento, manuseio e descarte de produtos e resí-
duos odontológicos;

XII – realizar isolamento do campo operatório;
XIII – exercer todas as competências no âmbito 

hospitalar, bem como instrumentar o cirurgião-dentista 
em ambientes clínicos e hospitalares.

§ 1º Dada a sua formação, o Técnico em Saú-
de Bucal é credenciado a compor a equipe de saúde, 
desenvolver atividades auxiliares em Odontologia e 
colaborar em pesquisas.

§ 2º Ficam excluídas as clínicas radiológicas odon-
tológicas do disposto no inciso VII deste artigo.

Art. 6º É vedado ao Técnico em Saúde Bucal:
I – exercer a atividade de forma autônoma;
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II – prestar assistência direta ou indireta ao pa-
ciente, sem a indispensável supervisão do cirurgião-
dentista;

III – realizar, na cavidade bucal do paciente, pro-
cedimentos não discriminados no art. 5º desta Lei; e

IV – fazer propaganda de seus serviços, exceto 
em revistas, jornais e folhetos especializados da área 
odontológica.

Art. 7º O Conselho Federal de Odontologia, ou-
vidos os Conselhos Regionais de Odontologia, deter-
minará a proporcionalidade entre cirurgiões-dentistas 
e técnicos em saúde bucal em cada Estado.

Parágrafo único. Cada Conselho Regional de 
Odontologia fará uma consulta entre todos os cirurgi-
ões-dentistas, com a finalidade de estabelecer a pro-
porção ideal entre cirurgiões-dentistas e técnicos em 
Saúde Bucal em sua jurisdição, considerada válida a 
proposta que contiver a manifestação de, no mínimo, 
20% (vinte por cento) em primeiro escrutínio ou, no 
caso de não se atingir esse percentual, em segundo 
escrutínio com qualquer quorum.

Art. 8º O Auxiliar em Saúde Bucal é o profissio-
nal qualificado em nível médio que, sob a supervisão 
direta ou indireta do cirurgião-dentista ou do Técnico 
em Saúde Bucal, executa tarefas auxiliares no trata-
mento da saúde bucal.

Parágrafo único. A supervisão direta se dará em 
todas as atividades clínicas, podendo as atividades 
extraclínicas ter supervisão indireta.

Art. 9º Compete ao Auxiliar em Saúde Bucal, 
sempre sob a supervisão do cirurgião-dentista ou do 
Técnico em Saúde Bucal:

I – organizar e executar atividades de higiene 
bucal;

II – processar filme radiográfico;
III – preparar o paciente para o atendimento;
IV – auxiliar e instrumentar os profissionais nas 

intervenções clínicas, inclusive em ambientes hospi-
talares;

V – manipular materiais de uso odontológico;
VI – selecionar moldeiras;
VII – preparar modelos em gesso;
VIII – registrar dados e participar da análise das 

informações relacionadas ao controle administrativo 
em saúde bucal;

IX – executar limpeza, assepsia, desinfecção e 
esterilização do instrumental, equipamentos odonto-
lógicos e do ambiente de trabalho;

X – realizar o acolhimento do paciente nos ser-
viços de saúde bucal;

XI – aplicar medidas de biossegurança no ar-
mazenamento, transporte, manuseio e descarte de 
produtos e resíduos odontológicos;

XII – desenvolver ações de promoção da saúde 
e prevenção de riscos ambientais e sanitários;

XIII – realizar em equipe levantamento de neces-
sidades em saúde bucal; e

XIV – adotar medidas de biossegurança visando 
ao controle de infecção.

Art. 10. É vedado ao Auxiliar em Saúde Bucal:
I – exercer a atividade de forma autônoma;
II – prestar assistência, direta ou indiretamente, a 

paciente, sem a indispensável supervisão do cirurgião-
dentista ou do Técnico em Saúde Bucal;

III – realizar, na cavidade bucal do paciente, pro-
cedimentos não discriminados no art. 9º desta Lei; e

IV – fazer propaganda de seus serviços, mesmo 
em revistas, jornais ou folhetos especializados da área 
odontológica.

Art. 11. O cirurgião-dentista que, tendo Técnico 
em Saúde Bucal ou Auxiliar em Saúde Bucal sob sua 
supervisão e responsabilidade, permitir que esses, sob 
qualquer forma, extrapolem suas funções específicas 
responderá perante os Conselhos Regionais de Odon-
tologia, conforme a legislação em vigor.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

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

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Srªs e Srs Senadores, quero informar que es-
tamos concluindo as matérias que estavam sobre a 
mesa para votação.

O empréstimo ao Ceará foi aprovado com o voto 
de V. Exª de louvor.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Eu 
gostaria, inclusive, de ressaltar que esse foi um gesto 
de esforço de V. Exª. Recebi antes o telefonema do 
Senador Tarso Jereissati no sentido da aprovação e, 
neste momento, da Senadora Patrícia Saboya, rego-
zijando-se com V. Exª pela persistência com que lutou 
e dizendo do interesse que tem em ver essa matéria 
aprovada.

Parabéns a V. Exª e parabéns a toda a bancada de 
Senadores, tão operosa que é a Bancada do Ceará.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Eu que agradeço a V. Exª, Líder do PSDB, e 
ao Líder do Democratas, que esteve durante toda a 
sessão e que agora foi substituído momentaneamen-
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te pelo Senador Heráclito Fortes – o Senador José 
Agripino Maia acompanhou quase toda a sessão –, 
assim como os líderes da Minoria em conjunto com 
os demais líderes partidários nesta Casa, que patro-
cinaram essa noite inteira de votação de matérias ex-
cepcionais no Senado.

Então, acho que está de parabéns o Senado da 
República com esse esforço hercúleo dos Srs. Sena-
dores para garantir a aprovação de matérias tão sig-
nificativas.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pela or-
dem.) – Sr. Presidente, quero apenas parabenizar V. Exª 
pela rapidez com que tratou dessa questão do Ceará. 
Estávamos aqui inclusive preparados para discutir um 
pouco a matéria, até para valorizar este momento, mas 
V. Exª foi mais ágil no gatilho, e o Ceará merece. 

Parabéns a V. Exª, parabéns ao Senador Tasso 
e à Senadora Patrícia.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Agradeço a V. Exª.

Em se tratando de crise econômica, como a que 
estamos vivendo no mundo inteiro, quem consegue 
captar algum recurso tem que aprová-lo instantane-
amente. 

São as seguintes as matérias transferidas 
para a próxima sessão deliberativa ordinária:

3

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 270, 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 270, de 2008 (apresentado como con-
clusão do Parecer nº 1.125, de 2008, da Comissão de 
Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Fran-
cisco Dornelles), que aprova a programação monetária 
relativa ao quarto trimestre de 2008.

4

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 30, DE 2008 

(Proveniente da Medida Provisória nº 443, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 30, de 2008, que autoriza 
o Banco do Brasil S.A. e a Caixa Econômica 
Federal a constituírem subsidiárias e a adqui-
rirem participação em instituições financeiras 
sediadas no Brasil; altera as Leis nºs 10.637, 
de 30 de dezembro de 2002, 10.865, de 30 de 
abril de 2004, e 11.774, de 17 de setembro de 

2008; e dá outras providências (proveniente da 
Medida Provisória nº 443, de 2008).

Relator revisor: Valter Pereira
(Sobrestando a pauta a partir de: 

6.12.2008)
Prazo final: 20.12.2008

5

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 444, DE 2008

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 444, de 2008, de autoria do Presi-
dente da República, que autoriza o Poder Exe-
cutivo a doar estoques públicos de alimentos 
à República de Cuba, à República do Haiti, à 
República de Honduras e à Jamaica.

Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 

15.12.2008)
Prazo final: 702.2009

6

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 29, DE 2003 

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 29, de 2003, 
tendo como primeira signatária a Senadora 
Lúcia Vânia, que dá nova redação ao art. 193 
da Constituição Federal (que trata da ordem 
social).

Parecer favorável, sob nº 156, de 2006, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Tasso Jereissati.

7

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 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 
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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 art. 45 da Constituição 
para conceder ao brasileiro residente no ex-
terior o direito de votar nas eleições.

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

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 
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 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, ter-
minando 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 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

SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6, DE 2007

Votação, em turno suplementar, do Subs-
titutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 
2007 (nº 6.645/2006, na Casa de origem, do 
Deputado Mendes Ribeiro Filho), que acres-
centa parágrafo único ao art. 175 da Lei nº 
5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de 
Processo Civil, e dá nova redação ao art. 62 
da Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, que 
organiza a Justiça Federal de primeira instân-
cia, e dá outras providências. (Estabelece dias 
e períodos de feriado forense e de suspensão 
dos prazos processuais)

Pareceres sob nºs 994, de 2007 e 383, 
de 2008, das Comissões

– Diretora, Relator: Senador Alvaro Dias, 
oferecendo a redação do vencido; e

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Pedro Simon (sobre as Emen-
das nºs 1 a 5, de Plenário), favorável, nos ter-
mos de subemendas que apresenta.
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13

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 7, DE 2008

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

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

14

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 20, DE 1999 

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

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

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

15

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 18, DE 1999 

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

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-

tituição nº 18, de 1999, tendo como primeiro 
signatário o Senador Romero Jucá, que al-
tera a redação do art. 228 da Constituição 
Federal.

16

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 pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 3, de 2001, tendo como primeiro 
signatário o Senador José Roberto Arruda,que 
altera o artigo 228 da Constituição Federal, 
reduzindo para dezesseis anos a idade para 
imputabilidade penal.

17

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 26, DE 2002 

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

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

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

18

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 90, DE 2003 

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

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

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 90, de 2003, tendo como primeiro 
signatário o Senador Magno Malta, que inclui 
parágrafo único no artigo 228, da Constitui-
ção Federal, para considerar penalmente 
imputáveis os maiores de treze anos que 
tenham praticado crimes definidos como 
hediondos.
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19

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.

20

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DA CÂMA-
RA 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, do 
Deputado Alberto Fraga), que altera os arts.47 
e 56 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 
1971 (dispõe sobre a administração e o con-
selho fiscal das sociedades cooperativas).

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

21

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2003

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

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

22

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 75, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 75, de 2004 (nº 1.071/2003, 

na Casa de origem, do Deputado Luciano Zica), 
que altera a Lei nº 10.334, de 19 de dezembro 
de 2001, que dispõe sobre a obrigatoriedade 
de fabricação e comercialização de lâmpadas 
incandescentes para uso em tensões de valor 
igual ou superior ao da tensão nominal da rede 
de distribuição, e dá outras providências.

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

23

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 103, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 103, de 2005 (nº 45/99, na 
Casa de origem, do Deputado Paulo Rocha), 
que veda a exigência de carta de fiança aos 
candidatos a empregos regidos pela Consoli-
dação das Leis do Trabalho – 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.

24

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, do Deputado Wasny de 
Roure), que modifica o inciso II do caput do 
art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996 (dispõe sobre o aproveitamento de 
matérias cursadas em seminários de filosofia 
ou teologia).

Parecer sob nº 924, de 2006, da Comis-
são de Educação, Relatora: Senadora Maria do 
Carmo Alves, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.

25

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, do Deputado Geraldo Re-
sende), 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 privados de assistência 
à saúde (acrescenta o planejamento familiar 
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nos casos de cobertura dos planos ou seguros 
privados de assistência à saúde).

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

26

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, do Deputado Ricardo Barros), 
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.

27

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 4, DE 2006

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

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

28

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, do Deputado Sandro Ma-
bel), 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 sobre 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.

29

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, do Deputado Sandes Jú-
nior), 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.

30

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2006 (nº 922/2003, na 
Casa de origem, do Deputado Davi Alcolum-
bre), que denomina “Aeroporto Internacional de 
Macapá/AP – Alberto Alcolumbre”, o aeroporto 
da cidade de Macapá, Estado do Amapá.

Parecer favorável, sob nº 883, de 2008, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Geovani Borges.

31

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 96, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 96, de 2007 (nº 6.463/2005, 
na Casa de origem), que institui o dia 25 de 
janeiro como Dia Nacional da Bossa Nova.  

Parecer favorável, sob nº 510, de 2008, 
da Comissão de Educação, Cultura e Espote, 
Relatora ad hoc Senadora Idelli Salvatti.

33

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 208, DE 2008

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

Parecer favorável, sob nº 1.039, de 2008, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador César Borges.
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34

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

143 do Regimento Comum)

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

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

35

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.

36

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.

37

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 Se-
nador 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.

38

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

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

Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 1º pro-
nunciamento (sobre o Projeto): favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronun-
ciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen): favorável, 
nos termos de Subemenda que oferece.

39

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 
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qualidade da oferta de educação escolar para 
crianças de cinco e seis anos de idade.

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

40

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

143 do Regimento Comum)

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

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

41

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.

42

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

143 do Regimento Comum)

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 

33, de 2008, de iniciativa da Comissão Mista 
Especial sobre Mudanças Climáticas, que dis-
põe sobre a Redução Certificada de Emissão 
(RCE) (unidade padrão de redução de emis-
são de gases de efeito estufa).

43

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 Floasrestal, 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.

44

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.

45

PARECER Nº 106, DE 2008

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 106, de 2008, da Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa, Rela-
tor ad hoc: Senador Flávio Arns, concluindo 
favoravelmente à Indicação nº 2, de 2007, 
da Senadora Serys Slhessarenko, que su-
gere à Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa, por seu intermédio, 
à Subcomissão de Trabalho Escravo, para 
analisar todas as matérias que tratem do 
tema e que se encontram em tramitação 
na Casa.
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46

REQUERIMENTO Nº 778, DE 2007

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

47

REQUERIMENTO Nº 914, DE 2007

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

48

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

art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

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

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

49

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

art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 847, de 2008, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
solicitando voto de solidariedade ao Senador 
Eduardo Azeredo, em razão de correspondên-
cia por ele recebida, subscrita pelo Sr. Marco 

Aurélio Garcia, Assessor Especial de Política 
Externa do Presidente da República, relativa 
ao pronunciamento do Senador na sessão do 
Senado no último dia 11 de junho, sobre a mu-
dança de opinião do Presidente da Venezuela, 
Hugo Chávez, em relação às Forças Armadas 
Revolucionárias da Colômbia (FARC).

50

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

art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

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

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Os Srs. Senadores Papaléo Paes, Arthur Virgí-
lio, Sérgio Guerra, Mário Couto, Flexa Ribeiro, Romero 
Jucá e A SRA. Senadora Patrícia Saboya  enviaram 
discursos à Mesa, para serem publicados na forma do 
disposto no art. 203, combinado com o art. 210, inciso 
I e o § 2º, do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, venho à tribuna, neste momento, para 
fazer o registro da matéria intitulada “A Caixinha dos 
Radicais do PT”, publicada pela revista Veja em sua 
edição de 17 de setembro do corrente.

A matéria destaca que no Rio Grande do Sul, a ala 
trotskista do PT radicalizou nos métodos de arrecadação 
ilegal de campanha. Segundo a reportagem, valia tudo: 
revenda de selos, uso de dinheiro público e notas frias.

Sr. Presidente, para que conste dos Anais do Se-
nado, requeiro que a matéria acima citada seja consi-
derada como parte integrante deste pronunciamento.

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. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna, neste momento, para 
fazer o registro do editorial do Jornal do Brasil, do úl-
timo dia 1º de dezembro intitulado “Hora de agir, não 
de comemorar”, e que trata do anúncio, pelo governo, 
do Plano Nacional de Mudanças Climáticas.

O editorial mostra que o governo anunciou o Plano 
na semana seguinte em que o INPE – Instituto Nacio-
nal de Pesquisas Espaciais – divulgou que, entre julho 
do ano passado e agosto deste ano, o desmatamento 
na Amazônia cresceu 3,8%. 

Segundo o editorial, “O Plano Nacional a ser 
anunciado hoje não deve chegar em clima de festa. 
Precisa ser encarado como prioridade de governo, 
com total apoio e vigilância da sociedade”.

Sr. Presidente, para concluir, requeiro que o edi-
torial acima citado passe a integrar os Anais do Se-
nado Federal. 

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. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs Senadores, venho à tribuna, no dia de hoje, para 
registrar o artigo intitulado “Alto lá, Lulalá!”, publicado 
pelo jornal Folha de S.Paulo, em sua edição de 09 
de setembro 2008.

O artigo do jornalista Melchiades Filho destaca 
que é precipitado dizer que as campanhas municipais 
têm se curvado à influência de Lula. Segundo o arti-
culista “muitos se impressionam porque candidatos da 
base do presidente lideram as pesquisas em 20 das 

26 capitais. Esquecem, porém, que ela já administra 
21capitais. Do ponto de vista estritamente numérico, 
o Planalto ainda não tem muito a celebrar”.

Sr. Presidente, solicito que o artigo acima citado 
seja considerado parte deste pronunciamento, para que 
passe a constar dos Anais do Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA 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 “O MINISTRO GRAM-
PEADO TAMBÉM FOI VIGIADO”, publicada na revista 
Veja, em sua edição de 24 de setembro de 2008.

A matéria destaca que a desembargadora  Su-
zana Camargo confirmou ter ouvido do juiz Fausto de 
Sanctis relatos sobre conversas reservadas e reuniões 

ocorridas dentro do gabinete do presidente do STF, 
ministro Gilmar Mendes.

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 MÁRIO COUTO EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs 
Senadores, ocupo a tribuna, neste momento, para fazer 
o registro da matéria intitulada “O resultado da inge-
rência”, publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo, 
em sua edição de 21 de outubro de 2008.

A matéria destaca que a Anatel, Agencia Nacio-
nal de Telecomunicações, criada para regular o mer-
cado de telecomunicações, acabou, por interferência 
do governo Lula, por cumprir o papel de corretora de 
negócios privados  ao aprovar o casuísmo de mudar 
o Plano Geral de Outorgas, que proibia que uma con-
cessionária de telefonia adquirisse outra para entrar 

numa região do País diferente daquela onde foi auto-
rizada a operar. Com o fim da proibição a Anatel deu 
respaldo legal à fusão entre Brasil Telecom e a Oi, um 
negócio de R$12 bilhões acertado há ano e meio com 
o apoio ostensivo do governo Lula.

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. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs Se-
nadores, foi com grata felicidade que recebi o Informe 
anual do mercado segurador brasileiro no ano de 
2007. Produzido por várias entidades, a saber: Fena-
seg – Federação Nacional das Empresas de Seguros 
Privados e de Capitalização; FenaSaúde – Federação 
Nacional de Saúde Suplementar; FenaCap – Federa-
ção Nacional de Capitalização; FenaPrevi – Federa-
ção Nacional de Previdência Privada e Vida e Fenseg 
– Federação Nacional de Seguros Gerais.

A partir do relatório, somos informados que três 
grandes eventos marcaram o mundo dos seguros em 
2007.

O primeiro, em janeiro, foi a consolidação da 
abertura da atividade de resseguro à mais franca par-
ticipação da experiência e dos capitais estrangeiros 
nesse importante segmento de negócios.

O segundo, em fevereiro, foi a entrada em vigor do 
novo modelo de representação institucional do merca-
do, pelo qual é prevista, além do surgimento de novas 
instituições federadas, a reformulação de sindicatos 
regionais de seguradoras.

O terceiro, em setembro, foi a realização da 4ª 
Conferência Brasileira de Seguros, Resseguros, Pre-
vidência Privada, Saúde Suplementar e Capitalização, 
em que foi apresentada à reflexão do próprio merca-
do e do governo, a atualidade de temas como os no-
vos cenários da economia brasileira e os tempos de 
transformação.

O ano de 2007, para o mercado de seguros, foi 
dos mais agitados, como observa o próprio relatório. 
Houve a implantação de um novo marco regulatório, 
com a edição da Lei Complementar nº 126, de 16 de 
janeiro daquele ano. Foi um passo em direção da mo-
dernidade quando a questão é o resseguro.

Senhor Presidente, a par das mudanças no setor, 
é importante destacar que o segmento vem atravessan-
do um período de crescimento significativo em nosso 
País. No setor de vida, passou do 24º posto para o 22º 
e no de não-vida passou do 15º para o 14º posto. Isso 
é sinal de maturidade e de crescimento econômico, 
haja vista que as pessoas só se interessam em segu-
rar aquilo que dão valor e importância.

Além disso, gostaria de ressaltar o importante 
papel social desempenhado pelas companhias segu-
radoras no Brasil.

Gostaria de destacar algumas dessas ações, 
especialmente as relacionadas ao investimento em 
diversidade cultural.

Em 2007 a seguradora Porto Seguro apoiou di-
versas iniciativas. A primeira foi o filme “Primo Basílio”. 
A segunda foi o Cidade Portinho que atendeu 60 mil 

crianças ao longo do ano. Em terceiro lugar foi o apoio 
a mais de 30 peças de teatro em São Paulo, além de 
outros projetos em outras partes do País.

A mesma seguradora também apoiou a fotografia 
por meio do Prêmio Porto Seguro de Fotografia.

Várias outras seguradoras também mantiveram 
atividades destinadas a auxiliar as mais diversas ca-
madas sociais em programas de inclusão social e de 
melhoria da qualidade de vida, bem como a aparelhar 
grupos culturais e de outras espécies.

O mercado segurador é peça importante na roda 
da economia. Não é possível imaginar uma economia 
moderna que não tenha um pé estabelecido no mer-
cado de seguros. As ações das diversas empresas 
têm sido importantes para garantir um ambiente de 
mercado forte e sólido em nosso País.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado pela atenção de todos.
A SRA. PATRÍCIA SABOYA (PDT – CE Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs Senadores, temos na agenda do Senado Federal 
um projeto de grande importância para todos os bra-
sileiros. Trata-se do Projeto de Lei da Câmara nº 128 
de 2008, Complementar, proposta que reestrutura as 
microempresas e, entre outras providências relevantes, 
cria a figura jurídica do micro empreendedor individual. 
Ao fazê-lo, oferecerá dignidade e principalmente uma 
vida melhor para milhares de profissionais que terão 
como deixar a informalidade e ser considerados pelo 
que realmente são, empresários. 

Todos nós conhecemos dezenas, senão centenas 
de micro empreendedores individuais. São vendedo-
res, manicures, eletricistas, cabeleireiras, borracheiros, 
encanadores, prestadores de serviços em geral. Sua 
postura profissional raramente é reconhecida. Têm em 
comum, porém, o fato de sobreviverem na economia 
informal, sem qualquer dos direitos ou garantias que 
se asseguram não só aos trabalhadores assalariados 
do mercado informal como aos empresários de maior 
porte. 

O Projeto de Lei Complementar nº 128 define 
como micro empreendedor individual o profissional 
que trabalha de forma autônoma e individual, auferin-
do receita bruta anual não superior a R$ 36 mil. Com a 
aprovação dessa lei, que espero ocorra a curto prazo, 
ele deverá preencher os requisitos de opção pelo Sim-
ples Nacional, o novo Supersimples, e ficará a partir 
daí isento de PIS, COFINS, IPI, ICMS, IRPJ, CSLL. 

Trata-se de uma conquista extremamente signifi-
cativa. A própria Lei Geral das Micro e Pequenas em-
presas já dispensava o empresário individual, desse 
porte, de emitir notas fiscais e de fazer contabilidade. 
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Agora, também se reduz a contribuição previdenciária 
do titular de 20% para 11% de um salário mínimo. 

Na prática, essa medida significa que, em um 
reconhecimento de sua posição no mercado de traba-
lho, o micro empreendedor ficará obrigado a recolher 
apenas R$ 50 fixos por mês, a título de contribuição 
previdenciária. No caso de prestador de serviços ha-
verá um adicional de R$ 30. Já há planos de que essa 
cobrança seja feita de forma muito simples, até mesmo 
por meio de contas de luz e água. O importante está 
em que, a partir dessa formalização, terá reconhecido 
seu direito à previdência social, inclusive à merecida 
aposentadoria. 

Podemos notar, portanto, que se trata de um 
notável avanço do ponto de vista social e humano, 
conferindo-se cidadania a profissionais que até hoje 
se vêem forçados a trabalhar à margem das normas 
jurídicas vigentes. A medida, porém, tende a se refletir 
em toda a economia. Caso se adotem agora peque-
nos ajustes nos procedimentos para a abertura de 
empresas, teremos condições de formalizar um enor-
me contingente dos 10 milhões de negócios informais 
existentes hoje no país.

Sr. Presidente, Senhoras Senadoras, Senhores 
Senadores, já passou da hora de conferirmos a nos-
sas pequenas e microempresas o reconhecimento do 
papel que exercem em nosso país. Elas representam 
99% das empresas nacionais e, nessa condição, res-
pondem por 60% da ocupação econômica no Brasil  e 
por  20% das exportações. Nada menos do que 28% 
dos brasileiros sobrevivem de pequenos negócios, 
formais e informais.

No meu Estado, o Ceará, contamos com 230 mil 
micro e pequenas empresas formais  e 400 mil infor-
mais. Isso significa que dois terços de nossos empre-
endedores estão hoje na informalidade. A implicação 
principal é que 2 milhões de cearenses têm como sua 
manutenção esses pequenos negócios que dessa forma 
tornam-se importantes pilares para o desenvolvimento 
do Nordeste. São também preponderantes geradores 
de emprego e renda. O empreendedorismo sempre 
constituiu uma marca dos cearenses e, espero, con-
tará agora com um estímulo adicional. 

A partir desses dados constata-se o grande desa-
fio que temos hoje: formalizar esse imenso contingente 
de micro e pequenas empresas. Para isso precisamos 
proporcionar-lhes, em primeiro lugar, a inserção nos 
direitos básicos teoricamente assegurados a todos 
os trabalhadores e as adequadas condições das re-
lações de emprego. Igualmente importante é a ga-
rantia de acesso a crédito, de capacitação em gestão 
empresarial e de uma tributação compatível com sua 
condição social.

Temos em andamento uma reforma tributária, 
hoje na Câmara dos Deputados, a exigir esse enfoque 
básico. Independentemente dela, porém, aperfeiçoar-
mos o Supersimples, como prevê o projeto de lei com-
plementar nº 128, já representa um passo significativo 
para viabilizar o crescimento do setor e a sustentabi-
lidade dos negócios.

Projeções iniciais sugerem que, com a aplicação 
dessa nova lei, reduziremos de forma significativa o 
número de profissionais que atuam na informalidade, 
estimado em aproximadamente 15 milhões de pessoas. 
Mais importante ainda, porém, é conferirmos a todos 
esses trabalhadores a inserção social, a segurança 
previdenciária e, principalmente, a dignidade com que 
passarão a contar. 

Fica o registro de que o Projeto de Lei Comple-
mentar nº 18 não se esgota na criação da figura do 
micro empreendedor individual. O senador Adelmir 
Santana, seu relator na Comissão de Assuntos Econô-
micos, realizou um trabalho excepcional no exame das 
emendas apresentadas, consolidando o texto original 
e aproveitando uma série das propostas surgidas no 
âmbito do Senado. Aperfeiçoou em muito o projeto.

Com a aprovação do Projeto de Lei Complementar 
nº 28, uma série de segmentos empresariais poderão 
agora optar também pelo Simples Nacional. São exem-
plos os serviços de instalação, reparos e manutenção 
em geral, bem como os de usinagem, solda, tratamento 
e revestimento em metais. Estão no mesmo caso os 
serviços de decoração e paisagismo, as escolas de 
ensino médio e os cursos preparatórios para concur-
sos, assim como os laboratórios de análises clínicas 
ou de patologia clínica, os serviços de tomografia, de 
diagnósticos médicos por imagem, de ressonância 
magnética e os de prótese em geral. Também serão 
beneficiados, em uma providência de grande alcance, 
os escritórios de serviços contábeis.

Consta ainda do novo texto a alíquota zero para 
aquisição de bens para o ativo imobilizado das empre-
sas que se enquadrarem nas definições legais. Isso 
significa que se permite a redução a zero de alíquo-
tas de impostos e contribuições federais incidentes na 
aquisição ou importação de equipamentos. A alíquota 
zero também poderá abranger o ICMS. Derruba-se a 
necessidade de autorização do Confaz para, nos ca-
sos previstos, a concessão de benefícios no campo do 
ICMS. Além disso, prevê-se que a alíquota aplicável 
na retenção na fonte do ISS corresponderá à alíquota 
embutida no Simples Nacional do mês. Assim, não mais 
poderá haver a retenção indiscriminada da alíquota 
máxima de cinco por cento, prática hoje injustamente 
adotada por alguns Municípios. O amplo respaldo con-
ferido ao texto proposto pelo senador Adelmir Santana 
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por importantes entidades empresariais, como a Fede-
ração das Indústrias de meu estado, o Ceará, mostra 
a legitimidade alcançada pela redação que será agora 
submetida ao plenário do Senado. 

Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senado-
res, sabemos todos do problema representado pelo 
trancamento da pauta da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal por medidas provisórias. É uma 
dificuldade muito grande para os trabalhos parlamen-
tares e, como tem dito sempre nosso presidente Ga-
ribaldi Alves, um fator que desvirtua o Poder Legisla-
tivo. Hoje, mais uma vez temos na nossa agenda um 
projeto de enorme significado tanto para a economia 
brasileira quanto para os trabalhadores de nosso país 
e constatamos que se corre o risco de não podermos 
votá-lo devido ao trancamento da pauta do Senado. É 
um problema real.

Essa situação se agrava porque o projeto de lei 
complementar nº 28, ao envolver matéria tributária, 
precisa ser votado ainda nesta sessão legislativa a 
fim de se aplicar já no ano que vem. Trata-se do prin-
cípio da anualidade previsto em nossa Constituição. 
Como o texto precisará ser reexaminado na Câmara 
dos Deputados, torna-se mais imprescindível que este 
plenário delibere o quanto antes.

Faço desta tribuna, portanto, um apelo para que 
se enfrente a barreira representada pelo trancamento 
da pauta e se coloque efetivamente em votação um 
projeto tão importante para elevada parcela dos tra-
balhadores brasileiros. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

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

ORDEM DO DIA

REQUERIMENTO Nº 1352, DE 2008

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1352, de 2008, do Senador Mozarildo 
Cavalcanti, solicitando ao Tribunal de Contas 
da União informações sobre o resultado da 
análise das contas e repasses de recursos da 
Funasa ao Conselho Indígena de Roraima – 
CIR, no período de 1999 a 2008.

REQUERIMENTO Nº 1482, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1482, de 2008, do Senador Gerson 

Camata, solicitando ao Tribunal de Contas da 
União a realização de auditoria em atos ad-
ministrativos de dirigentes e conselheiros da 
Petrobras, de Furnas Centrais Elétricas, da 
Itaipu Binacional e do BNDES que deliberaram 
sobre os investimentos dessas entidades em 
países da América do Sul.

REQUERIMENTO Nº 1500, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1500, de 2008, do Senador Rai-
mundo Colombo, que requer, nos termos re-
gimentais e do inciso IV do art. 71 da Cons-
tituição Federal, seja o presente requerimen-
to encaminhado ao Tribunal de Contas da 
União para solicitar a inclusão no Plano de 
Auditorias de 2009 de auditoria no Programa 
Seguro-Desemprego, vinculado ao Ministério 
do Trabalho e Emprego, a fim de verificar os 
seguintes itens: 1 – motivos do crescimento 
do número de benefícios mesmo em período 
de forte declínio das taxas de desemprego; 
2 – eficiência da estrutura de fiscalização do 
Programa para evitar fraudes na concessão 
dos benefícios; 3 – existência de desvios de 
recursos do Programa para finalidades dife-
rentes do pagamento de Seguro-Desemprego; 
4 – qualidade de eventuais trabalhos de ava-
liação do Programa.

1

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 270, 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 270, de 2008 (apresen-
tado como conclusão do Parecer nº 1.125, de 
2008, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
Relator ad hoc: Senador Francisco Dornelles), 
que aprova a programação monetária relativa 
ao quarto trimestre de 2008.

2

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 30, DE 2008

 (Proveniente da Medida Provisória nº 443, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 30, de 2008, que  autoriza 
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o Banco do Brasil S.A. e a Caixa Econômica 
Federal a constituírem subsidiárias e a adqui-
rirem participação em instituições financeiras 
sediadas no Brasil; altera as Leis nºs 10.637, 
de 30 de dezembro de 2002, 10.865, de 30 de 
abril de 2004, e 11.774, de 17 de setembro de 
2008; e dá outras providências (proveniente da 
Medida Provisória nº 443, de 2008).

Relator revisor: Valter Pereira
(Sobrestando a pauta a partir de: 

6.12.2008)
Prazo final: 20.12.2008

3

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 444, DE 2008

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 444, de 2008, de autoria do Presi-
dente da República, que autoriza o Poder Exe-
cutivo a doar estoques públicos de alimentos 
à República de Cuba, à República do Haiti, à 
República de Honduras e à Jamaica.

Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 

15.12.2008)
Prazo final: 7.2.2009

4

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 29, DE 2003 

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 29, de 2003, tendo 
como primeira signatária a Senadora Lúcia Vâ-
nia, que dá nova redação ao art. 193 da Consti-
tuição Federal (que trata da ordem social).

Parecer favorável, sob nº 156, de 2006, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Tasso Jereissati.

5

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 48, DE 2003 

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, ten-

do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que  dispõe sobre aplicação 
de recursos destinados à irrigação. 

Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15, 
de 2007, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: 
Senador João Alberto Souza, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pro-
nunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Ple-
nário), Relator ad hoc: Senador João Batista 
Motta, favorável, nos termos de subemenda 
que apresenta.

6

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 5, DE 2005 

(Votação nominal)

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

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

7

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 38, DE 2004 

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 38, de 2004, 
tendo como primeiro signatário o Senador Sér-
gio Cabral, que  altera os arts. 52, 55 e 66, da 
Constituição Federal, para estabelecer o voto 
aberto nos casos em que menciona, terminan-
do com o voto secreto do parlamentar.

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

8

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 50, DE 2006 

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 50, de 2006, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Paulo Paim, que  inclui o art. 50A e altera os 
arts. 52, 55 e 66, da Constituição Federal, 
para estabelecer o voto aberto nos casos em 
que menciona, terminando com o voto secre-
to parlamentar.

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

9

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 86, DE 2007 

(Votação nominal)

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

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

10

SUBSTITUTIVO AO 
 PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6, DE 2007

Votação, em turno suplementar, do Substi-
tutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 2007 
(nº 6.645/2006, na Casa de origem, do Deputado 
Mendes Ribeiro Filho), que acrescenta parágrafo 
único ao art. 175 da Lei nº 5.869, de 11 de ja-
neiro de 1973 – Código de Processo Civil, e dá 
nova redação ao art. 62 da Lei nº 5.010, de 30 
de maio de 1966, que organiza a Justiça Federal 
de primeira instância, e dá outras providências. 
(Estabelece dias e períodos de feriado forense 
e de suspensão dos prazos processuais)

Pareceres sob nºs 994, de 2007 e 383, 
de 2008, das Comissões

– Diretora, Relator: Senador Alvaro Dias, 
oferecendo a redação do vencido; e

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Pedro Simon (sobre as Emen-
das nºs 1 a 5, de Plenário), favorável, nos ter-
mos de subemendas que apresenta.

11

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 7, DE 2008

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

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

12

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-
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tituição nº 20, de 1999, tendo como primeiro 
signatário o Senador José Roberto Arruda, 
que  altera o art. 228 da Constituição Federal, 
reduzindo para dezesseis anos a idade para 
imputabilidade penal. 

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

13

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. 

14

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.

15

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.

16

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.

17

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 9, DE 2004 

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

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

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 9, de 2004, tendo como primeiro signatário 
o Senador Papaléo Paes, que  acrescenta pa-
rágrafo ao artigo 228 da Constituição Federal, 
para determinar a imputabilidade penal quando 
o menor apresentar idade psicológica igual ou 
superior a dezoito anos.
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18

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

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 6, 
de 2003 (nº 2.820/2000, na Casa de origem, do 
Deputado Alberto Fraga), que  altera os arts.47 
e 56 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 
1971 (dispõe sobre a administração e o con-
selho fiscal das sociedades cooperativas).

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

19

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2003

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2003 (nº 5.657/2001, 
na Casa de origem, do Deputado José Roberto 
Batochio), que acrescenta dispositivo à Lei n.º 
8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o 
Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados 
do Brasil – OAB. (prescrição em cinco anos 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 Ci-
dadania, Relator: Senador Demóstenes Tor-
res.

20

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 75, DE 2004

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

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

21

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 103, DE 2005

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

Parecer sob nº 198, de 2006, da Comissão 
de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: Senador 
Paulo Paim, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CAS (Substitutivo), que apresenta.

22

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 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, do Deputado Wasny de Roure), 
que modifica o inciso II do caput do art. 44 da Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (dispõe 
sobre o aproveitamento de matérias cursadas 
em seminários de filosofia ou teologia).

Parecer sob nº 924, de 2006, da Comis-
são de Educação, Relatora: Senadora Maria do 
Carmo Alves, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.

23

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, do Deputado Geraldo Re-
sende), 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 privados de assistência 
à saúde (acrescenta o planejamento familiar 
nos casos de cobertura dos planos ou seguros 
privados de assistência à saúde).

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

24

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 
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Casa de origem, do Deputado Ricardo Barros), 
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.

25

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 4, DE 2006

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

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

26

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, do Deputado Sandro Ma-
bel), 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 sobre 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.

27

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 27, DE 2006

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 27, de 2006 (nº 
819/2003, na Casa de origem, do Deputa-
do Sandes Júnior), 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.

28

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2006 (nº 922/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Davi Alco-
lumbre), que  denomina “Aeroporto Interna-
cional de Macapá/AP – Alberto Alcolumbre”, 
o aeroporto da cidade de Macapá, Estado do 
Amapá.

Parecer favorável, sob nº 883, de 2008, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Geovani Borges.

29

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 96, DE 2007

Discussão, em turno único do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 96, de 2007 (nº 
6.463/2005, na Casa de origem), que ins-
titui o dia 25 de janeiro como Dia Nacional 
da Bossa Nova. 

Parecer favorável, sob nº 510, de 2008, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relatora ad hoc: Senadora Ideli Salvatti.

30

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 208, DE 
2008

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

Parecer favorável, sob nº 1.039, de 
2008, da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, Relator: Senador César 
Borges.
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31

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

143 do Regimento Comum)

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

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

32

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

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

Recurso nº 6, de 2007)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 30, de 2003, de autoria do Se-
nador 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 dados, fichas ou regis-
tros de inadimplentes, e obrigando os fornecedo-
res de bens e serviços a fixar data e turno para a 
entrega de bens e prestação de serviços.

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

33

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

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

Recurso nº 6, de 2007)

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

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

34

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

Recurso nº 7, de 2007)

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

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

35

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

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

Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 1º pro-
nunciamento (sobre o Projeto): favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronun-
ciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen): favorável, 
nos termos de Subemenda que oferece.

36

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

Recurso nº 9, de 2007)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 277, de 2007, de autoria 

DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL464     



49872 Quinta-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008

do Senador Flávio Arns, que acrescenta pará-
grafo único ao art. 4º da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996 para definir condições de 
qualidade da oferta de educação escolar para 
crianças de cinco e seis anos de idade. 

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

37

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

143 do Regimento Comum)

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

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

38

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

143 do Regimento Comum)

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 
32, de 2008, de iniciativa da Comissão Mista 
Especial sobre Mudanças Climáticas, que  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.

39

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

143 do Regimento Comum)

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

40

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

143 do Regimento Comum)

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro 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 Pa-
trimônio Natural e de reserva legal, e sobre a pos-
sibilidade de recebimento da subvenção na forma 
de abatimento de dívidas de crédito rural.

41

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

143 do Regimento Comum)

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

42

PARECER Nº 106, DE 2008

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

43

REQUERIMENTO Nº 778, DE 2007

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

44

REQUERIMENTO Nº 914, DE 2007

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

45

REQUERIMENTO Nº 1230, DE 2007 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

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

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

46

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

art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

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

47

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

art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

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

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 22 horas e 41 
minutos.)

TRADUÇÃO DOCUMENTO EM ESPA-
NHOL A QUE SE REFERE O SR. SENADOR 
RENATO CASAGRANDE, EM SEU PRONUN-
CIAMENTO DA SESSÃO DO DIA 1-12-2008, 
QUE ORA SE PUBLICA.
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Ata da 230ª Sessão Deliberativa Ordinária,  
Em 4 de Dezembro de 2008

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. Garibaldi Alves Filho e Mão Santa

(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 9 minu-
tos, e encerra-se à 21 horas e 43 minutos)

É o seguinte o registro de Compareci-
mento:
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Há número regimental. Declaro aberta a ses-
são. 

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

O tempo destinado aos oradores da Hora do Ex-
pediente da presente sessão especial será dedicado a 
comemorar os 75 anos de criação do Conselho Federal 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Confea), nos 
termos do Requerimento de nº 1.455, de 2008, do 
Senador Marcelo Crivella e outros Srs. Senadores. 

Para compor a Mesa, convido o Sr. Marcos Túlio 
de Melo, Presidente do Conselho Federal de Engenha-
ria, Arquitetura e Agronomia. (Palmas.)

Convido o Sr. Senador Marcelo Crivella, Presi-
dente da Frente Parlamentar da Engenharia no Senado 
Federal. (Palmas.)

Convido o Sr. Ricardo Antônio de Arruda Veiga, 
1ª Vice-Presidente do Confea. (Palmas.)

Concedo a palavra ao Senador Marcelo Crivella, 
Presidente da Frente Parlamentar de Engenharia, para 
fazer a saudação ao Confea por ocasião dos 75 anos 
de sua criação.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Sr. Presiden-
te do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia (Confea), engenheiro Marcos Túlio de Melo, 
em nome de quem saúdo os demais dirigentes de en-
tidades de classe, conselheiros federais; presidentes 
de CREAs e os profissionais por eles representados; 
Srªs e Srs. telespectadores da TV Senado e ouvintes 
da rádio Senado; Srªs e Srs. presentes no plenário, o 
mundo civilizado é uma obra de engenharia. No Brasil 
ela chega antes do colonizador e já aparece no gênio 
indígena das armadilhas, das armas e aldeias, nos 
primórdios da nossa criatividade.

Com a chegada do conquistador se erguem as 
feitorias, fortes, fortins e fortalezas; depois as primei-
ras vilas, cidades que mais tarde o talento imagina-
tivo dos brasileiros iria plasmar em magníficas me-
trópoles do nosso tempo; engenhos rudimentares de 
cana-de-açúcar foram apenas os primeiros passos 
de inúmeras fábricas e complexos industriais; trilhas, 
caminhos e estradas se transformaram em extensas 
rodovias e ferrovias que cruzaram o nosso território; 
meras canoas, jangadas rústicas, bergantins, barcos 
e galeões eram o início de uma extraordinária indús-
tria naval, apta a construir imensos navios e submari-
nos nucleares; capelas se transformaram em igrejas, 
igrejas em catedrais cresceram com a fé cristã dos 
brasileiros. Ontem, açudes improvisados e pequenas 
represas; hoje, gigantescas barragens, hidrelétricas e 

usinas nucleares; carroças e carruagens deram lugar 
aos carros sofisticados, aviões, foguetes e satélites, 
autênticos emblemas do nosso talento inovador.

E assim progredimos, crescemos, nos desenvol-
vemos e nos dignificamos, sempre na linha do conhe-
cimento, do estudo sério e diligente, da competência 
e da capacidade intelectual de um povo de índole pa-
cífica, que ama a liberdade, que cultua o direito e os 
princípios democráticos e que, na generosidade cris-
tã, se engrandece na prática das virtudes a serviço 
da humanidade.

A garra do homem brasileiro, provada na epopéia 
das bandeiras, quando os Raposo, os Garcia, os Bar-
tolomeu Bueno e os Fernão Dias ampliaram, a golpes 
de tenacidade e bravura, para além das montanhas, 
serras e florestas, com ímpeto indomável, os limites 
da nossa geografia, revogando os “Tratados de Torde-
silhas”, sim, com essa fibra invencível, aliada ao brilho 
e à eficiência da inteligência nativa, para solucionar os 
mais complexos dilemas e desafios da natureza, fez 
surgir no vasto território nacional um País moderno, 
desenvolvido, próspero, gigante na pujança da sua 
imensa riqueza e no esplendor de uma civilização que 
surpreende o mundo com o seu poder criativo.

A engenharia, a arquitetura, a agronomia, as ciên-
cias relacionadas a elas encontraram no homem brasi-
leiro a paixão pela descoberta, a coragem e a aptidão 
para superar desafios, para planejar com imaginação e 
proceder com tenacidade, e dar início à marcha avas-
saladora e incoercível do processo de nosso desen-
volvimento econômico, materializado na infinidade de 
obras e empreendimentos fulgurantes e notáveis, uma 
estupenda demonstração do nosso vigor e da nossa 
capacidade criativa.

Tudo isso já se deslumbrava na mente poderosa 
dos nossos vultos históricos do passado e que tão bem 
foi descrito na quadrinha do Marquês de Paranaguá, 
que, ainda em um espírito de exaltação patriótica gera-
da pela vitória contra o Paraguai, profetizou: “O mundo 
há de ver um dia, nesse céu sereno e azul, curvar-se 
a Ursa do Norte ante o Cruzeiro do Sul.”

E para emoldurar a comemoração dos 75 anos de 
existência do Confea, o maior conselho de profissões 
do mundo, Sr. Presidente, com 900 mil profissionais, 
70% da riqueza nacional passam pelas mãos desses 
senhores e daqueles que eles representam tão bem, 
melhor lugar não se encontraria do que esta linda Ca-
pital, patrimônio cultural da humanidade, a mais alta 
realização artística de uma raça e a demonstração 
inequívoca do que é possível ser feito pelo espírito 
empreendedor de um povo dotado de talento pecu-
liar e divino.
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Brasília é esta imensa forja onde se acrisolam 
as mais puras essências da nossa nacionalidade, os 
mais elevados valores e tradições da Pátria e onde se 
perpetua a energia da nossa brasilidade.

A vasta obra dos profissionais do sistema Confea/
Crea repercute mundo afora com seus arranha-céus 
espetaculares; túneis; pontes; centros de pesquisa de 
última geração; terminais, portos e aeroportos; nossa 
aviação civil; prospecção de minerais, inclusive águas 
profundas; agricultura extensiva; navegação espacial; 
desenvolvimento de próteses humanas de variadas 
aplicações; enfim, uma infindável lista de feitos exi-
tosos..

Na complexa sociedade em que vivemos, os an-
tigos ofícios se transformaram em sofisticadas profis-
sões, exigindo sólidos e bem fundados conhecimentos 
dos que as exercem, e rigoroso controle sobre a qua-
lidade dos serviços prestados pelos conselhos fiscais 
de profissões regulamentadas.

Recordo com saudade o juramento que fiz no 
Crea do Rio de Janeiro, onde há quase 25 anos tive 
um momento de emoção ao me diplomar em enge-
nharia civil:

Juro honrar o grau que solenemente rece-
bo, exercendo a profissão de engenheiro com 
ética, dignidade e respeito à vida e ao meio 
ambiente. Com meu conhecimento científico e 
tecnológico, buscarei contribuir para o desen-
volvimento socialmente justo do Brasil e para 
a prosperidade da humanidade.

Esse é o juramento dos engenheiros civis, cate-
goria profissional da qual faço parte. (Palmas.)

Ele representa bem a visão de engajamento so-
cial que as profissões ligadas à engenharia têm para 
a construção de um Brasil progressista e socialmente 
justo.

O Confea, como órgão representativo e regula-
dor do exercício profissional, tem a grave e honrosa 
responsabilidade de garantir que a boa reputação da 
engenharia nacional permaneça incólume na opinião 
pública internacional, como tem sido até hoje.

Por todas essas razões, Srªs e Srs. Senadores, o 
Senado Federal não poderia deixar passar em branco 
os 75 anos de existência dessa organização tão impor-
tante para o projeto de desenvolvimento brasileiro.

Sr. Presidente, na qualificada platéia internacional 
que hoje nos honra com sua visita, estão presentes 
participantes da LXV Semana Oficial da Engenharia, 
da Arquitetura e da Agronomia e do III Congresso 
Mundial de Engenharia, eventos em andamento nesta 
Capital Federal.

Mas esse pronunciamento não poderia se encer-
rar sem antes fazer menção ao lema escolhido para a 
Semana Oficial da Engenharia que ora está em curso: 
inovação tecnológica com inclusão social.

Sr. Presidente, nenhuma obra executada por 
mais monumental e inovadora, nenhuma riqueza ex-
plorada, nenhuma fronteira do conhecimento humano 
rompida, nenhum capítulo do nosso desenvolvimento 
científico e tecnológico, faz qualquer sentido se não 
o for em benefício do homem e de sua família. A En-
genharia se enobrece e engrandece quando constrói 
a paz, erradicando doenças, garantindo o bem-estar 
e a distribuição da riqueza, promovendo a evolução 
da humanidade pelo conhecimento, para garantir que 
todos possam desfrutar de uma existência agradável, 
independentemente de serem ricos ou pobres.

Por isso o lema da semana oficial da engenha-
ria nacional.

Por isso também, Sr. Presidente, desde que as-
sumi o mandato de Senador por honrada delegação 
do povo da minha terra, do bravo Estado do Rio de 
Janeiro, faço-me uma pergunta como engenheiro: se 
o Brasil possui imensas jazidas de calcário e argila, 
gesso, areia, minério de ferro, além de escória de alto-
forno, matérias-primas de todos os cimentos; se dispõe 
em abundância de madeira, aço e alumínio, plásticos 
e borrachas, tintas e vernizes; mármores, granitos e 
cerâmicas; se possui mão-de-obra disponível e abun-
dante, esperando ser qualificada e empregada com 
a ansiedade de um sentinela que espera a alvorada, 
por que, Sr. Presidente, a essa altura do nosso de-
senvolvimento, nosso povo mora em favelas, em bar-
racos improvisados com o risco da própria vida? Qual 
o sentido disso?

Essa é uma grave questão nacional que nos en-
vergonha e fere o senso da nossa dignidade. E por isso 
mesmo ontem, neste plenário, por volta das 10 horas 
da noite, tivemos a oportunidade de, sob a presidência 
de V. Exª, aprovar um projeto de lei do Senado, que 
trata da engenharia pública, dando direito a todos os 
brasileiros, especialmente àqueles mais humildes, de 
contar com a assistência técnica de engenheiros e ar-
quitetos para realizarem o sonho da vida de todos nós, 
que é ter uma casa própria onde possamos educar e 
criar nossas famílias. (Palmas)

A essa pergunta, Sr. Presidente, como Senador, 
eu mesmo respondo. Enquanto houver uma só família 
vivendo em condições impróprias e indignas; enquan-
to houver uma criança pegando a sua bola de futebol 
caída num valão de esgoto a céu aberto; enquanto 
um jovem se sentir diminuído e estigmatizado por ter 
nascido e morar em uma favela; enquanto uma imen-
sa parcela de trabalhadores brasileiros e aposenta-

DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL472     



49908 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008

dos – por quem temos feito várias vigílias nesta Casa 
– viver uma subvida, num submundo de opróbrio e 
privações, Sr. Presidente, toda a opulência da nossa 
riqueza será falsa. 

É por isso que prego, desta tribuna, o cimento so-
cial; cimento para unir ricos e pobres na vasta obra de 
transformação das favelas do Brasil; para a implantação 
do maior programa de habitação da nossa história, que 
transforme essas pequenas casas, esses barracos, em 
moradias decentes, que remova os que estiverem em 
áreas de risco e ofereça um programa nacional de ha-
bitação popular, na escala da nossa necessidade. Isso 
é possível! É possível um Brasil sem favelas!

Os profissionais do sistema Confea/Crea também 
clamam ao Congresso Nacional e à Nação a responsa-
bilidade urgente e inadiável do resgate social do Brasil 
e dos brasileiros, concitando os homens de boa vonta-
de, nos quatro cantos da Pátria, para realizarmos, com 
a grandeza do nosso patrimônio intelectual e moral, a 
maior obra de todas, que é trazer a justiça pela distri-
buição da riqueza, ao menos, como disse, na escala 
da nossa necessidade e da necessidade da dignidade 
humana. E, assim, podermos todos, com olhar altivo, 
rasgar nos horizontes infinitos da esperança desta terra 
que Deus nos deu a perspectiva iluminada e gloriosa 
do nosso destino.

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

– RN) – Antes de conceder a palavra ao próximo ora-
dor inscrito, Senador Cristovam Buarque, eu quero 
convidar para compor a Mesa o Sr. Deputado Zezéu 
Ribeiro, autor do projeto que assegura às famílias de 
baixa renda assistência técnica, pública e gratuita para 
o projeto e a construção de habitação de interesse so-
cial, projeto aprovado ontem e que espera a sanção 
do Presidente da República.

Registro a presença nesta sessão do Sr. Henrique 
Ludovico, ex-Presidente do Confea; do Sr. Antonio Sal-
vador da Rocha, Presidente do Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Ceará; do Sr. 
José Leitão de Almeida Viana, Presidente do Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do 
Pará; do Sr. Afonso Luiz Lins Filho, Coordenador do Co-
légio de Presidentes dos Creas; do Sr. Roberto Lemos 
Muniz, Presidente do Conselho Regional de Engenha-
ria, Arquitetura e Agronomia de Pernambuco.

Convido o Senador Cristovam Buarque para ocu-
par a tribuna do Senado Federal e dirigir a sua sau-
dação por ocasião dos 75 anos de criação do Conse-
lho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, 
Confea. (Palmas.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 

– Boa-tarde a cada uma e a cada um dos presentes; 
Senador Garibaldi, que preside esta sessão; Senador 
Crivella, que promoveu esta homenagem; Deputado 
Zezéu Ribeiro, amigo nosso; Sr. Marcos Túlio de Melo, 
colega engenheiro que aqui está; Sr. Ricardo Antônio 
Arruda, engenheiro agrônomo; caros colegas, eu, na 
idade que tenho e vivendo lá em Recife naquela época, 
tinha que ser engenheiro. E tinha que ser engenheiro 
porque havia aquelas profissões da época, aquelas 
básicas que todos sabiam e porque era o momento, 
Senador Crivella, em que o Nordeste começava a 
industrializar-se. O desafio era esse. Daí eu virei en-
genheiro mecânico. Mas, aos poucos, foi mudando. E 
eu fui mudando por aquilo que quero falar para vocês, 
que eu percebi a diferença entre construir no Brasil e 
construir o Brasil.

É claro que é muito possível o mesmo profissio-
nal construir no Brasil e construir o Brasil. Construir no 
Brasil, por exemplo, é fazer uma ponte que vá de um 
lugar a outro, como nós, engenheiros, fazemos. Mas 
construir o Brasil é fazer uma ponte que vá do presente 
ao futuro – e um futuro muito melhor.

Construir no Brasil é produzir comida, como nós 
fazemos, como engenheiros agrônomos. Mas produzir 
o Brasil, construir o Brasil é fazer com que ninguém 
passe fome. E não é a mesma coisa construir produ-
zindo comida e fazer com que ninguém passe fome. 
Sem comida, é claro que há fome. Mas só com comida 
a fome não acaba.

Construir no Brasil é fazer o prédio de uma escola; 
construir o Brasil é também pagar bem os professores, 
é também fazer com que neste País a educação seja 
igual para todos.

Construir no Brasil é fazer uma fábrica de au-
tomóveis; mas construir o Brasil é fazer com que to-
dos possam se locomover de uma maneira eficiente 
e rápida, e nem sempre é aumentando o número de 
automóveis.

Construir no Brasil é fazer um hospital; construir 
o Brasil é colocar todos os serviços necessários para 
que não haja tanta doença.

Construir no Brasil e construir o Brasil é fazer 
água, é fazer esgoto, construir os sistemas e as redes 
de que a gente precisa.

Há muitas maneiras de a gente querer construir 
no Brasil e construir o Brasil. Construir, no Brasil, por 
exemplo, é fazer uma casa; construir o Brasil é fazer 
milhões de casas para que ninguém fique sem ter onde 
morar. (Palmas.)

Nós temos que fazer aquilo que é preciso como 
engenheiros, mas temos que fazer aquilo que é preciso 
como cidadão e cidadã, militante de uma causa que é 
construir o Brasil. Isso vale para os arquitetos também. 
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Desenhar uma casa é desenhar no Brasil; imaginar o 
país que a gente deseja é desenhar o Brasil.

Cada profissional deve carregar dentro dele duas 
coisas: a capacidade de construir no Brasil, fisicamente, 
dando soluções concretas que aí estão, e construir um 
Brasil novo, diferente, melhor, um País que não apenas 
cresça, mas que fique grande. Porque há uma diferença 
muito grande também entre você crescer e você ficar 
grande. O Brasil é um País que tem crescido, mas não 
tem ficado grande naqueles indicadores que caracteri-
zam a civilização brasileira que nós desejamos.

Venho aqui apenas dar esta mensagem, agrade-
cendo ao Senador Marcelo Crivella por ter propiciado 
esta sessão, com orgulho de ter feito uma profissão, 
que terminou não sendo a minha carreira, mas a mi-
nha profissão da qual me orgulho. E, se não virou a 
minha carreira na Engenharia, não tenho a menor 
dúvida de que tudo que eu faço, tudo que eu penso, 
tudo em que eu ajo tem por trás aquilo que aprendi 
durante cinco anos na velha Escola de Engenharia de 
Pernambuco, à qual agradeço por tudo que aprendi, 
inclusive, na procura de construir o Brasil, foi ali, na 
militância estudantil.

Por isso, meus caros colegas que constroem no 
Brasil, é um prazer estar com vocês. Mas, meus caros 
colegas, concidadãos que querem construir o Brasil, 
eu tenho esperança de que vocês sejam não apenas 
engenheiros, mas soldados dessa causa.

Um grande abraço para cada uma, para cada um 
de vocês. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Paulo Du-
que.

O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente deste Senado Federal, Senador pelo Rio 
Grande do Norte – de onde, por sinal, já foi Governador 
duas vezes –, Garibaldi Alves; senhores integrantes 
da Mesa Diretora; Sr. Marcos Túlio de Melo, Presiden-
te do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia; Sr. Ricardo Antonio de Arruda Veiga, 1º 
Vice-Presidente do Conselho Federal de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia, meus cumprimentos; Depu-
tado Federal Zezéu Ribeiro; senhoras e senhores; meu 
caro Colega, grande Senador que está aqui presen-
te, Marcelo Crivella, campeoníssimo de votos, figura 
estimada, por quem tenho o maior apreço e respeito, 
meus parabéns por ter iniciado esta operação; ilustres 
Srs. engenheiros, arquitetos e agrônomos, se houver 
– eu não sou arquiteto, nem engenheiro, nem agrô-
nomo, sou advogado –, imaginem os senhores que, 
há mais ou menos meio século, o Rio de Janeiro, a 
minha cidade, foi transformada num pequeno Estado, 

a Guanabara, e a capital, transferida para o Planalto 
Central. E aqui estamos nesta esplendorosa e mag-
nífica cidade, que, seguramente, contou com o apoio 
de muitos dos senhores na sua construção, na sua 
elaboração, no seu projeto.

Quando cheguei ao Senado, oriundo da Gua-
nabara antiga, oriundo da Cidade do Rio de Janeiro, 
oriundo da fusão de dois Estados, uma das primeiras 
preocupações minhas foi a transferência, para a minha 
cidade, do imóvel do antigo Ministério da Educação e 
Saúde, posteriormente transformado só em Ministério 
da Educação, obra genial da arquitetura brasileira, uma 
obra internacionalmente conhecida, É uma referência 
da arquitetura e, conseqüentemente, também da en-
genharia. Fui instado a estudar a construção daquele 
prédio e encontrei os melhores subsídios para isso num 
livro de dois arquitetos, chamado “As colunas da educa-
ção”, que os senhores talvez conheçam. Eu até ofertei 
um livro desse ao Senador Cristovam Buarque.

Esse livro conta a história da construção daquele 
prédio, que começou lá em 1935. Eu sei que a maioria 
dos senhores não eram nem nascidos, talvez, quem 
sabe. Em 1935, há muitos anos, não havia faculdade 
de arquitetura ainda, havia a Escola de Belas Artes. 
O Ministro da Educação à época, Gustavo Capane-
ma, escolheu um grande arquiteto brasileiro, Lúcio 
Costa – por quem tenho uma admiração profunda –, 
para, depois de um concurso tumultuado, construir o 
prédio do Ministério da Educação. Concurso em que 
concorreram 35 engenheiros e arquitetos, mas que foi 
anulado porque Capanema queria, desejava uma coisa 
moderna para o Ministério da Educação. Ele indenizou 
naturalmente os vencedores daquele concurso e esco-
lheu uma equipe jovem de arquitetos e engenheiros, 
capitaneados por Lúcio Costa.

Chamou Lúcio Costa e disse: “Olha, me arranje 
uma equipe da nova Faculdade de Arquitetura, e vamos 
construir um prédio adequado ao novo estilo de go-
verno”. Depois da Revolução de 30, queria modernizar 
o País. E ele escolheu Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, 
Carlos Leão, Affonso Reidy, Jorge Moreira e Ernani 
Vasconcellos. Essa equipe deu início à elaboração 
daquela obra que parecia inacabada, parecia imortal, 
parecia que não ia sair. A imprensa criticando muito... 
Eu vejo algumas pessoas aqui, dizendo: “É verdade. 
Foi isso mesmo!” E é verdade! A imprensa, à época, 
criticou muito.

A área escolhida foi exatamente ali na Rua da 
Imprensa com Graça Aranha. Eu sei que foi erguido, 
ao longo dos anos, com muita dificuldade. Chama-
ram até um arquiteto franco-suíço para dar palpite, e 
ele não deu palpite nenhum. Fez um traço só e disse: 
“Olha, tem um traço lá do Le Corbusier”. Essa é que 
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é a verdade. E graças ao esforço e ao talento desses 
cinco engenheiros e arquitetos, do paisagista Burle 
Marx, que fez os jardins do prédio, e dos melhores e 
mais talentosos artistas da época... Vou até nomeá-los 
em homenagem ao passado, porque todos já falece-
ram, mas as obras de arte estão lá. Estão lá Portinari, 
Guignard, Di Cavalcanti, Adriana Janacopulus, Celso 
Antônio (arquiteto).

Isso tudo está lá, subaproveitado naquele Palá-
cio. E está subaproveitado porque não está à altura do 
talento daqueles arquitetos e engenheiros que constru-
íram aquele edifício, que foi inaugurado ainda, Marcelo 
Crivella, pelo Presidente Getúlio Vargas antes de 54, 
quando ele desapareceu tragicamente.

Esse prédio, quando cheguei ao Senado, sem-
pre esteve na minha concepção. Não é possível ter 
um edifício do Ministério da Educação em Brasília e 
aquele edifício, vazio, do Ministério da Educação lá no 
Rio. Lá se vão 50 anos. Os funcionários já se aposen-
taram, alguns desapareceram. Ainda há lá uma biblio-
teca com 30 mil volumes. Há lá uma obra, um esforço 
gigantesco e uma história sensacional da arquitetura, 
da engenharia brasileira. Tem que ser muito bem con-
servado, muito bem preservado.

Os painéis de Portinari lá estão, aqueles dez 
painéis significando a riqueza do Brasil. Lá estão para 
quem quiser ver. Aquele jardim de Burle Marx, mal con-
servado. Os azulejos do Niemeyer e do Paulo Rossi 
estão lá expostos.

A biblioteca, com 30 mil volumes, é a única que 
não precisa ser transportada para o Ministério aqui de 
Brasília. Então quero dizer aos senhores que, repre-
sentando o povo do Estado do Rio de Janeiro, fiz um 
projeto – e até gostaria que os senhores compreen-
dessem a atitude: Projeto de Lei do Senado nº 107, 
de 2007, autoriza a União a doar ao Estado do Rio 
de Janeiro o imóvel que especifica. Esse projeto está 
aprovado, recentemente foi aprovado. Espero contar 
com a compreensão dos senhores, para que ele seja 
de fato doado ao Estado do Rio, ao novo Estado do 
Rio, oriundo de uma fusão de dois Estados que nin-
guém esperava, e que poderá, sem dúvida, abrigar a 
sede da Secretaria Estadual de Educação e Cultura. 
São 37 mil metros quadrados de construção; são 16 
andares. É o melhor e mais completo e mais complexo 
auditório da América do Sul. Os senhores conhecem, 
seguramente conhecem. E tudo isso preciso dar ao 
novo Estado do Rio de Janeiro porque não tem como 
continuar assim. Se os senhores já entraram na atual 
Secretaria de Educação, vão ver que não há condições 
de lá continuar.

Por isso que, nesta festividade espetacular – e é 
muito difícil neste plenário haver tantas pessoas ilustres 

como as que estão aqui –, quero dizer, sinceramente, 
que o Senado trabalha. Os Senadores procuram defen-
der os seus Estados. Tanto São Paulo como Rondônia, 
por exemplo, um Estado recente e um Estado antigo e 
forte, têm o mesmo número de Senadores. São apenas 
três por Estado. É isso que garante a Federação.

É por isso que estou botando essa banca aqui 
hoje. Quero pedir o apoio dos senhores para esta 
idéia. A idéia já está materializada num projeto de lei, 
a fim de que o Estado do Rio de Janeiro – e sei que 
todos os senhores amam o Estado do Rio de Janeiro 
– possa contar com aquela belíssima edificação, com 
aquela tradicional administração, que é o Ministério da 
Educação, do Lúcio Costa, do Oscar Niemeyer e de 
tantos vultos que enobreceram a honrada e gloriosa 
profissão dos senhores todos.

Eu gostaria realmente de sair daqui com o apoio 
da classe, gostaria de sair com a torcida: “Tomara que 
ele consiga dotar o seu Estado daquele prédio maravi-
lhoso, que está subaproveitado, que não está à altura 
do aproveitamento dele”. Eu gostaria muito disso.

De maneira que, feito esse primeiro desabafo, e 
para não cansar muito os senhores, quero dizer que 
meu sonho tinha sido ser arquiteto, mas cadê a incli-
nação para a Matemática? Não tinha. Não havia. E 
a maneira foi enfrentar os exames de latim, naquela 
época. Ingressei na Faculdade de Direito, da qual me 
orgulho.

Quero, finalmente, Sr. Presidente, ao encerrar 
estas breves considerações, homenagear o arquiteto 
brasileiro, o engenheiro brasileiro. Meu Deus do céu, 
quando falam mal da engenharia brasileira, quando 
alguém a critica, cito a Ponte Rio–Niterói. Já imaginou 
o que é fazer uma ponte tipo Rio–Niterói com a enge-
nharia brasileira, com a mão-de-obra brasileira? Não 
veio ninguém de fora – não vou dizer picareta porque 
não é elegante – para fazer essa ponte. Nós fizemos 
a Ponte Rio–Niterói. Nós somos construtores daquela 
maravilha, que é uma maravilha. Uma Ponte de 14 qui-
lômetros, em cima de uma baía, Baía da Guanabara, 
com 75 metros de profundidade. Quem faz isso? Eu 
não conheço. Pode ter por aí, no mundo, alguma coi-
sa parecida, mas, no Brasil, é uma obra-prima, Pre-
sidente; não tem brilhante, mas é uma obra-prima a 
Ponte Rio–Niterói. E tudo isso devemos a quem? De-
vemos aos senhores, arquitetos e engenheiros. Por 
isso, quando o engenheiro Marcelo Crivella anunciou 
esta comemoração, eu falei: “Faço questão de ir até 
lá dar o meu recado, dizer que existe um projeto de lei 
e, se existe isso, é pelo valor do arquiteto brasileiro e 
do engenheiro brasileiro que vamos homenagear, e é 
o que faço neste momento.

Muito obrigado. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Heráclito For-
tes.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Garibaldi Alves, Senador Marcelo Crivella, 
sempre inspirado, autor e subscritor desse requerimen-
to de homenagem, Exmº Sr. Deputado Zezéu Ribeiro; 
Sr. Dr. Marco Túlio de Melo, Presidente do Conselho 
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia; Sr. 
Ricardo Antonio de Arruda Veiga, 1º Vice-Presidente 
deste mesmo conselho; Sr. Afonso Luiz Costa Lins 
Júnior, Coordenador do Colégio de Presidentes do 
CREA, Srªs e Srs. Presidentes dos Conselhos Regio-
nais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia; Srªs e 
Srs. Diretores do Conselho Federal de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia; Srªs e Srs. Senadores, se-
nhores presentes a esta solenidade, o político é antes 
de tudo um oferecido. Cheguei a este plenário e fui 
contaminado pelo entusiasmo das presenças. Idades 
variadas, mas de uma verdadeira hegemonia pelo sem-
blante entusiasmado de quem tem orgulho do que fez 
pela terra, pelo país.

É evidente que vou levar uma desvantagem muito 
grande ao falar depois do Paulo Duque. É uma covar-
dia, porque a engenharia divina e a arquitetura fizeram 
tudo pelo Rio de Janeiro; não precisava mais de nada. 
O Rio não precisava do Maracanã, do Monumento aos 
Pracinhas, dos belos prédios que têm ali, produto da 
arquitetura nacional através da história; devia deixar 
para os Estados mais pobres, Paulo Duque, como o 
meu Piauí. (Palmas.) 

Mas, como no mundo nada tem distribuição igual, 
nós temos de nos conformar. E aí vem do nosso âmago 
um ciúme positivo, porque a melhor coisa do mundo é 
você ter ciúme da competência. Mas um ciúme sadio, 
aquele que estimula e que vibra com quem cria idéias 
e as executa.

O engenheiro pensa pouco e executa muito; dife-
rente do arquiteto. E o que mais me impressiona, meu 
caro Presidente, é ver que, setenta e cinco anos depois 
de criado o Confea, continuam unidos engenheiros, 
arquitetos e agrônomos...(Palmas.) 

Três classes que tinham tudo para viver em con-
flitos, mas que se sabe que, quando a intenção é boa 
e a causa compensa, as convivências adversas se 
transformam em caminho de paz e de harmonia. En-
tão, a minha primeira saudação é esta: é ver a fusão 
e a união dessas três categorias.

Sr. Presidente, nenhum ambiente mais propício 
para esta reunião e para esta comemoração, porque 
estamos aqui em Brasília, que é a catedral da arqui-
tetura mundial. (Palmas.)

E aí tivemos a união de arquitetos e engenhei-
ros que fizeram do desafio da obra da Pampulha a 
experiência inicial da construção de Brasília. Jovens, 
arquitetos, engenheiros, artistas que numa geração 
só fizeram com que o Brasil desconhecido no mundo 
passasse a ser examinado, respeitado e admirado 
pelo Planeta.

Outro dia, li um arquiteto famoso francês dizer 
que a engenharia e a engenhosidade brasileira des-
moralizaram o concreto. E é um fato, mas o que mais 
me impressionou, ao longo dessa minha existência 
como Parlamentar, como Deputado Federal, 1ª Vice-
Presidente da Câmara dos Deputados, foi um prédio 
do Rio Janeiro, que tinha problemas estruturais. 

Um engenheiro do Piauí, ouvindo a conversa de 
um dos responsáveis pela obra, achando-se perse-
guido, disse e até foi repreendido: “o concreto não trai 
o homem; é seu amigo. Mas, aí do homem que não 
atenda aos avisos do concreto, porque paga um preço 
alto!” Trinta dias depois, a História mostrou que aquele 
engenheiro piauiense estava coberto de razões. Talvez, 
algumas vidas tivessem sido poupadas.

Mas esse concreto, esse cimento, que é movido 
pela imaginação criadora dessa escola de arquitetura, 
que o Brasil soube construir, seja talvez a nossa fonte 
maior de orgulho pelo Brasil afora.

Niemeyer, que pontificou com obras na Argélia, 
a Sede do Partido Comunista Francês, e uma obra, 
que ele não teve nenhuma vaidade de ter feito, mas 
que talvez tenha sido a maior simbologia dele, por-
que teve o objetivo de ser a Catedral da Paz, que é o 
prédio da ONU. 

Esta semana, coincidentemente, eu conversava 
com seu sobrinho e talvez seu maior fã: o médico Paulo 
Niemeyer. Eu sempre tive curiosidade de saber por-
que Oscar não colocava em relevo, entre suas obras, 
o prédio da ONU, uma das primeiras lá fora, com a 
qual ele ganhou um concurso do qual participavam os 
maiores arquitetos do Brasil. Ele, então, me disse: “pela 
esperteza de um francês”. O francês, com mais nome 
do que o Niemeyer à época, propôs que ele avanças-
se um pouco o prédio. O Niemeyer, como sempre, na 
sua concepção, queria, em frente ao prédio da ONU, 
fazer uma praça, criar aquela pompa que ele sempre 
cria nas suas obras, mas não quis contrariar o colega, 
que estava no começo da vida. Aquilo foi o suficiente 
para que o arquiteto também assinasse a obra e ela 
ficasse, no seu conceito, deformada. Niemeyer é um 
homem que, pelas suas convicções, conseguiu não 
fazer proselitismo dessa obra que, pela simbologia, 
orgulha não só a ele, mas a todo mundo.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como Pre-
sidente da Comissão de Relações Exteriores, tivemos 
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a oportunidade de, em três visitas, conhecer aspec-
tos positivos e negativos de três continentes. Fomos à 
Ásia, fomos à África e, mais recentemente, à América 
Central. É impressionante ver o prestígio da engenha-
ria brasileira nesses países: construção de prédios, de 
estradas... A África, então, é hoje completamente do-
minada por construtoras brasileiras. E você observa a 
qualidade da obra no primeiro olhar. 

Estive, recentemente, na América Central, onde 
o fato se repete. O Zezéu, que está aqui, tem um filho 
que administra uma das grandes empresas brasilei-
ras na República Dominicana. Veja como o brasileiro 
é um andarilho, mas um andarilho das boas causas. 
Ele faz isso exatamente representando os senhores 
que aqui estão.

Mas eu não podia deixar de me orgulhar também 
da Embrapa, Senhores agrônomos. (Palmas.)

O Brasil pode se orgulhar da Embrapa. É como-
vente ver o que vi certa vez em Taiwan, em uma cidade 
próxima à capital. Eu visitava uma escola de 2º grau 
onde as pessoas eram treinadas. Ali, passamos por 
uma área onde havia algumas experiências com árvo-
res frutíferas. Aí, comecei a ver alguma coisa parecida 
com as nossas frutas. Nós não esquecemos nunca o 
Brasil. O clima é parecido... Lá havia aquela bucha de 
soldado. Não sei se vocês todos sabem o que é. É 
aquele negócio que se usa para limpeza de pele. Eu 
me assustei quando, de repente, escutei alguém falan-
do um português bem nordestino, bem pernambucano. 
Achei que era o jet leg das trinta e tantas horas de vôo. 
Aí que vi que era um agrônomo da Embrapa ensinan-
do, em Taiwan, como é que se cultiva, como é que se 
planta, como é que se produz a nossa riqueza.

Portanto, os senhores que estão aqui neste mo-
mento podem sair daqui orgulhosos. Podem sair daqui 
com o entusiasmo de que valeu a pena essa primeira 
etapa. São 75 anos! Este momento, para nós Sena-
dores, tem uma simbologia muito especial. Nós es-
tamos fazendo, sistematicamente, uma vigília cívica 
nesta Casa e ainda vamos continuar por algum tempo, 
porque é para acordar o Governo, as autoridades do 
País, para que sejam justos com os aposentados bra-
sileiros, dando-lhes uma condição digna, porque não 
é justo para aqueles que dedicaram toda a sua vida 
ao trabalho tenham a sua aposentadoria transformada 
em dias de tormento. (Palmas.)

Aliás, queremos chegar adiante, Deputado Zezéu 
– e a data de hoje é simbólica –, elevando para setenta 
e cinco anos a atividade no serviço público. A qualida-
de de vida do brasileiro aumentou muito e é triste ver 
os tribunais, os ministérios, as repartições perderem 
homens que, com setenta anos, estão na plenitude de 
suas idéias. Mas, geralmente, infelizmente, as peças 

de reposição não estão à altura. São cinco anos fun-
damentais. Se nada justificasse, é um argumento que 
mata qualquer descontentamento: baixaremos a des-
pesa da Previdência. São mais cinco anos em que se 
vai utilizar essa mão-de-obra fantástica, a experiência 
e o equilíbrio. Setenta e cinco anos!

Portanto, meus amigos engenheiros, arquitetos 
e agrônomos do Brasil, dirijo-me agora aos jovens que 
estão aqui, que estão começando. Espero – e torço por 
isto – que os senhores consigam, nos próximos setenta 
e cinco anos, exercer a mesma engenharia da união, 
a união das divergências, dos pensamentos conflitan-
tes, mas de objetivo comum. Que se unam e acreditem 
neste País, porque ele é maior do que a crise que está 
por aí. E não há nada que destrua este gigante que de 
adormecido só tem a estrofe do Hino Nacional.

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

– RN) – Antes de conceder a palavra ao próximo ora-
dor inscrito, o Senador Mão Santa, quero registrar a 
presença da Srª Roberta Castro, Presidente eleita 
do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia de Tocantins, do Sr. Agostinho Guerreiro, 
Presidente eleito do Conselho Regional de Engenha-
ria, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro, do Sr. 
Francisco Machado da Silva, Presidente eleito do Con-
selho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
do Distrito Federal... (Palmas.)

Quer dizer que as eleições foram neste ano... Só 
tem Presidente eleito. (Risos.)

Registro a presença do Sr. Francisco Adalberto, 
meu conterrâneo, Presidente do Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande 
do Norte. (Palmas.) Além disso, é Secretário de Infra-
Estrutura! É o homem dos sete instrumentos. 

Sr. Paulo Laércio, Presidente do Conselho Re-
gional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da 
Paraíba. (Palmas.)

Quer dizer que quem não tem a palavra eleito é 
porque foi reeleito! Eu pensei que era porque estava 
se despedindo!

Sr. José Tadeu da Silva, Presidente do Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de 
São Paulo. (Palmas.)

Eu só queria saber uma coisa. Dizem que há 400 
engenheiros de São Paulo no Congresso Mundial de 
Engenharia. É verdade.

Mas de Minas Gerais tem 400? É verdade?
Sr. Geraldo Baracuhy, Presidente do Colégio de 

Entidades Nacionais do Confea, e Sr. Tarcísio Bassan, 
Presidente do Conselho Regional de Engenharia, Ar-
quitetura e Agronomia de Mato Grosso. (Palmas.)

Com a palavra, o Senador Mão Santa.
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O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Garibaldi Alves, Presidente, engenheiro, arquiteto e 
agrônomo do nosso Senado, eu pediria permissão, no 
meio de tantas ilustres autoridades – são tantos nomes 
que eu poderia esquecer alguns, e mesmo involunta-
riamente seria imperdoável –, para saudar todos nas 
mulheres arquitetas do meu Estado do Piauí, a Ana 
Karine Batista e Sandra Selma Saraiva e estender a 
todas as mulheres na pessoa da Roberta Castro, de 
Tocantins, para não dizer que gosto só das mulheres 
do Piauí. (Palmas.)

Brasileiras e brasileiros, Garibaldi, esse negócio 
de reeleição, Garibaldi, dá um jeito aí. E todos nós de-
sejamos. Vamos ver se, daqui, eles dão um caminho. 
Eles que constroem tudo, Garibaldi, vamos construir 
a sua reeleição. (Palmas.)

Crivella, inspirado...
A gente ouve falar em PIB. É PIB para cá, é PIB 

para lá, é PIB do Rio Grande do Norte, é PIB do Piauí, 
é confusão de PIB. Mas, no meu entender, o PIB mes-
mo de valor, o PIB não é aquele Produto Interno Bruto 
– o nome já está dizendo “bruto”. O PIB de valor e de 
grandeza do Brasil, o maior PIB está aqui e agora: é o 
“Poder da Inteligência Brasileira”. (Palmas.)

Este que é o PIB: o Poder da Inteligência Brasi-
leira, que está aqui.

Garibaldi, eu tenho as minhas crenças. Deus... 
Está ali o filho d’Ele, Jesus; botaram ali. Garibaldi, 
Deus, aquela vaidade, somos a imagem de Deus. Se 
o formos, é porque Deus é engenheiro, Deus é arqui-
teto e Deus é agrônomo, fez essas criações. Aí nós 
nos assemelhamos a Deus.

E até o meu colega Heráclito quis explicar os três 
em um só. Cadê o Heráclito? Heráclito, Piauí cristão.

Este é aquele negócio de dogma: Pai, Filho e Es-
pírito Santo. Então, os três estão unidos aí no mesmo 
espírito de amor, de amor ao universo e à humanidade. 
Daí eles estarem unidos aí.

Mas o que eu queria dizer é o seguinte: até os 
que deixam temporariamente a engenharia, como os 
oradores que me antecederam, querem justificar. Nin-
guém se perde no caminho de volta.

Este é aquele negócio de dogma: Pai, Filho e Es-
pírito Santo. Então, os três estão unidos aí no mesmo 
espírito de amor, de amor ao universo e à humanidade. 
Daí eles estarem unidos aí.

Aí o Cristovam Buarque, com aquela sabedoria 
dele, disse: não, mas sou engenheiro, estou tirando os 
meninos da ignorância, levando-os à sabedoria. É uma 
ponte de onde estamos para onde queremos ir.

Mas o Duque falou aqui que não dava para a 
Matemática, e é chato mesmo. Vocês já encontraram 

aquele “x” que a gente procurava na Matemática? Ih, 
rapaz! Acho que também fui para a Medicina, porque 
aquele “x” era chato, casava com o “y”, né? É compli-
cado. Aí, eu fui para a Medicina. (Palmas.)

Já o encontraram, não?
Mas até o Duque foi justificar e entrou na Ponte 

Rio–Niterói.
E o Crivella? Ele não ia ficar por baixo. Crivella 

é abençoado por Deus. Então, quero fazer a defesa, 
porque ele faz parte do “Poder da Inteligência Brasi-
leira”, do PIB. Vejo aqui, a ponte dele é maior do que 
a do Cristovam. Ele quer construir e está construindo 
uma ponte que nos leva, pecadores desta Terra, a 
Deus, aos Céus. Essa aí é a engenharia que ele está 
fazendo hoje, aqui, no Senado.

O Garibaldi está rindo porque ele está com es-
perança de que vocês construam um mecanismo para 
a reeleição. (Palmas.)

Mas, atentai bem, estou muito à vontade, porque 
esta festa é das minhas crenças. Vocês representam 
o Deus, o Deus engenheiro, o Deus arquiteto. Os ma-
çons: arquitetos de Deus. Não existem aqueles discur-
sos da maçonaria? E agrônomo, porque tudo o que 
Ele plantou está aí.

Então, nós temos esta crença: no amor. Não é o 
cimento social do Crivella, que deu um rolo doido. Não 
é. Mas o amor é o cimento que constrói aquilo que é 
mais importante: a família. Esse é o cimento. Está ou-
vindo, ô, Crivella? É o amor que cimenta a família, e a 
família é importante. O Rui está ali porque ele disse: 
“A Pátria é a família amplificada”.

E Jesus está ali. Deus quando O mandou não 
O desgarrou, botou-O numa família, não é, Romeu? 
Então, este é que é o cimento, o amor, da sociedade.

Pode falar lá para o seu chefe que eu dou um 
bom pastor, que ele arrume uma igreja dessa. Viu, 
Crivella?

Mas digo isto: que estou muito à vontade. Exis-
tia um homem que disse: só há um grande bem – e 
vocês o abraçaram –: o saber; só há um grande mal: 
a ignorância. E saiu, ele que era tido como sábio, e 
disse: “Sei que nada sei”; pregou a humildade. E, aí, 
vieram as escolas. Ele nada escreveu, mas disse, e 
os seus discípulos fizeram as escolas. Um fez a aca-
demia, Platão; o outro, os liceus.

Mas esta festa é grandiosa, e o Senado está aqui 
para homenageá-los. Todos nós estudamos, e eu vim 
aqui me curvar. Porque eu creio em Deus, eu creio no 
amor, e creio no estudo. Porque eu acho que o estudo 
é a única ponte – já que estamos no meio de engenhei-
ros –, é o único caminho que nos leva à sabedoria. E 
o Livro de Deus diz que a sabedoria vale mais do que 
ouro. Não é verdade, Ministro de Deus, Crivella? O 
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entendimento vale mais. Eu creio no estudo. Eu creio, 
também, no trabalho que vocês representam. Vocês 
estudaram muito, nós sabemos. Quantos problemas 
de Física do L. T. Mayer; o Blackwood, o melhor livro 
de Física; a prática, os exercícios de Física, Química... 
Aquela confusão... Eu sei avaliar o estudo de vocês.

Então, nós queremos dizer o seguinte: que nossas 
crenças são as mesmas. E o trabalho? O trabalho... É 
preciso que entendamos, é preciso que o PIB verda-
deiro, o “Poder da Inteligência Brasileira” saia aí, pre-
gando. A inteligência não pode se curvar à ignorância. 
É questão de crença. E vocês que fazem parte deste 
PIB – Poder da Inteligência Brasileira – têm de levantar 
essa bandeira do estudo e do trabalho. Sei que vocês 
vivem o estudo e têm a mesma crença no trabalho.

Deus, o Arquiteto do Universo, disse: “Comerás o 
pão com o suor do teu rosto”. Esta é uma mensagem 
para todos os governantes, até para o nosso prezado 
e querido Luiz Inácio, nosso Presidente: “Comerás o 
pão com o suor do teu rosto”.

Um mais avançado do que o meu amigo Suplicy 
chegou, bradou e eu acredito – eu tenho o direito, a 
liberdade de escolher entre esse e V. Exª, Senador Su-
plicy. Apóstolo Paulo: “Quem não trabalha não merece 
ganhar para comer”. O Suplicy tem outros pensamen-
tos – e nós não somos contra: caridade. Fé, esperança 
e caridade, ele disse. Mas e o trabalho?

Eu sou Senador da República pelo Piauí. Aque-
le ali disse, o Rui Barbosa: “A primazia tem que ser 
dada ao trabalho e ao trabalhador”. Ele veio antes. 
Ele é quem faz as riquezas. Vocês vieram antes. Nós 
sabemos que vocês trabalham. São trabalhadores. A 
primazia tem que ser dada a eles. Eles vieram antes 
da riqueza.

A primazia hoje se está dando à riqueza. Olhem 
aí o mundo todo doido para ajudar os banqueiros, os 
homens do dinheiro. Mas não se fala nos trabalhado-
res, nos pedreiros que construíram os bancos, nos 
bancários...

Aqui está a nossa crença. Esta festa é a nossa 
crença. Tanto isso é verdade que até eu, médico, não 
estou frustrado, não. Eu vou também tirar uma onda 
– todo mundo, até o Duque disse que queria ser en-
genheiro e tudo. Eu sou. Vou dizer por que.

Eu tive um professor de cirurgia, Professor Ma-
riano de Andrade, no Rio de Janeiro, no Hospital do 
Ipase. E ele, com uma visão grande, pegava aqueles 
médicos que queriam ser profissionais da cirurgia e 
os encaminhava. Aqueles cientistas, pesquisadores 
ele os mandava para um serviço dele na Santa Casa, 
e aqueles outros, ele os encaminhava para o Hospital 
dos Servidores do Estado, o Ipase, no Rio de Janeiro, 
em Sacadura. Esses não eram os mais inteligentes, 

não; não eram os que iam fazer universidade, ser pes-
quisadores, cientistas. Esses – e eu fui nesse meio, 
não era dos mais inteligentes, não – eram o que ele 
chamava de “mecânicos de doentes”. Era aquele ser-
vidor que todo dia operava, sabia tirar o apêndice, uma 
hérnia etc. E, desde então, eu sou um engenheiro da 
máquina humana. Não é da máquina que vocês usam. 
Então, também estou muito à vontade de render essa 
homenagem.

Mas, Crivella, eles vão dar um jeito. Esses homens 
fizeram tudo, eles têm que dar um jeito para fazer a 
engenharia da reeleição do nosso querido Garibaldi. 
Esses homens fizeram tantas coisas que a gente não 
acreditava e estão aí, e o mundo está aí.

Para terminar, Sr. Presidente, que é bom, eu que-
ria dizer o seguinte. Abro para terminar com Deus, o 
Grande Arquiteto.

Então, está no Livro de Deus, em Tiago – não é, 
Crivella? Após meditar sobre Tiago, dá para a gente 
encerrar. Ele diz: “A fé sem obras já nasce morta”. E 
eu quero dizer que a fé dos senhores é com obra. En-
tão, está viva e faz-nos acreditar na prosperidade e na 
grandeza do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Antes de anunciar o próximo orador, Senador 
José Nery, eu quero registrar a presença dos Conselhei-
ros Federais neste plenário: o Engenheiro Civil Pedro 
Lopes de Queiroz, meu conterrâneo do Rio Grande do 
Norte; o Engenheiro Têxtil Modesto dos Santos, tam-
bém do Rio Grande do Norte – desse jeito eu vou ser 
reeleito –; o Engenheiro Agrônomo Cláudio Calheiros, 
de Alagoas; o Engenheiro Agrônomo Pedro Katayama, 
de São Paulo; o Engenheiro Agrônomo Ricardo Veiga, 
também de São Paulo – o nosso vice-presidente; o 
Engenheiro Agrônomo Ademar Bezerra, de Roraima; 
o Engenheiro Mecânico Ricardo Veiga, de São Paulo; 
Engenheiro Mecânico Isacarias Rebouças, de Ron-
dônia; o Engenheiro Mecânico Jaques Sherique, do 
Rio de Janeiro; o Engenheiro Elétrico José Eliezer, do 
Acre; Engenheiro Elétrico José Clemerson, do Amapá; 
o Engenheiro Civil Fernando Beckam, do Maranhão; o 
Engenheiro Civil Valmir Antunes, de Santa Catarina; o 
Engenheiro Civil Etelvino Freitas, de Sergipe; a Arquite-
ta Ana Karine, do Piauí; a Arquiteta Ângela Canabrava, 
do Paraná; o Arquiteto Osnir Schroeder, do Rio Grande 
do Sul; o Arquiteto Geraldino Júnior, de São Paulo; o 
Técnico de Edificações Lino Gilberto, de Santa Catarina 
(Palmas); o Técnico Agrícola João de Deus, de Tocantins 
(Palmas), e a Técnica de Edificações Iracy Silvana, do 
Distrito Federal, além do Engenheiro Elétrico Fredemack 
Gonçalves, de Minas Gerais. (Palmas).

Convido o Senador José Nery a ocupar a tribuna 
do Senado. (Palmas)
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O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Senador Garibaldi Alves, Srªs Senadoras, Srs. 
Senadores, em especial, Senador Marcelo Crivella, 
à mesa; Senadores Romeu Tuma, Heráclito Fortes, 
Mão Santa e Eduardo Suplicy, Exmº Sr. Deputado 
Zezéu Ribeiro, Sr. Marco Túlio de Melo, Presidente do 
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agro-
nomia, Sr. Ricardo Antonio de Arruda Veiga, Primeiro 
Vice-Presidente do Confea, Srs. Representantes e Srs. 
Presidentes dos Conselhos Regionais de Engenharia 
e Arquitetura de todos os Estados do Brasil aqui pre-
sentes, Diretor do Conselho Federal de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia, Senhoras e Senhores, Ilustres 
convidados, nada mais justo do que o Senado Federal 
realizar uma sessão especial em comemoração aos 75 
anos da criação do Conselho Federal de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia, Confea.

O Confea surgiu oficialmente com esse nome 
em 11 de dezembro de 1933, por meio do Decreto nº 
23.569, promulgado por Getúlio Vargas, e considera-
do marco na história da regulamentação profissional 
e técnica no Brasil.

O Confea representa também os geógrafos, ge-
ólogos, meteorologistas, tecnólogos de diversas mo-
dalidades, técnicos individuais e agrícolas e suas es-
pecializações, num total de centenas de títulos pro-
fissionais.

É um órgão que zela pelos interesses sociais e 
humanos de toda a sociedade e, com base nisso, re-
gulamenta e fiscaliza o exercício profissional dos que 
atuam nas áreas que representa, tendo ainda como 
referência o respeito ao cidadão e à natureza.

O Sistema Confea/Crea tem registrado 900 mil 
profissionais que respondem por cerca de 70% do PIB 
brasileiro e movimentam um mercado de trabalho cada 
vez mais acirrado e exigente nas especializações e co-
nhecimentos da tecnologia, alimentada intensamente 
pelas descobertas técnicas e científicas do homem.

Homenagear o Conselho que representa tão 
valorosos profissionais significa fazer uma profunda 
reflexão sobre o modelo de desenvolvimento vigente 
em nosso País.

Não existe como criar as condições de um desen-
volvimento sustentável, onde progressivamente as dis-
tâncias sociais sejam encurtadas sem que sejam prio-
rizadas obras e serviços de infra-estrutura de maneira 
audaciosa. Significa sanear vastas áreas periféricas de 
nossas metrópoles e tirar literalmente da lama milhões 
de brasileiros. Significa construir habitações populares 
para minorar o enorme déficit no setor. É necessário 
construir hospitais, escolas, pontes e estradas. É ne-
cessário, inclusive, no campo brasileiro, realizar uma 

vigorosa reforma agrária, distribuindo terra e crédito 
para a agricultura familiar, onde também são neces-
sários os serviços de infra-estrutura condizentes com 
a realidade dos trabalhadores do campo.

Ao pensarmos cada uma dessas tarefas, cer-
tamente precisaremos convocar profissionais repre-
sentados pelo Confea para garantir a execução das 
mesmas.

O nosso País continua priorizando o capital es-
peculativo, ao invés de concentrar as suas chances de 
futuro na produção de bens e serviços. Até o dia 1º de 
dezembro passado, o Governo Federal havia desviado 
da produção nada menos que 45% dos recursos orça-
mentários, esterilizados no refinanciamento da dívida 
pública e no pagamento de seus encargos. Em nome 
de uma estabilidade de fachada, o Governo Federal 
joga fora todos os anos a chance de o País dar um 
salto para o futuro.

Senhoras e senhores, fazemos essas conside-
rações, por entender que os membros, das mais dis-
tintas profissões, que compõem o Confea têm con-
cretamente a possibilidade de discutir esses temas 
e, principalmente, contribuir para que o nosso País 
seja menos injusto, na perspectiva de diminuir as de-
sigualdades sociais, de contribuir para a valorização 
da política que priorize o atendimento às mais justas 
reivindicações do nosso povo, a fim de que ele tenha 
uma vida digna e honrada.

Ao agradecer o convite que me foi trazido gentil-
mente pelo Dr. Marcos Túlio, representando o Confea, 
e endereçado a todos os Srs. Senadores e a todas as 
Srªs Senadoras, ontem, eu quero dizer que não tive a 
possibilidade de estar presente na sessão de abertura 
do Congresso Mundial de Engenheiros, mas o Sena-
do foi representado nesse ato pelo nosso Presidente 
Garibaldi Alves.

A propósito do comentário feito há pouco pelo 
Senador Mão Santa, falando da possibilidade de re-
eleição no Senado, eu tenho uma visão muito crítica 
com relação aos processos de reeleição. Inclusive acho 
que esse deve ser um tema para ser tratado no âmbito 
da reforma política que o Brasil exige seja feita para 
ajudar a mudar os costumes políticos, a fim de que a 
política seja tratada com a ética necessária e com os 
compromissos de transformação que essa atividade 
exige. Mas, avaliamos positivamente o trabalho de-
senvolvido, em um ano de mandato, pelo Presidente 
Garibaldi Alves, reconhecido e profícuo nesta Casa, 
que conseguimos funcionar com razoável tranqüilida-
de para resolver e tratar aqui dos temas importantes 
que interessam ao País.

Quanto à proposta do que aqui disse o Senador 
Mão Santa, tratando da reeleição, eu diria: tratar de 
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eleição no Senado é um tema inclusive, Presidente, que 
pretendo abordar na sessão logo em seguida, tendo 
em vista que esse é um tema específico para nossas 
tratativas aqui, manifestando um posicionamento do 
PSOL, Partido que represento nesta Casa, sobre o 
que consideramos tarefas essenciais e o perfil neces-
sário para a incumbência fundamental na direção do 
Congresso Nacional e do Senado Federal.

Quero parabenizar, Senhoras e Senhores, nesta 
oportunidade, cada um e cada uma das diversas pro-
fissões que compõem o Confea e o Crea, desejando 
que a atuação de todos os Senhores e Senhoras seja 
cada vez mais marcada pelo compromisso de ajudar o 
Brasil a vencer as suas mazelas, pelo desafio de ajudar 
o Brasil a tornar-se um País onde todos e todas tenham 
chance de ter uma vida digna e honrada.

Eu tenho certeza de que a contribuição de tão 
valorosos profissionais é fundamental para o sonho 
de construir verdadeiramente uma Nação livre, de-
mocrática, que dê igualdade de oportunidade a todos 
e a todas.

Parabéns aos Senhores e às Senhoras! Nossos 
parabéns e congratulações a todos os participantes 
do Congresso Mundial de Engenheiros, realizado em 
Brasília, Capital da República do Brasil.

Parabéns a todos. Muito sucesso em suas traje-
tórias e muita luta para ajudar a construir o Brasil dos 
nossos sonhos.

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

– RN) – Antes de anunciar o próximo orador inscrito, 
quero registrar a presença, nesta solenidade, da Pre-
sidente da Associação Nacional de Engenharia de Se-
gurança do Trabalho, Elizabeth Cox de Moura Leite; do 
Presidente da Associação Nacional dos Docentes dos 
Cursos de Engenharia de Segurança do Trabalho, Celso 
Atienza; do Presidente da Associação Ibero-Americana 
de Engenharia de Segurança no Trabalho, representa-
da pelo Engenheiro Francisco Machado; do represen-
tante da Sociedade Brasileira de Engenharia de Se-
gurança, o Engenheiro Josevan Fudoli; da Presidente 
da Associação Brasileira de Engenheiras e Arquitetas 
do Estado de São Paulo, a Arquiteta Célia Ballário; do 
representante da Associação Brasileira de Ensino de 
Arquitetura e Urbanismo, o Professor-Doutor Arquiteto 
Urbanista José Antônio Lanchotti. (Palmas.)

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. 
(Palmas.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Caro Presidente Garibaldi Alves Filho; prezado 
Marcos Túlio de Melo, Presidente do Conselho Federal 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia; prezado Sr. 

Ricardo Antônio de Arruda Veiga, Vice-Presidente do 
Confea; querido amigo Deputado Federal Zezéu Ribei-
ro – que, ainda ontem, teve o seu projeto relacionado 
à arquitetura e à engenharia, com o objetivo principal 
de instituir a assistência técnica gratuita para projetos 
de família de baixa renda, que teve todo apoio dos ar-
quitetos, engenheiros e agrônomos –; senhoras e se-
nhores membros do Confea de todo o Brasil, assinalo, 
com entusiasmo, a presença de um número tão grande 
de arquitetos, engenheiros e agrônomos de todos os 
Estados brasileiros, inclusive do meu Estado de São 
Paulo, com um número tão grande, são quatrocentos 
aqui no Congresso Mundial de Engenharia, muitos dos 
quais estão aqui presentes.

A história do sistema Confea/Crea acompanhou 
a própria história do desenvolvimento do Brasil. Res-
ponsável pela regulamentação e pela fiscalização das 
profissões da área tecnológica, o sistema se expandiu 
quando o País se modernizou, exigindo cada vez mais 
o trabalho desses profissionais. Em outros momen-
tos, como o da democratização, na década de 80, da 
luta popular por eleições diretas em todos os níveis, o 
Confea também esteve afinado com aquele memorável 
movimento pelas Diretas Já.

Em 11 de dezembro de 2008, o sistema Confea/
Crea completa 75 anos de existência. Uma das ativi-
dades comemorativas é justamente a publicação do 
livro do sistema Confea/Crea: 75 anos – Construindo 
uma Nação, da socióloga e historiadora Ligia Maria 
Leite Pereira. 

É importante ressaltar alguns dos marcos da his-
tória do Confea, que, aqui, brevemente, vou registrar.

Em 1933, no mesmo ano em que o Presidente Ge-
túlio Vargas promulga a Constituição do País, é criado 
o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agro-
nomia, presidido por Demósthenes Rache, que deixaria 
o cargo para atuar como Deputado constituinte. 

Em 1935, o Confea passa a funcionar em sua 
sede, no Rio de Janeiro, então capital da República. 
Adolfo Morales de Los Rios Filho é efetivado no cargo 
de Presidente do Confea, por meio da indicação do Pre-
sidente da República. No mesmo ano, é criada a Fede-
ração Brasileira de Associações de Engenheiros. 

Em 1936, são instalados os Conselhos Regionais 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia em Fortaleza e 
Belém, com a ampliação do campo de trabalho dos en-
genheiros e a intensificação da atividade industrial.

Nos anos seguintes, impulsionada pela subs-
tituição de importações, uma série de órgãos foram 
criados. Em 1977, todos os Estados da Federação e 
o Distrito Federal teriam o seu Crea.

Em 1940, é realizada a primeira Semana Oficial 
do Engenheiro, que hoje se conhece como Semana 
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Oficial da Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia, 
já em sua 65ª edição. Desde a sua criação, a sema-
na, realizada anualmente, é um momento para troca 
de idéias, debates, busca de soluções, não somente 
quanto à regulamentação das profissões, mas quanto 
a pesquisas e estudos nas mais diversas áreas.

Em 1942, o Governo Federal cria a Companhia 
Vale do Rio Doce, que viria a se tornar referência em mi-
neração e abriria campo de trabalho para engenheiros, 
geólogos e outros profissionais, como faz até hoje. 

Em 1943, é criada a Faculdade Nacional de Arqui-
tetura, no Rio de Janeiro, que originaria a atual Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo, na Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, uma das mais importantes do Brasil, 
responsável por formar profissionais, tais como Oscar 
Niemeyer, Sérgio Bernardes e Maurício Roberto.

Em 1954, o Presidente Getúlio Vargas cria a 
Petrobras, empresa de petróleo que é hoje referência 
mundial em matéria de exploração em águas profundas 
e que representa um grande mercado de trabalho para 
os profissionais de nosso sistema, e que está, segun-
do o Presidente Lula, como ele tem dito recentemente, 
sendo ajudada pela presença de Deus no Brasil, ao 
encontrar petróleo no fundo do mar, ali no pré-sal.

Em 1958, o Confea cria a Medalha do Mérito e 
o Livro do Mérito, até hoje sempre homenageando os 
engenheiros de destaque. 

Em 1960, a inauguração de Brasília, que passa 
a ser a Capital Federal, com projeto arquitetônico de 
Oscar Niemeyer, urbanístico de Lúcio Costa e paisa-
gístico de Burle Marx – e é tão importante que hoje 
possamos homenagear, com a presença das senhoras 
e dos senhores, um desses lugares mais belos. 

Tantas pessoas dizem que ingressar no Senado é 
como ingressar no Céu, quem sabe como Senadores. 
Aqui é um lugar de muito trabalho e de muita cooperação, 
mas há ocasiões em que Senadores dos mais diversos 
Partidos, muitas vezes divergentes sobre certos temas, 
logo chegam a um acordo, como ontem aconteceu, por 
exemplo, na questão relativa ao projeto do gás e em 
relação a outros projetos, entre eles o relacionado à 
questão dos sacoleiros do Paraguai para o Brasil. 

E hoje vou ainda ter que dar uma amostra disso 
aqui, já que o Senador Mão Santa me provocou sobre o 
que pensa o Apóstolo São Paulo. Portanto, não poderei 
concluir o meu discurso daqui a pouco sem deixar de 
responder ao Senador Mão Santa. Vocês terão uma 
amostra de como é o diálogo nesta Casa. E caberá às 
senhoras e aos senhores – se o Presidente Garibaldi 
Alves Filho me permitir – decidir a divergência que ele 
acredita que existe. Digo que não e vou comprovar. 

Estou, portanto, avisando o Senador Mão Santa 
para que, se quiser, ele venha ao plenário, já que me 
provocou para o debate.

E isso é uma coisa natural que acontece nesta 
Casa tão bela. Podem reparar bem o que foi o dese-
nho de Niemeyer, porque todos nós aqui, diariamente, 
apreciamos a beleza da Casa dos Senadores, repre-
sentantes dos Estados e do povo brasileiro.

Em 1972, é criada a Embrapa, referência em 
agricultura tropical e também responsável por um ex-
traordinário mercado de trabalho a tantos do sistema 
Confea, hoje aqui devidamente homenageado.

Em 1977, o Confea inaugura sua nova sede em 
Brasília.

Em 1984, com o fim do regime militar, o Brasil vive 
momento de efervescência política. Daí, conforme me 
referi, todos os engenheiros, agrônomos e arquitetos 
abraçam com fervor a campanha pelas “Diretas Já”.

Em 1988, antes mesmo de as eleições diretas 
serem regulamentadas no País, o Confea toma a frente 
e realiza o seu processo eleitoral, com consulta prévia 
dos profissionais. Victor Moreira Bussinger foi escolhi-
do e tomou posse à frente do Conselho. É a primeira 
vez que a autoridade não é escolhida pelo Presidente 
da República.

Em 1991/1992, afinado com as transformações so-
ciais, o sistema Confea/Crea realiza seu processo cons-
tituinte, o qual, entre outras ações, definiu como seria o 
processo eleitoral no âmbito do Sistema e a forma de es-
colha das lideranças nas diferentes instâncias represen-
tativas dos profissionais. Nesse momento, também foram 
constituídos os Conselhos Consultivos do Sistema.

Em 1993, o engenheiro Henrique Luduvice foi o 
primeiro presidente eleito diretamente pelos profissio-
nais do Sistema Confea/Crea. Ele assumiria a presi-
dência no ano seguinte. (Palmas). 

Até hoje, os presidentes são eleitos diretamen-
te, assim como os conselheiros, tanto em nível federal 
quanto em nível regional.

Em 2002, o Código de Ética, de 1977, é revisto 
e o Confea lança o novo Código de Ética do Sistema, 
que define as profissões como atividades de interesse 
social. O documento pauta a conduta dos profissionais 
da área tecnológica.

Em 2004, com perfil mais voltado para a socie-
dade e suas demandas, o Confea passa a ir além 
de sua competência de fiscalizar e regulamentar as 
profissões e a se inserir no debate nacional por um 
mundo mais justo e com mais responsabilidade so-
cial. Em 2004, uma dessas ações foi a participação 
do Confea no II Congresso Mundial de Engenheiros, 
em Xangai, que articulou a realização da 3ª edição do 
evento, em Brasília.
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Em 2006, o engenheiro Marcos Túlio de Melo é 
eleito presidente do Confea. Sua gestão é marcada por 
projetos de inserção dos profissionais da área tecnoló-
gica no debate para elaborar um projeto de desenvol-
vimento sustentável para o País – é o Projeto Pensar 
o Brasil, Construir o Futuro da Nação, uma das tantas 
ações nesse sentido. Nesse cenário, foi lançado pelo 
Governo Federal o Programa de Aceleração do Cres-
cimento (PAC). (Palmas.)

Neste ano de 2008, é lançada a pedra fundamen-
tal da nova sede do Confea, que será construído com 
o que existe de mais atual em termos de engenharia e 
arquitetura. Neste mesmo ano, o Confea, juntamente 
à Federação Brasileira de Associações de Engenhei-
ros (Febrae) e à Federação Mundial das Organiza-
ções de Engenharia (Fmoi), realizam a 3ª edição do 
Congresso Mundial de Engenheiros, aqui em Brasília, 
que se encerra amanhã e que foi aberto com a pre-
sença tão significativa do Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, que saudou, inclusive, os objetivos maiores 
ali expressos.

O Confea é a instância superior de regulamenta-
ção e fiscalização do exercício profissional das áreas 
já mencionadas, mas que abrange não apenas Enge-
nharia e Arquitetura, mas também Agronomia, Geo-
grafia, Geologia, Meteorologia, além de técnicos e tec-
nólogos. O Conselho congrega 700 mil profissionais e 
200 mil empresas de todo o País, registrados nos 27 
Conselhos Regionais (Creas). Interage com 29 entida-
des nacionais de área tecnológica. Juntos, respondem 
por cerca de 70% do PIB brasileiro e movimentam um 
mercado de trabalho cada vez mais acirrado e exigente 
nas especializações e conhecimentos da tecnologia, 
alimentada intensamente pelas descobertas técnicas 
e científicas do homem.

O Confea zela pelos interesses sociais e humanos 
de toda a sociedade e, com base nisso, regulamenta 
e fiscaliza o exercício profissional dos que atuam nas 
áreas que representa, tendo ainda como referência o 
respeito ao cidadão e à natureza.

O atual Presidente, Marcos Túlio de Melo, assumiu 
o cargo em 2005 e, nas eleições de 2008, foi reeleito 
para um mandato que segue até 2011. (Palmas.) 

A sua gestão tem sido caracterizada pela atua-
ção junto aos Poderes Executivo e Legislativo, como 
hoje aqui está demonstrado. No que tange às ques-
tões de interesse dos profissionais e à sociedade em 
geral, integra as discussões de projetos, tais como o 
do Deputado Zezéu, por nós aprovado neste Senado 
no dia de ontem. 

Outra linha de ação do Sistema têm sido a busca 
da melhoria da qualidade de ensino, pois, em parceria 

com o Ministério da Educação, tem procurado sempre 
atualizar os currículos, melhorar o sistema educacio-
nal, especialmente nas câmaras especializadas até o 
plenário da instituição.

O Confea busca, também, a harmonização das 
condições de exercício profissional, compatibilizando 
a ação dos países do Mercosul. O objetivo é viabilizar 
algo que considero muito importante, prezado Marcos 
Túlio, que é a livre circulação, não apenas de capitais 
e bens de serviços, mas de seres humanos, inclusive 
para logo estimular, mais e mais, a livre circulação de 
profissionais, serviços e empresas, garantindo eficaz 
controle sobre a responsabilidade técnica no âmbito 
regional. Esse mecanismo é realizado no âmbito da 
Comissão de Integração de Agrimensura, Agronomia, 
Arquitetura, Geologia e Engenharia para o Mercosul 
(CIAM).

Em 24 de julho passado, em um discurso tão bo-
nito, o Presidente eleito – ainda candidato –, Senador 
Barack Obama, menciona com muita propriedade, em 
Berlim, ao recordar que há 60 anos havia sido cons-
truído uma das obras de engenharia que não honram 
a humanidade, o Muro de Berlim, que não era mais o 
tempo de haver muros que separassem os que muitos 
têm dos que pouco têm: os muçulmanos dos judeus, 
dos cristãos, de pessoas de quaisquer religiões; ou os 
negros dos brancos, dos vermelhos, dos amarelos, de 
pessoas de qualquer origem, raça e cor. Quem sabe 
possamos... Que vocês engenheiros, agrônomos e 
arquitetos possam colaborar para logo dizer ao novo 
Presidente Barack Obama: “Vamos logo, do Alasca a 
Patagônia, realizar uma sociedade com muito mais jus-
tiça e homogeneidade de direitos e acabar com o muro 
que separa os Estados Unidos do resto da América 
Latina lá ao sul da fronteira com o México”. (Palmas.)

Ainda no âmbito da responsabilidade técnica, o 
sistema tem buscado desenvolver ações a fim de ga-
rantir que os projetos e a execução das obras sejam 
realizados dentro dos padrões exigidos. Daí o convê-
nio com a Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABTN), por meio do qual os profissionais registrados 
têm condições mais fáceis de acesso às normas.

O Confea desenvolve ainda o Projeto Pensar o 
Brasil – Construir o Futuro da Nação, que busca justa-
mente discutir os principais temas do desenvolvimento 
nacional, explicitando a contribuição das profissões do 
sistema nesse processo. Para isso, o Conselho Federal 
instalou os núcleos em Unidades da Federação e já 
publicou três livros: “Amazônia – Soberania e Desen-
volvimento Sustentável”; “Semi-árido” e “Transportes, 
Fundamentos e Propostas para o Brasil”.
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Hoje, neste 4 de dezembro de 2008, Dia do Enge-
nheiro e do Arquiteto, nesta sessão em que homenage-
amos os 75 anos da criação desse sistema, queremos 
que toda a sociedade brasileira, o Congresso Nacional 
se vejam como beneficiários dessas profissões. 

Consideradas a Câmara e o Senado, chega a mais 
de uma centena o número de profissionais integrantes 
do Sistema Confea/Crea, distribuídos pelas bancadas 
dos vários partidos políticos. Ao mesmo tempo, sauda-
mos os quase um milhão de profissionais que, no seu 
dia-a-dia, constroem o progresso do Brasil, também, e 
especialmente, os colegas parlamentares engenheiros, 
arquitetos, engenheiros agrônomos, geólogos, geógra-
fos, tecnólogos e técnicos, que souberam trazer para 
esta Casa legislativa o dinamismo de suas profissões, 
a visão crítica e as propostas indispensáveis ao aper-
feiçoamento das políticas públicas.

Permita agora, se o Sr. Presidente ainda me der 
um pouco do tempo, para que eu possa comentar o 
que aqui estava lhes dizendo o Senador Mão Santa. S. 
Exª falava de algo muito relacionado ao propósito das 
atividades do senhores, ou seja, que a profissão dos 
senhores tenha sempre em consideração a inclusão 
social. O Senador Mão Santa estava se referindo ao 
fato de que aqui, no Congresso Nacional, com a apro-
vação de todos os partidos, foi aprovado – em 2002 
no Senado, em 2003 na Câmara – e sancionado pelo 
Presidente Lula, projeto que institui uma renda básica 
de cidadania, que será, segundo a Lei 10.835, institu-
ída por etapas, portanto, gradualmente, a critério do 
Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, 
como faz hoje o programa Bolsa Família, que atende 
11 milhões e 100 mil pessoas, aproximadamente 45 
milhões dos 193 milhões dos brasileiros. 

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Senador Eduardo Suplicy...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Sim, só falta concluir. Como ele disse: “Ah, o Senador 
Suplicy pensa diferentemente de São Paulo, que diz 
que só pode receber algo quem estiver trabalhando”. 
É preciso que o Senador Mão Santa perceba o que 
está na 2ª Epístola de São Paulo aos Coríntios, o que 
me disse o próprio Presidente da CNBB, o saudoso 
Dom Luciano Mendes de Almeida, quando eu havia 
citado filósofos no mais largo espectro, desde Thomas 
Moore, Thomas Penn, de Milton Friedman a James 
Tobin, John Kenneth Galbraith e citei Karl Marx, que, 
na sua crítica ao Programa de Gotha, menciona que 
numa sociedade mais amadurecida os seres huma-
nos irão se portar de tal maneira a se poder inscrever, 
como lema de sua sociedade, “a cada um de acordo 
com a sua capacidade e a cada um de acordo com as 

suas necessidades”. Eis que Dom Luciano Mendes de 
Almeida me diz: “Eduardo, para defender a sua pro-
posta, você não precisa citar o Karl Marx, porque ela 
é tão melhor defendida por São Paulo, na 2ª Epístola 
aos Coríntios”. 

E de fato lá está que todos nós deveremos sempre 
seguir o exemplo de Jesus que, sendo tão poderoso, 
resolveu se solidarizar e viver dentre os mais pobres, 
de tal maneira que, conforme está escrito, para que haja 
igualdade, para que haja justiça, toda pessoa que teve 
uma safra abundante não tenha demais; toda pessoa 
que teve uma safra pequena não tenha de menos. 

Portanto, a proposta da renda básica de cidadania, 
conforme inclusive defende um dos maiores ideólogos 
das revoluções americana e francesa, Thomas Penn, 
em 1795, é no sentido de que é mais do que de bom 
senso, não como uma questão de caridade, mas de 
direito, todas as pessoas em cada país devem ter o 
direito inalienável de participar da riqueza da Nação, 
através de um capital básico e de uma renda básica.

Portanto, felizmente, a proposta da renda bási-
ca de cidadania constitui uma aspiração e atende aos 
fundamentos de todas as religiões. Por isso, eu convi-
do engenheiros, arquitetos, agrônomos, geógrafos e 
pessoas de todas as profissões aqui presentes a estu-
dar essa proposta, já aprovada por todos os Partidos. 
E, quando estiverem convictos de que a idéia é boa, 
podem dizer ao Presidente Lula que ela é ótima; que 
pode ser colocada em prática, porque o Presidente já 
sancionou. Basta agora todos colaborarmos, inclusive 
com a meta daqueles que estão no Congresso Mun-
dial dos Engenheiros dizendo que a ação de todos os 
senhores e senhoras devem levar em conta a verda-
deira inclusão social.

Muito obrigado. Parabéns a todos!
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Antes de conceder a palavra ao último orador 
inscrito, o Senador Romeu Tuma, ao Deputado Zezéu 
Ribeiro e ao Presidente Marcos Túlio, quero registrar a 
presença, aqui na sessão comemorativa dos 75 anos 
do Confea, do Sr. Raul Zucatto, Presidente do Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de 
Santa Catarina; do Sr. Luiz Alcides Capoani, Presidente 
eleito do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia do Rio Grande do Sul; do Sr. Anjelo da 
Costa Neto, Presidente da Mútua Caixa de Assistência, 
que é meu conterrâneo também; do Sr. Raimundo José 
Aranha Portelada, Presidente do Conselho Regional 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão; 
do Sr. Álvaro Cabrini Júnior, Presidente do Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do 
Paraná; do Sr. José Wellington Costa, Presidente do 
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agro-
nomia de Sergipe; do Sr. Gustavo André Lange, Presi-
dente do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia do Rio Grande do Sul; do Sr. José Borges 
de Souza Araújo, Presidente do Conselho Regional 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Piauí; do 
Sr. Aloísio Ferreira de Souza, Presidente do Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de 
Alagoas; do Sr. Luiz Fioroti, Presidente do Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do 
Espírito Santo e do Presidente do Conselho Regional 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de 
Janeiro, Reynaldo Barros. (Palmas.)

E, agora, concedo a palavra ao Senador Romeu 
Tuma.

O Senador Romeu Tuma vai me permitir, pois 
quero registrar a presença do Deputado Federal Paulo 
Teixeira, do PT de São Paulo. Sua Excelência deve ser 
engenheiro ou arquiteto ou agrônomo. (Palmas)

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – É advoga-
do. 

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Quero registrar a presença do Deputado Fede-
ral Valdir Colatto, engenheiro agrônomo. (Palmas)

V. Exª tem a palavra, Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Eu peço 
desculpas, já que não estava inscrito. Normalmente, 
para sessões solenes da importância desta, em que 
se comemora o Dia do Engenheiro, Arquiteto e Enge-
nheiro Agrônomo, o Partido inscreve quem falará em 
nome da representação.

Eu sou simpático à profissão de engenheiro e 
tenho um neto fazendo vestibular este ano para ar-
quitetura. Ele passou na primeira fase da USP. O meu 
filho mais velho, que é médico, todos nós tínhamos 
certeza de que ele iria fazer Engenharia, porque vivia 
procurando o “x” e encontrava. Mas ele foi para Me-
dicina, e, graças a Deus, deu bom resultado. E o filho 
dele, provavelmente querendo realizar o sonho dos 
avós, que achavam que o filho seria engenheiro ou 
arquiteto, tem a virtude de tentar entrar na Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da USP. Foi exigência dos 
pais ele só fazer na USP o curso de Arquitetura.

Eu aqui fiquei lembrando com o nosso Deputa-
do – não vou saudar a Mesa, porque já foi tão sauda-
da, depois eu dou um abraço –, que eu estava aqui 
um pouquinho tremendo na base. Quando o Suplicy 
desafiou o Mão Santa a voltar ao plenário, eu, como 
Corregedor, disse: vou embora. Daqui a pouco o negó-
cio pega fogo, o Suplicy, que foi lutador de boxe, mas 
é calmo, paciente, começou a ficar um pouco nervoso 

e eu disse: acho que eu vou embora, vou pedir para 
cortar meu nome da lista de oradores. Mas ele disse 
que ia embora, então ficou tudo bem, acho que é uma 
coisa natural. Acho que essa virtude do Suplicy de 
ser coerente com esse projeto, que ele tem há muitos 
anos, persegue e tenho certeza de que conseguirá ser 
vitorioso. (Palmas.)

Muita gente diz que só quem trabalha deve rece-
ber. Eu pergunto àqueles que são engenheiros e arqui-
tetos em Santa Catarina: quanta gente tem que receber 
alguma coisa sem poder trabalhar? (Palmas.)

Não é a questão da vontade de trabalhar ou não; 
é a oportunidade que o cidadão tem. E essa oportu-
nidade só nós podemos oferecer, Suplicy. Eu votei 
favoravelmente, continuo solidário e infelizmente não 
vou passar de Senador, senão eu sancionaria esse 
projeto com muita honra.

Aqui há muitos reeleitos – eu sou um deles -, mas 
não sei se serei reeleito pela terceira vez. 

Temos um grande engenheiro aqui, que é o 
nosso Presidente. Eu estava conversando com o 
Senador José Nery sobre a importância da presen-
ça do nosso Presidente Garibaldi, porque ele fez 
uma engenharia de reconstrução da dignidade do 
Senado. (Palmas.)

Na busca do princípio da lealdade para com o 
povo, para com os Colegas e para com a Casa. Nós 
temos a responsabilidade de ter o respeito da Casa 
e o respeito externo, que os senhores poderão ou 
não oferecer, dependendo da conduta de cada um 
de nós. 

Eu estava brincando com o nosso Deputado, por-
que o projeto de lei de autoria dele é maravilhoso, já 
que todo mundo quer fazer um puxadinho nas favelas, 
nas periferias, e, normalmente, pegam algum pedreiro 
para fazer isso. Então, não há um engenheiro. 

Quando fui candidato a Prefeito, procurei o Dr. 
Murilo Celso, Presidente do Sindicato de Engenharia 
de São Paulo, porque achava que, na minha propos-
ta, todas as administrações regionais tinham, de qual-
quer forma, de ser entregues a um engenheiro, como 
subprefeito ou como assistente direto, para atender à 
população. (Palmas.)

Os maiores problemas que enfrentam as subpre-
feituras, Sr. Presidente – V. Exª foi Governador e sabe 
– são de saneamento básico, falta de atendimento na 
área do lixo, desabamento de construções que normal-
mente são feitas tortas e, de repente, vem uma chuva 
e tudo vai embora. 

Então, sempre precisam do engenheiro. É a mão 
de Deus que está ali. Deus foi o grande arquiteto do 
universo. Então, o engenheiro é uma continuidade da 
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obra de Deus. Precisamos tê-lo sempre ao lado do ci-
dadão que precisa. E o projeto aprovado ontem traz 
essa busca, não é Deputado?

Então, estava brincando com ele, dizendo que 
aqui tem o Niemeyer, que construiu Brasília. Eu es-
tava conversando com o engenheiro e ele disse: “É 
duro; o arquiteto faz um desenho em 5 ou 10 minutos, 
e nós ficamos dois anos para fazer o cálculo para pôr 
aquela coisa ficar em pé, calculando o balanço que 
tem que dar”. 

Então, tem que achar um monte de “x”. O arqui-
teto é o artista das construções e o engenheiro é que 
viabiliza esse sonho de ter algo importante na cons-
trução. 

Às vezes vejo, em algumas viagens que fiz como 
policial, ou como Senador, os prédios inteligentes. 
Imagino a capacidade da Engenharia, da Arquitetura, 
de buscar na natureza o aproveitamento de tudo que 
ela pode oferecer sem feri-la, sem agredi-la, para não 
termos uma resposta destruidora.

Então, nesse Congresso, me disse o presidente 
do Crea do Maranhão que houve 5 mil comparecimen-
tos. Foi uma beleza! O nosso nissei – aproveito para 
comemorar os cem anos da migração japonesa – falou 
do engenheiro agrônomo. (Palmas.) 

O engenheiro agrônomo nos faz lembrar da Es-
cola Luiz de Queiroz de Engenharia, em Piracicaba, 
São Paulo. (Palmas) 

Eu não sei se o senhor é formado lá ou não. Ah! 
É formado em Botucatu.

Eu me lembro de que quando estava na Polícia 
de São Paulo a gente às vezes visitava a Casa da La-
voura, onde o engenheiro agrônomo estava pronto a 
atender a todo e qualquer produtor ou a todo e qual-
quer morador da zona rural, para que ele não sofresse 
prejuízo na orientação importante para uma agricultura 
orientada, não é Presidente? 

É como a mão sagrada, por exemplo, do médico, 
que tem capacidade de curar doentes. O engenheiro, 
o arquiteto e o agrônomo têm o cuidado de zelar para 
que não se abuse da natureza e se ofereça aquilo que 
melhor possa atender à sociedade.

Nós vimos o sofrimento do povo de Santa Cata-
rina. Eu disse ao Deputado: vou pegar uns dez ônibus, 
pôr todo mundo dentro e mandar para lá, para ver se os 
engenheiros conseguem reconstruir Santa Catarina.

Eu estava aqui me lembrando da Torre de Babel. 
Outro dia estávamos conversando com os diplomatas. 
A primeira função de diplomata foi na Torre de Babel. 
Como todo mundo falava diferente, era necessário 
um intérprete para tratar dos assuntos. E eu pergunto: 
quais foram o engenheiro e o arquiteto que planejaram 

a Torre de Babel? Ninguém o diz. Não foi Deus porque, 
segundo a Bíblia, queriam chegar ao Céu. E Deus disse: 
“Parem aí!” E misturou as línguas, para que ninguém 
pudesse calcular a busca do “x” para dar continuidade 
à construção da Torre de Babel. 

Então, quem sabe, um dia, antes de morrer ou 
quando chegar lá em cima, se Deus nos receber, vou 
perguntar quem bolou a Torre de Babel, se foi enge-
nheiro ou se foi arquiteto, saber direitinho como é que 
eles fizeram o cálculo para iniciar essa obra. Primeiro, o 
engenheiro, que deve ter nascido com a Torre de Babel; 
depois, Deus, que construiu o mundo em sete dias.

Quero cumprimentar o Presidente do Confea 
pelos 75 anos desse órgão importante – bodas de 
diamante. Todos vocês estão mais do que lapidados 
como um diamante, em razão da dedicação e do es-
tudo permanente que a Engenharia e a Arquitetura 
obrigam a ter na modernidade. Não há mais impro-
visação na engenharia. Ela vai buscando os conhe-
cimentos tecnológicos, que vão se aprimorando de 
ano para ano.

Ainda ontem, eu vi na televisão os engenhei-
ros arrumando um terreno para a construção de ca-
sas populares em Santa Catarina, e mostraram, no 
desenho, como é que construíam: o piso, um pouco 
elevado para evitar a umidade, as paredes de trinta 
metros, que dá para ter duas salas, e não sei quantas 
toneladas de equipamento para construir um número 
razoável de casas, levar máquinas, madeira, todo o 
material de construção. Então era o circuito da soli-
dariedade, no qual não estava faltando o trabalho da 
engenharia. 

Hoje, a recuperação do Estado está nas mãos 
do engenheiro. É ele que vai programar, que vai se 
dedicar, que vai oferecer o melhor caminho para a re-
cuperação do Estado. Os Estados têm que projetar e 
construir um sistema de drenagem para evitar essas 
enchentes indiscriminadas, como, agora, do Espírito 
Santo. São Paulo sofria muito. Se não fizermos as dre-
nagens e o saneamento básico, vamos ter eternamente 
a repetição desses fatos. E a Arquitetura também. Em 
Santa Catarina, mostraram um Município onde a seca 
começa a destruir a plantação de milho, não se pode 
plantar soja porque a terra está muito seca. Vejam os 
contrastes da natureza, que, provavelmente, são pro-
vocados por nós.

Não quero mais tomar o tempo dos senhores, 
a não ser desejar que, no centenário, haja uma festa 
muito mais bonita que esta. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Concedo a palavra ao Deputado Zezéu Ribei-
ro, penúltimo orador. Depois, vamos ouvir a palavra 
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do Presidente Marcos Túlio. Em seguida, teremos a 
sessão do Congresso Nacional para a aprovação de 
projetos de crédito.

O SR. ZEZÉU RIBEIRO (PT – BA. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Presiden-
te Garibaldi Alves, companheiro Marcos Túlio, Srªs e 
Srs. Senadores, Srªs e Srs. Deputados, meus colegas 
engenheiros e arquitetos, eu faço sempre questão 
de dizer que sou arquiteto e, oportunamente, exerço 
mandato parlamentar. Na minha vida, dediquei mais 
de vinte anos à prática política profissional no Institu-
to de Arquitetos do Brasil, no Sindicato de Arquitetos, 
na Federação dos Arquitetos, no Conselho Regional, 
como conselheiro, no Conselho Federal, também como 
conselheiro, entendendo o papel social da profissão e 
a profissão a serviço de um projeto de nação.

Foi a Arquitetura que me deu régua e compasso 
para poder, no exercício do mandato parlamentar – três 
mandatos como Vereador da minha cidade, Salvador, 
segundo mandato agora de Deputado Federal –, pro-
mover a relação da profissão com a sociedade.

Tive como herança, como Deputado Federal, o 
projeto oriundo do Deputado Clóvis Ilgenfritz, ATME 
– Assistência Técnica à Moradia Econômica, que ele 
instituiu ainda como Presidente do Sindicato dos Ar-
quitetos do Rio Grande do Sul. Tivemos oportunidade 
de pegar um projeto que era do bom corporativismo, 
do corporativismo dos arquitetos em prol do exercício 
social da profissão, de colocar a profissão a servi-
ço da sociedade, e dar um salto de qualidade nesse 
processo a partir da inserção das lutas sociais e da 
garantia da assistência técnica às lutas pela moradia. 
Isso deu um salto de qualidade que, junto com a Fe-
deração Nacional dos Arquitetos, junto com o Confea, 
nos levou a realizar dezessete seminários nacionais, 
discutindo esse projeto para chegar a essa resolução 
final, a esse encaminhamento final do qual fui instru-
mento. O projeto é de cada um daqueles que partici-
pou da sua elaboração, sendo profissional ou usuário 
do serviço da nossa profissão. Por isso eu acho que 
o projeto encerra uma riqueza muito grande e é ne-
cessário que seja implantado de forma massiva. Esse 
é o desafio que coloco para cada um de vocês. Esse 
projeto terá sucesso. 

O Ângelo Arruda, Presidente da FNA, diz assim: 
“Zezéu, esse nosso projeto” – assumindo um projeto 
como de nós todos – “é um projeto que já virou lei an-
tes de ser aprovado.” 

No Brasil, temos aquele costume da lei que não 
pega. Esse, pelas experiências da engenharia pública, 
pelas experiências realizadas nas escolas e nos escri-
tórios modelo, nos escritórios de campo das diversas 

profissões, de iniciativas municipais, conseguiu se ma-
terializar. O termo que ele assume enquanto proposta 
de lei já é fruto também de uma experiência prática. Por 
isso, ele tem um potencial de realização enorme.

Então, nestes 75 anos do Confea, pelos quais eu 
quero dar um abraço fraterno em cada um de vocês, o 
que eu posso oferecer como um presente para a cate-
goria é o desafio do exercício social das nossas profis-
sões, levando moradia para milhões de brasileiros.

Quando no PAC colocamos a moradia como uma 
das questões fundamentais e investimentos significa-
tivos nesse sentido, quando a sociedade se mobiliza 
na garantia de que é na habitação, é na moradia que 
se constitui o núcleo familiar, criam-se as bases de 
construção da nação, temos pela frente um desafio 
enorme.

Quero saudar a todos neste momento, com a 
certeza de que muito temos o que caminhar, mas 
com a capacitação dos profissionais que estão no 
mercado de trabalho, com a capacitação dos alunos 
nas nossas diversas faculdades, preparando-se para 
enfrentar isso. 

Sempre me perguntam: quanto é que vai custar 
esse projeto, quanto é que vai valer esse projeto? Eu 
digo: o projeto é pago pela obra que se faz, pela eco-
nomia que se dá, pelo uso racional dos materiais, das 
técnicas construtivas, da boa relação que a unidade 
habitacional faça com o seu meio, com a cidade onde 
vive, na estabilidade, no conforto, nas condições de 
vida que dá à população. Então, o trabalho profissional 
é pago pelo resultado do seu serviço.

Construiremos obras de habitação popular com 
qualidade, com a utilização racional dos melhores 
materiais, construindo a habitação digna para toda a 
nossa população. Esse é o desafio.

Parabéns a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Concedo a palavra ao Presidente do Conse-
lho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, 
Engenheiro Marcos Túlio de Melo. 

O SR. MARCOS TÚLIO DE MELO – Sr. Presi-
dente do Senado da República, Senador Garibaldi Al-
ves, quero cumprimentar também o Deputado Zezéu 
Ribeiro, componente da Mesa; o nosso Senador José 
Nery, aqui presente; o nosso Vice-Presidente Ricardo 
Antonio de Arruda Veiga; todos os nossos conselheiros 
federais mencionados pelo nosso Presidente Garibaldi 
Alves; todos os presidentes de CREAs aqui presentes; 
o nosso Presidente da Mútua; os diretores das Caixas 
e Assistências e da Mútua em âmbito federal; os diri-
gentes das entidades de classe que nos honram com a 
sua presença; todos os ex-Presidentes, de uma manei-
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ra especial, o nosso ex-Presidente Henrique Ludovice, 
a quem quero aqui também cumprimentar em nome 
de todos aqueles que ajudaram a construir a história 
desses 75 anos do nosso Conselho Federal de Enge-
nharia, Arquitetura e Agronomia; quero agradecer, de 
forma especial, ao Senador Marcelo Crivella e a todos 
os Senadores que deram origem a esta sessão espe-
cial; quero agradecer as manifestações às homenagens 
prestadas pelo Senador Marcelo Crivella, pelo Senador 
Cristovam Buarque, pelo Senador Paulo Duque, pelo 
Senador Heráclito Fortes, pelos Senadores Mão San-
ta, José Nery, Eduardo Suplicy, Romeu Tuma e quero 
agradecer também a presença dos Deputados Paulo 
Teixeira, Gilmar, Valdir e também do nosso Deputado 
Zezé Ribeiro.

Senhoras e Senhores, o Sistema Confea/Crea, 
que na próxima semana comemora o seu 75º aniver-
sário, é o maior sistema profissional do Brasil e um dos 
maiores do mundo, constituído por quase um milhão 
de integrantes (engenheiros, arquitetos, agrônomos, 
geólogos, geógrafos, meteorologistas, tecnólogos, téc-
nicos industriais e técnicos agrícolas) distribuídos por 
aproximadamente 300 títulos profissionais diferencia-
dos e que se organizam em mais de mil entidades de 
classe associativas e sindicais, nacionais, regionais, 
estaduais e municipais.

Ao longo de sua história, o Sistema Confea/Crea 
tem demonstrado tanto a sua capacidade político-
institucional de interagir com os Poderes constituídos 
como vocação ética e cidadã dos profissionais que o 
integram e de assumir proativamente os destacados 
papéis que lhe cabem: 

– na defesa da incolumidade pública, na 
prevenção e repressão do exercício ilegal das 
profissões a ele integradas;

– na promoção de crescentes níveis de 
segurança e qualidade quando da prestação 
de serviços, execução de obras ou produção 
especializada;

– na reformulação da organização pro-
fissional, sempre carente de modernização 
face ao progresso contínuo da ciência e da 
tecnologia;

– na adequação dos mecanismos de ve-
rificação do exercício e fiscalização das ativi-
dades profissionais às mudanças aceleradas 
dos perfis das profissões regulamentadas sob 
seu controle e aperfeiçoamento;

– na incorporação de suas forças aos 
movimentos político-sociais reivindicadores 
do estabelecimento das condições indispen-
sáveis à realização de um desenvolvimento 

comprometido com a sustentabilidade, tanto 
a espacial e a econômica como a social, a 
biológica, a sanitário-ambiental;

– e também, como agora comprova em 
Brasília, pelas demonstrações que dá no trans-
curso da WEC – World Engineers Convention 
2008, desenvolvendo uma engenharia inova-
dora e com responsabilidade social.

As provas disso estão indelevelmente registradas 
no relato das intensas movimentações acontecidas, 
desde a proto-história do sistema profissional, que 
passaremos a citar.

Emblematicamente, começamos relembrando o 
ano de 1549, quando chegou ao Brasil o Governador-
Geral Thomé de Souza, com a expressa incumbência 
de construir nestas plagas “uma fortaleza de pedra e 
cal e uma cidade grande e forte”.

Sabendo da inexistência na colônia de mão-de-
obra minimamente preparada, Thomé de Souza fez-
se acompanhar de inúmeros mestres e aprendizes, 
dentre os quais cabe ressaltar e referenciar alguns 
nomes como percussores das profissões do nosso 
sistema profissional em toda a América. Foram eles: 
Luiz Dias, “o mestre das obras da fortaleza”, Diogo 
Peres, “o mestre-pedreiro” e Pedro Góis, “o mestre-
pedreiro arquiteto”.

Nas últimas décadas do século XIX, ainda duran-
te o Império, quando, na noite de 11 de setembro de 
1862, em reunião histórica à qual compareceram 18 
engenheiros, “o coordenador da reunião, o Engenheiro 
Guilherme Capanema, fez ver a todos os engenheiros 
presentes sobre a grande conveniência da formação 
de um centro, onde livremente pudessem conversar a 
respeito das matérias concernentes à profissão, tendo 
os presentes compartilhados da idéia. O futuro Barão 
de Capanema anunciava naquela noite o nascimento 
do Instituto Polytéchnico Brazileiro, a primeira Asso-
ciação de Engenheiros criada no País”.

Nas primeiras três décadas do século XX, quan-
do a Constituição Republicana, aprovada em 1891, 
remeteu para o âmbito das legislações estaduais a 
regulamentação das profissões em suas jurisdições 
e obrigou os profissionais a desenvolverem esforços 
e pressões localizadas que, entretanto, foram, pouco 
a pouco, se transformando num movimento em prol 
de uma legislação nacional unificadora. Reverencia-
mos, neste período, o trabalho incansável de alguns 
colegas que participaram da comissão incumbida do 
projeto definitivo da Lei Regulamentadora Nacional: 
Dulphe Pinheiro Machado, Augusto Varela Corsino e 
Luiz Simões Lopes.
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Na década de 30, quando essas pressões pas-
saram a ser exercidas por entidades organizadas, re-
presentativas dos diversos segmentos profissionais 
então existentes, e de cuja união de esforços surgiu o 
movimento que ganhou dimensão nacional e levou o 
Governo de Getúlio Vargas a editar o Decreto Federal 
23.569, de 1933, institucionalizando o sistema profis-
sional, definindo sua organização e composição, regu-
lamentando as profissões de engenharia, de arquitetura 
e de agrimensura, e oportunizando a participação da 
representação profissional no próprio Processo Cons-
tituinte que a Nação realizava naquele momento. Lá 
estavam, atuantes, os colegas integrantes da primeira 
Diretoria eleita do Confea: o presidente Pedro Demós-
tenes Rache, o vice-presidente Adolfo Morales de Los 
Rios Filho, o secretário Cezar do Rego Monteiro e o 
tesoureiro Armando Bretas Bhering.

Na década de 60, quando, sensível às transfor-
mações da infra-estrutura produtiva do Brasil, induzidas 
pelo Governo de Juscelino Kubitschek, e às legítimas 
demandas e pressões dos segmentos profissionais, o 
Congresso Nacional aprovou a Lei 5.194, de 1966, que 
fez avançar ainda mais a organização dos Conselhos, 
melhor capacitando-os para o desempenho dos servi-
ços públicos a eles delegados. Saudemos, emociona-
dos, alguns dos colegas da época: presidente Alberto 
Franco Ferreira da Costa e os conselheiros federais 
João Eduardo Moritz, Antônio Paulo de Albuquerque 
e Rubens Tellechêa Clausell.

Na década de 70, quando do transcurso do cha-
mado “milagre brasileiro”, o sistema educacional foi 
expressivamente estimulado e desafiado a fornecer o 
“capital humano” requerido pela implantação e opera-
ção de um conjunto de importantes empreendimentos 
– e pelos efeitos multiplicadores decorrentes do amplo 
leque das especializações por eles demandadas. Como 
nunca, as profissões integradas ao Sistema Confea/
Crea despertaram vocações, polarizaram as atenções 
do comando estratégico do País – captando os recursos 
indispensáveis ao desenvolvimento da infra-estrutura 
universitária – e chegaram ao ápice de sua demanda 
e valorização social.

No início da década de 90, quando, já em pleno 
processo de globalização, e mostrando-se sensíveis 
aos efeitos dela, os integrantes do Sistema Confea/
Crea realizaram o seu próprio Congresso Constituin-
te, no qual discutiram a inserção de suas profissões 
nesse “novo mundo que se descortinava”, bem como 
as transformações demandadas pela sociedade bra-
sileira e a instrumentação reclamada pelas entidades 
de classe, instituições de ensino e conselhos profissio-
nais para acompanhar tal processo com a eficiência e 

a eficácia necessárias. Nesse período, reverenciamos 
especialmente os Senadores signatários do Projeto de 
Lei do Senado nº 180/92, representativo das mudanças 
propostas no Congresso Profissional: os Engenheiros 
Civis Mário Covas, Flaviano Melo, Irapuã Costa Junior 
e o Arquiteto Dirceu Carneiro.

No final da década de 90 e o início da primeira 
década deste milênio, quando a Medida Provisória nº 
1.549/97, depois convertida na Lei nº 9.649/98, incluiu 
modificações expressivas no ordenamento jurídico e 
normativo dos sistemas profissionais e conduziram 
os mesmos, em especial o Sistema Confea/Crea, a 
período de turbulências institucionais e político-admi-
nistrativas, que deixaram seqüelas que até hoje ainda 
se procura administrar.

Efetivamente, após curtíssima vigência, foram de-
clarados inconstitucionais – pela incontrastável decisão 
de mérito do Supremo Tribunal Federal no julgamento 
das ADINs nºs 1.717-6 e 1.847-7 – os artigos dessa 
lei referentes à natureza jurídica dos “serviços de fis-
calização das profissões regulamentadas”.

Desse período de intensas mobilizações, desta-
camos a dedicação e o trabalho dos ex-Presidentes do 
Confea: Frederico Victor Moreira Bussinger, Henrique 
Leite Luduvice e Wilson Lang.

Finalmente, nos dias que estamos vivendo, quan-
do uma crise sem precedentes ameaça a estabilidade 
da economia mundial, com reflexos ainda não muito 
bem avaliados sobre o desenvolvimento nacional e o 
mercado de trabalho; quando a sinalização dos indi-
cadores macroeconômicos e sociais acende as luzes 
vermelhas das preocupações cidadãs, evidencia os 
compromissos sociais dos engenheiros, arquitetos, 
engenheiros-agrônomos, geólogos, geógrafos, mete-
orologistas, tecnólogos, técnicos industriais e técnicos 
agrícolas e deixa evidentes os grandes desafios que 
se apresentam; e quando percebemos, por outro lado, 
que são ainda maiores as oportunidades que os cená-
rios prospectivos nos permitem visualizar e, mercê da 
competência profissional já demonstrada por nossos 
colegas, aproveitar.

Senhoras e senhores, é justamente com base 
nesta tríade – compromisso, desafio e oportunida-
de – que, ao ensejo desta data tão significativa e no 
transcurso do importante Congresso Mundial de Enge-
nheiros ora em andamento, os profissionais integrados 
ao Sistema Confea/Crea reafirmam a consciência que 
possuem de seus papéis sociais e dos esforços que 
desejam envidar para a construção de uma sociedade 
mais livre, justa e solidária.

Em nome desses profissionais, agradecemos ao 
Senado da República, na pessoa do nosso Presidente, 
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por essa homenagem prestada ao Sistema Confea/
Crea, que não poderia vir em outra data tão importante 
como a que ontem aqui presenciamos, com a aprova-
ção do projeto da assistência técnica às populações 
carentes deste nosso País.

Quero aqui agradecer a todos e, certamente, 
colocar à disposição da Nação brasileira o conheci-
mento de todos os nossos profissionais e das nossas 
organizações profissionais.

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

– RN) – A Presidência agradece a todos e, antes de 
suspender a sessão, registra a presença de alunos 
maiores de 21 anos do Centro Integrado de Ensino 
Especial do Rio Grande do Norte, que participaram 
da IV Semana de Valorização da Pessoa com Defici-
ência. (Palmas.)

A Presidência vai suspender esta sessão do Sena-
do e conceder um intervalo de cinco minutos, para então 
dar início a uma sessão do Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Está suspensa a sessão.

(A sessão é suspensa às 16 horas e 43 
minutos e reaberta às 20 horas e 41 minutos, 
após realização, no Plenário do Senado Federal, 
de sessão do Congresso Nacional, iniciada às 
16 horas e 51 minutos .)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Está reaberta a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Esta sessão do Senado havia sido suspensa para 
a realização da sessão do Congresso Nacional, que 
foi presidida pelo Presidente do Congresso, que é o 
Presidente do Senado, Senador Garibaldi Alves Filho; 
e também por seu Secretário, Deputado Osmar Ser-
raglio, do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Há orador inscrito, Senador Heráclito Fortes, que bra-
vamente defendeu os interesses do Piauí na discussão 
do Orçamento da Nação.

O Senador Heráclito Fortes poderá usar da tri-
buna pelo tempo que achar conveniente.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje nós tivemos 
aqui uma sessão para votação de créditos orçamentá-
rios. Semana passada, outra já havia sido realizada.

Meu caro Senador José Nery, sou de uma ge-
ração que faz política motivada pela paixão. Às vezes 
até comete excessos, comete erros, mas não comete 
crime, não pratica atos dolosos. 

Tenho uma vida iniciada na Câmara dos Depu-
tados, onde tive a felicidade de ter convivência inicial 
com pessoas como Ulysses, Tancredo, Severo Gomes, 
Pedro Simon, Pacheco Chaves, Miguel Arraes. Vou ficar 
nesses exemplos. Poderia citar Mário Covas, todos os 
meus companheiros da Executiva Nacional do PMDB 
à época. José Richa. Eu queria parar nesses nomes 
para não estender meu pronunciamento. 

Ocupei, na Câmara, a 3ª Secretaria, a vice-lide-
rança, fui Vice-Presidente da Casa e Vice-Presidente 
do Congresso por quatro anos, fui Prefeito de Teresina 
e sou Senador há seis anos.

No Senado, fui 3º Secretário e presidi, com mui-
ta honra, a Comissão de Serviços de Infra-Estrutura 
e hoje presido a Comissão de Relação Exteriores e 
Defesa Nacional. Vou ficar por aqui.

Eu estou dizendo isso, Senador Mão Santa, por-
que essa semana eu fui agredido de maneira despro-
positada e desproporcional pelo Presidente do PT do 
Piauí, que, entre outras coisas, declarava que eu era 
inimigo do Piauí, que eu trabalhava contra o Estado. 
Ele insiste na tese de que eu sou amigo íntimo e pes-
soal do banqueiro Daniel Dantas. Eu quero dizer que, 
sobre esse assunto, eu já me manifestei nesta tribuna 
e já fiz desafios para que alguém provasse isso.

O Presidente do partido precisa lembrar-se de 
que não há um investimento feito por esse cidadão em 
território piauiense e que, portanto, em nada o Piauí 
prejudicou-se por ação que está sendo investigada 
pela Justiça. 

Mas vejam bem como é a vida: o mesmo acusa-
dor, Presidente do PT do Piauí, é um homem que me 
condena, por matéria publicada na imprensa, por eu 
ter usado aviões de um cunhado do banqueiro, mas 
que voou no Piauí, para cima e para baixo, num avião 
de uma empresa desmatadora de uma região inclu-
sive considerada Mata Atlântica do Estado do Piauí 
e que agora, recentemente – vim saber – foi o inter-
mediário da venda de uma área de terra no Município 
de Currais, vizinho a Bom Jesus, sua terra natal, que 
pertencia a esta empresa, para um grupo do Rio, por 
R$40 milhões. Lembro-me de que, na sua milionária 
campanha para se eleger Presidente do Diretório Es-
tadual da Executiva do Partido dos Trabalhadores, foi 
denunciado por um colega seu de partido – e não por 
adversários – que usava os aviões dessa companhia 
de maneira desabusada. 

Quero dizer ao Piauí que não vou bater boca. 
Quero dizer ao Piauí que não vou alimentar esta po-
lêmica por não ver qualificação moral e nem mérito 
para que rebata agressões feitas por esse cidadão, que 
chegou, Senador José Nery, a declarar na imprensa 
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local que sou, inclusive, processado pela Polícia Fe-
deral. Veja como são as coisas. O único processo de 
que me lembro é desse rapaz, no início de sua vida, 
no seu Município de Bom Jesus, processo esse que 
está engavetado na Polícia Federal de Teresina, pelo 
desaparecimento, pelo furto de uns equipamentos de 
uma emissora de rádio pertencente ao grupo do então 
Prefeito Ademar Benvindo. 

São coisas dessa natureza a que o homem pú-
blico está submetido. Não vou responder a ele, por-
que ele não está desenvolvendo nada que saia da sua 
cabeça, porque seria exigir muito. Ele está a serviço 
dos que temem uma CPI que tramita nesta Casa e 
que apura irregularidades envolvendo organizações 
não-governamentais. 

Há uma convocação feita ao Secretário de Saúde 
pelo Senador Alvaro Dias. Eu não era nem Presidente 
e, por ironia do destino, na data dessa convocação, nem 
sequer eu me encontrava no plenário. Ele, no Piauí, 
põe a culpa em mim. O Secretário me acusa. O Secre-
tário, Senador Mão Santa, é o mesmo que responde a 
um processo que corre em segredo de justiça, ainda 
quando funcionário da Caixa Econômica, por haver 
violado segredo bancário e repassado ao advogado 
Joaquim Almeida documentos sigilosos daquele ban-
co, a Caixa Econômica, envolvendo políticos do Piauí, 
denunciando políticos do Piauí. Responde em segre-
do de Justiça. Não sei como isso tramita, como é que 
está, mas esse processo não acabou. 

É muito fácil as pessoas atirarem pedras nos 
outros e se esquecerem das que estão lhe ferindo a 
alma e, acima de tudo, a consciência.

Senador José Nery, com o maior prazer, ouço 
V. Exª.

O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Senador Herácli-
to, diz o ditado popular que a mentira tem pernas cur-
tas”. Portanto, diante do depoimento de V. Exª de que 
as afirmações feitas indevidamente contra V. Exª, com 
certeza a própria realidade dos fatos se encarregará de 
demonstrar de que lado está a verdade. V. Exª faz muito 
bem em não querer responder à altura aquilo que o V. 
Exª considera injusto e não verdadeiro principalmente. 
Dizer que V. Exª não defende o Piauí...Há pouco vimos 
uma demonstração, quando da votação de créditos su-
plementares de vários Ministérios, no que diz respeito a 
operações que não constavam, em todas elas, de aten-
dimento ao seu Estado. V. Exª e o Senador Mão Santa 
bradaram, exigiram, inclusive arrancaram compromissos 
de que haverá, pelo menos em um aspecto, recursos 
para obras no Piauí, notadamente no que se refere à 
construção da sede do Poder Judiciário do Trabalho, na 
capital, Teresina. Então, em não procedendo essas afir-

mações, a sua própria história rebate essas acusações. 
Portanto, esses fatos menores não podem se sobrepor 
à sua trajetória. Aproveito a citação feita por V. Exª ao 
banqueiro Daniel Dantas, já que não tive a oportunidade 
de comentar da tribuna, ontem, a importante decisão do 
Juiz Federal Fausto De Sanctis, de São Paulo, que con-
denou o Sr. Daniel Dantas a 10 anos de prisão. Não tive 
a oportunidade de saudar a decisão do juiz, que, creio, 
ser uma decisão corajosa, e que ajuda o nosso País a 
começar, mais efetivamente, a ter clareza no importante 
combate à luta contra a impunidade. No mais, Senador 
Heráclito, dizer que o fato de V. Exª, com a história que 
tem no Parlamento e no Executivo, não responder a 
processos é algo importante em um País em que boa 
parte dos gestores públicos e dos Parlamentares res-
pondem a processos das mais variadas naturezas. É 
claro que, às vezes, pode-se responder a um processo 
por conta de uma atitude tomada em defesa de uma 
causa e acabar tendo de enfrentar um processo judicial. 
No entanto, quando se trata de moralidade, quando se 
trata de não ter processos por conta de qualquer liga-
ção com desvio de recursos públicos, isso, no Brasil, é 
algo muito importante. Infelizmente, o que assistimos, 
e que nos deixa muito tristes, é sabermos que agentes 
públicos, dos mais diversos eixos da Federação – dos 
Estados, dos Municípios, da União – não têm pena 
nem dó do sofrimento do nosso povo e agem, quase 
que corriqueiramente, a serviço de interesses escusos, 
praticando atos de corrupção. Solidarizo-me com V. Exª 
pela forma como denuncia aqui – o que também pode 
ser tido até como perseguição política de qualquer natu-
reza. Senador Heráclito, a sua própria história responde 
a essas acusações. Muito obrigado.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Agra-
deço a V. Exª.

É um fato que me traz a mais perfeita tranqüilida-
de. Essa campanha começou sem pé nem cabeça, em 
um momento em que ainda me recupero da cirurgia 
que fiz – não vou usar isto como argumento, apenas 
faço o registro. 

Ontem, comecei a descobrir, depois de um pro-
nunciamento do Mão Santa, os motivos. Estão apa-
vorados. As irregularidades denunciadas no Governo 
do Piauí estão chegando aos montes em Brasília. O 
Governo, arrogante, nega-se inclusive a responder. 
Como é uma interpelação de um promotor ao Gover-
nador Wellington em Dias, com relação à aplicação 
dos recursos da Finatec, dos R$3 milhões recebidos 
pela Finatec, o promotor cobra dele a aplicação, ele 
nega-se a responder à Justiça de Brasília, embora o 
recurso seja federal, dizendo que aquele é um assunto 
do Procurador do Estado do Piauí. 
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A CPI das ONGs vai tomar providências legais 
para que seja esclarecido como foram pagos R$3 mi-
lhões à consultoria, quem são os técnicos, quanto e 
como receberam, e por que receberam? 

O Governador, que se envolveu de maneira 
perigosa na questão da Gautama, na questão dos 
sanguessugas, e que tem sido um partícipe cons-
tante dos escândalos que ocorrem no Brasil, nunca 
ouviu de mim nenhuma acusação por ele ser amigo 
do Delúbio Soares, por ter prestado homenagens ao 
Delúbio nas suas visitas a Teresina, tê-lo recebido com 
batedores, como a um estadista. Aliás, o Governador 
precisa ser mais humilde, até pela sua origem. Hoje, 
não é mais o Governador de origem bancária. É um 
Governador que manda buscar no Sul cantores ca-
ríssimos para festas privês. E não venham me dizer 
que não saiu do seu bolso. Geralmente isso sai do 
bolso de algum empreiteiro. A vida é sempre assim. 
Fazer o gosto e os caprichos de familiares às custas 
do Erário público não é uma boa prática na adminis-
tração pública brasileira. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é lamen-
tável que, enquanto essas discussões se travam, eu 
seja acusado de não trabalhar pelo Piauí. 

Eu tenho trabalhado, e muito. Os dados estão 
aí e eu poderei mostrá-los. Só teve uma vez, Sena-
dor Nery – infelizmente,V. Exª não estava aqui, não 
testemunhou isso –, que eu lutei tenazmente con-
tra verbas para o Piauí: foi quando quiseram mandar 
para o Estado recursos para a construção de cadeia 
pública de segurança máxima, para abrigar os presos 
perigosos do País, naquele momento em que eclodia 
a questão do Fernandinho Beira-Mar. Fui condenado 
pelo Governador, dizendo que eu estava contra o pro-
gresso do Piauí. 

Veja bem, se naquele tempo não tivesse havido 
uma voz que se levantasse em defesa do povo sem 
voz, nós estaríamos abrigando a fina flor da bandida-
gem nacional e transferindo para o Piauí os seus fami-
liares, os seus sócios, os seus aliados, como aconte-
ceu, inclusive, no Estado de Mato Grosso e em outras 
regiões onde essas obras foram feitas. Fiz aquilo com 
a maior tranqüilidade e com a consciência do dever 
cumprido.

Esta Casa conhece a luta que eu travei para que 
o Orçamento assegurasse verbas para a aquisição de 
uma escada magiros. Teresina é uma cidade de 700 mil 
habitantes, tem mais de 500 prédios com elevadores e 
não tem um equipamento para combate de incêndio! 
Faz tempo, Mão Santa, aquela nossa luta, e a escada 
só vai chegar ao Piauí no ano que vem. Mas lutei.

Como lutei e venho lutando para a construção 
de aeroportos, para a interiorização de aeroportos no 
Estado, para verbas para Municípios. É essa a luta 
constante aqui da oposição. O que essa gente não vai 
conseguir de mim é me silenciar, é me calar, ou tam-
pouco me corromper. Fui eleito para ser oposição e 
vou cumprir o meu papel. Só fui governo – e, no Piauí, 
pouquíssimas vezes fui governo – quando por ele tra-
balhei, para sua eleição. Uma coisa que não me falta é 
dignidade, uma coisa que não me falta é coerência. Sei 
que o Governador anda por aí a fazer ofertas – umas 
dão certo; outras, não – de adesões fáceis. 

O Piauí recebeu, no caso do Banco do Estado... 
Eu também sou acusado de ter sido contra a fusão do 
Banco do Estado, quando, na realidade – V. Exª acom-
panhou isso aqui –, fui e sou contra a maneira como o 
funcionário público daquele banco foi tratado, porque 
não havia no texto nenhuma garantia para os servido-
res, principalmente para os aposentados. Esse debate 
foi travado e nós assinamos uma emenda aqui, que foi 
aprovada, dando garantias aos servidores.

Pois bem, é preciso que o Governador explique, 
de maneira mais clara, o que foi feito de parte desses 
recursos já liberados pela venda do Banco do Estado. 
Ficam tentando enganar a opinião pública. E eu quero 
chamar a atenção para um fato. São dois episódios. O 
primeiro, a chamada securitização das contas. A venda 
foi feita para que o Banco do Brasil administrasse a 
folha de pagamento dos servidores do Estado, durante 
cinco anos, por R$180 milhões. Até novembro, as in-
formações que me chegaram é de que R$80 milhões 
já tinham sido pagos. Onde está esse dinheiro? O que 
foi feito dele? O outro é outra questão, é a venda pro-
priamente dita do Banco do Estado. 

Nada no Piauí é feito às claras; tudo é feito na 
calada da noite. As obras públicas, as licitações são 
meros arranjos. As obras, já se sabe, com bastante an-
tecipação, a quem serão destinadas. O respeito com a 
moralidade pública não existe mais. E esse direito de 
protestar ninguém vai me tirar. 

Fui Prefeito de Teresina no momento mais difícil 
de se administrar uma cidade, porque estávamos vi-
vendo a fase transitória em que a Carta Magna tinha 
sido aprovada e as leis regulamentares estavam por 
aprovar. Vivíamos numa verdadeira balbúrdia consti-
tucional. E, aí, Senador Mão Santa, V. Exª se lembra 
que foi seguidor da minha idéia pioneira de cumprir a 
Constituição, e criamos os institutos de previdência 
dos servidores municipais, que hoje são um exemplo 
que Teresina oferece a todo o Brasil. Fizemos uma 
administração, à época, calçando ruas, asfaltando, so-
mente com recursos próprios, porque os empréstimos 
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àquela época ou não existiam, ou eram vinculados aos 
esquemas de lobbies que estavam muito em voga. E 
nós, na Prefeitura, rejeitamos todos. 

Fizemos aquela ponte em noventa dias, integra-
mos áreas esquecidas da zona rural de Teresina, enfim, 
não quero me alongar nesse assunto. Quero apenas 
dizer aos amigos, aos que prestam solidariedade em 
relação a esses ataques idiotas, sem sentido, mas 
orquestrados, do Presidente do PT, que não vou, de 
maneira nenhuma, me trocar, me igualar, porque so-
mos de berços políticos diferentes, as nossas origens 
jamais se juntarão.

Senador Mão Santa, esta semana – veja a ar-
rogância desse rapaz! –, ele chegou ao ponto de ir à 
televisão e dizer quem pode e quem não pode estar 
no seu palanque daqui a dois anos e meio, no embate 
eleitoral, ameaçando, numa arrogância que nós não 
víamos desde a época da ditadura militar. Os mesmos 
que condenavam os empresários, mas que se juntaram 
a eles num projeto de reeleição.

Senador Mão Santa, V. Exª fez um grande mal ao 
Piauí, e já disse desta tribuna que todo dia se peniten-
cia: foi na sua garupa, com seu prestígio e popularida-
de, que o atual Governador se elegeu a primeira vez, 
numa campanha pobre, paupérrima, de dificuldades, de 
discursos ideológicos. A reeleição já não foi tão pobre 
assim. A reeleição já não foi tão franciscana. Era uma 
campanha de promessas, em que, em praça pública, 
prometia asfalto a um e a outro. Iniciava as obras e 
transferia as máquinas. Não as cumpria, aquilo era 
apenas um ato de demagogia eleitoral. Na cidade de 
União, fizeram um asfalto que foi a coisa mais vergo-
nhosa que eu vi em toda a minha vida e que merecia 
dos órgãos fiscalizadores do País medidas mais duras 
com relação a isso. 

Eu não gostaria de iniciar um debate adminis-
trativo neste momento, mas os fatos me obrigam. Eu 
não quero, e não vou, até porque não devo, elevar o 
nível desse discurso que interessa ao presidente do 
Partido dos Trabalhadores. Jovem, mas jovem não na 
atividade política, jovem de PT. Em três anos de mili-
tância partidária, conseguiu, de terceiro suplente, ser 
Deputado e Presidente do Partido. Tem uma ligação 
íntima e profunda com o Governador. Daí os seus 
méritos. Mas não tem o direito de agredir as pessoas. 
Não tem o direito de dizer que eu não estou à altura de 
presidir a CPI das ONGs, porque isso é uma decisão 
soberana do Senado da República, e não lhe cabe o 
direito de interferir nesta Casa, que é soberana e que 
não aceita esse tipo de coisa. Lamento, mas é a me-
galomania que está tomando conta desse jovem, que 
subiu de maneira tão rápida.

Ontem, V. Exª falava, Senador Mão Santa, sobre 
a eleição em São Raimundo Nonato. Não entendi bem, 
porque estava na outra sala. Quando eu me dirijo ao 
café, ouço de um advogado uma história horripilante: 
o Presidente do PT do Piauí contando nas rodas da 
noite de Brasília como havia derrotado na Justiça, em 
Brasília, os seus adversários de São Raimundo No-
nato. As suas afirmações são de arrepiar, porque co-
locam em xeque e expõem uma advogada que dizem 
brilhante – não a conheço – e que é casada com uma 
figura muito importante na estrutura da Justiça do Bra-
sil. Ele tem muita sorte, porque eu não faço seu jogo. 
Quiseram me mostrar gravações da conversa, mas 
eu não trabalho com clandestinidade. Foi a sorte do 
Presidente do Partido, mas ele fique certo que esses 
inimigos são fáceis de encontrar... Quis me entregar o 
documento, e eu não aceitei, mas a conversa existe, é 
só uma questão de ser apurada. O Conselho Nacional 
de Justiça pode evoluir nessa matéria, até para fazer 
justiça, quero crer, às pessoas envolvidas, que, não 
tenho nenhuma dúvida, devem ser vítimas da calúnia 
de um irresponsável. 

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
quero fazer este registro e dizer que o meu objetivo é 
discutir projetos, o meu objetivo é discutir o futuro do 
Piauí. Não vou entrar, Mão Santa, nessa luta de que-
rer desqualificar pessoas para que os fatos graves que 
estão acontecendo no Estado não sejam enfrentados, 
como as promessas do Governador, que são sonhos, 
quimeras, que vêm frustrando a muitos piauienses. Mas 
já começamos a notar o esgotamento da população 
com essas promessas. 

Não adianta garrotear a imprensa, não adianta 
tentar pressionar jornalistas ou donos de jornais, por-
que o espírito de liberdade é comum e intrínseco ao 
homem. Não adianta.

Shakespeare – que V. Exª tanto cita – tem uma 
frase que considero lapidar: “Não há noite tão longa 
que, por fim, não encontre o dia”. Vamos aguardá-lo.

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

– Senador Heráclito Fortes, quis Deus eu estar presi-
dindo esta sessão, para dar o testemunho de que V. 
Exª marcou a história do Piauí como um homem de um 
estoicismo e de uma dedicação extraordinária. 

Senador Heráclito Fortes, dou o testemunho. Em 
1994, eu me candidatei a Governador do Estado. V. Exª tinha 
o candidato do seu Partido. Mesmo não sendo do seu Par-
tido, V. Exª, como Deputado Federal, ajudou muito a minha 
pessoa como Governador do Estado e aos piauienses. Era 
Presidente da Câmara Federal Luiz Eduardo Magalhães, 
que V. Exª sempre utilizou para ajudar o Piauí.
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Depois, também em campos opostos, em 1998, 
eu disputava o Governo do Estado, e V. Exª, com o 
candidato de seu Partido, o ex-Senador Hugo Na-
poleão. Mas V. Exª era Líder do Governo Fernando 
Henrique Cardoso e usou o seu prestígio para ajudar 
o Piauí. Ajudava com recursos, ajudava em obras e 
ajudava a Bancada. De tal maneira que foi possível 
eu governar, fazer nascer naquele Estado 78 novas 
cidades, 400 faculdades, e o Piauí crescia a taxas de 
8% a 10% ao mês. 

Confessar que, naquele tempo, V. Exª, com de-
dicação e inteligência, liderava a Bancada do Piauí e 
para lá levava os recursos. Hoje, todos nós somos tes-
temunhas. E foi o povo do Piauí que fez a nossa união, 
elegendo nós dois para representá-lo.

Receba, então, nossa solidariedade e nosso 
testemunho de quanto V. Exª foi e é importante para o 
Piauí, que ainda precisa muito da representatividade 
de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Sobre a mesa, ofício de Ministro de Estado do Meio 
Ambiente que passo a ler.

É lido o seguinte:

OFÍCIO Nº 863, DE 2008

– Nº 863/2008, de 28 de novembro último, encaminhan-
do informações em resposta ao Requerimento nº 
721, de 2008, da Senadora Kátia Abreu.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– As informações foram encaminhadas, em cópia, à 
Requerente.

O Requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, Projetos de Decreto Legislativo re-

cebidos da Câmara dos Deputados que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 330, DE 2008 

(Nº 260/2007, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a permis são 
outorgada à Telecomunicações Delfim Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora, em freqüên cia modulada, na cidade 
de Casca vel, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 675 de 26 de dezembro de 2005, que renova 
por 10 (dez) anos, a partir de 5 de setembro de 1998, 
a permissão outorgada à Telecomunicações Delfim 

Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Cascavel, Estado do Paraná.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 1.088, DE 2006

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º, do art. 223 da Constituição, submeto à apre-
ciação de Vossas Excelências, acompanhado da Ex-
posição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, o ato constante da Portaria nº 675, de 
26 de dezembro de 2005, que renova, por dez anos, a 
partir de 5 de setembro de 1998, a permissão outor-
gada à Telecomunicações Delfim Ltda. para explorar, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada no Município de Cas-
cavel, Estado do Paraná.

Brasília, 14 de dezembro de 2006. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 71 EM

Brasília, 17 de fevereiro de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca,

1.Submeto à apreciação de Vossa Excelência a 
inclusa portaria, pela qual foi renovada a permissão ou-
torgada à Telecomunicações Delfim Ltda., por meio da 
Portaria nº 274, de 2 de setembro de 1988, publicada 
no Diário Oficial da União do dia 5 de setembro de 
1988, para explorar, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
no Município de Cascavel, Estado do Paraná.

2. Cumpre ressaltar que os órgãos técnicos e a 
Consultoria Jurídica deste ministério manifestaram-
se sobre o pedido, considerando-o de acordo com a 
legislação aplicável e demonstrando possuir a enti-
dade, as qualificações necessárias à renovação da 
permissão, o que me levou a deferir o requerimento 
de renovação.

3. Esclareço que, nos termos do § 3º, do art. 223 
da Constituição Federal, o ato de renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido 
ato, acompanhado do Processo nº 53740.000589/98, 
que lhe deu origem.

Respeitosamente, – Helio Calixto da Costa.

DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL494     



49930 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008    495ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 49931 DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL496     



49932 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008    497ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 49933 

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 331, DE 2008 

(Nº 433/2007, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Jardim Ltda. para explorar servi-
ço de radiodifusão sonora, em freqüência 
modulada, na cidade de General Salgado, 
Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 476, de 12 de setembro de 2006, que outorga 
permissão à Rádio Jardim Ltda. para explorar, por 10 
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora, em freqüência modulada, na ci-
dade de General Salgado, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 488, DE 2007

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223 da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 476, 
de 12 de setembro de 2006, que outorga permissão 
à Rádio Jardim Ltda. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão sonora, em freqüência modulada, no Município 
de General Salgado, Estado de São Paulo.

Brasília, 11 de julho de 2007. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

MC Nº 464 EM

Brasília, 18 de setembro de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais e 

regulamentares cometidas a este ministério, determi-
nou-se a publicação da Concorrência nº 44/2000-SSR/
MC, com vistas à implantação de uma estação de radio-
difusão sonora em freqüência modulada, no Município 
de General Salgado, Estado de São Paulo.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e 
suas alterações, depois de analisar a documentação 
de habilitação e as propostas técnica e de preço pela 
outorga das entidades proponentes, com observância 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação 
específica de radiodifusão, concluiu que a Rádio Jardim 
Ltda. (Processo nº 53830.000416/2000) obteve a maior 
pontuação do valor ponderado, nos termos estabele-
cidos pelo edital, tornando-se assim a vencedora da 
concorrência, conforme ato da mesma comissão, que 
homologuei, havendo por bem outorgar a permissão, 
na forma da portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º, do art. 
223 da Constituição, o ato de outorga somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o re-
ferido ato.

Respeitosamente, – Helio Calixto da Costa.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 332, DE 2008 

(Nº 683/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autoriza ção 
ao Centro de Defesa dos Direi tos Humanos 
e Educação Popular do Acre – CDDHEP-
AC para executar serviço de radiodifusão 
comunitá ria na cidade de Rio Branco, Esta-
do do Acre.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 600, de 16 de outubro de 2007, que outorga 
autorização ao Centro de Defesa dos Direitos Humanos 
e Educação Popular do Acre – CDDHEP-AC para exe-
cutar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Rio 
Branco, Estado do Acre.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 181, DE 2008

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223 da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 192, de 9 de maio de 2007 – Asso-
ciação Comunitária Itauense de Radiodifusão – ACIR, 
no Município de Baú de Minas-MG;

2 – Portaria nº 243, de 28 de maio de 2007 – As-
sociação Comunitária dos 72 discípulos de Cuité-PB, 
no Município de Cuité-PB;

3 – Portaria nº 245, de 28 de maio de 2007 – As-
sociação Pro Arte Cultura Comunitária Caçapava, no 
Município de Caçapava do Sul-RS;

4 – Portaria nº 270, de 29 de maio de 2007 – 
Associação Beneficente de Itiruçu, no Município de 
Itiruçu-BA;

5 – Portaria nº 300, de 19 de junho de 2007 – 
Associação Colorense de Radiodifusão Comunitária, 
no Município de Lindolfo Collor-RS;

6 – Portaria nº 314, de 19 de junho de 2007 – 
Associação Rádio Comunitária Tomé-Açu Cidade, no 
Município de Tomé-Açu-PA;

7 – Portaria nº 350, de 28 de junho de 2007 – As-
sociação de Radiodifusão Comunitária de Acajutiba, 
no Município de Acajutiba-BA;

8 – Portaria nº 369, de 4 de julho de 2007 – Rádio Co-
munitária Santa Luz FM, no Município de Santa Luz-BA;

9 – Portaria nº 430, de 24 de julho de 2007 – ASC-
COMVE – Associação Comunitária de Comunicação 
Venâncio Aires, no Município de Venâncio Aires-RS;

10 – Portaria nº 433, de 24 de julho de 2007 – As-
sociação Comunitária Vale do Laranjinha de Ribeirão 
do Pinhal, no Município de Ribeirão do Pinhal-PR;

11 – Portaria nº 452, de 17 de agosto de 2007 – 
Associação Comunitária de Radiodifusão Iguatama, 
no Município de Iguatama-MG;

12 – Portaria nº 456, de 17 de agosto de 2007 – 
Associação Movimento Comunitário Rádio Garota FM, 
no Município de Mogi das Cruzes-SP;

13 – Portaria nº 500, de 13 de setembro de 2007 
– Associação dos Moradores do Lamim e Região Cir-
cunvizinha, no Município de Paula Cândido-MG;

14 – Portaria nº 509, de 13 de setembro de 2007 
– Associação de Desenvolvimento Comunitário e Cul-
tural de São Miguel do Guamá – ASDECOCS, no Mu-
nicípio de São Miguel do Guamá-PA;

15 – Portaria nº 553, de 27 de setembro de 2007 
– Associação Cultural de Difusão Comunitária Compa-
nheira – FM, no Município de Igarapé-Açú-PA;

16 – Portaria nº 571, de 16 de outubro de 2007 – 
Associação dos Pequenos Industriais e Comerciantes 
do Município de Messias-AL, no Município de Mes-
sias-AL;

17 – Portaria nº 581, de 16 de outubro de 2007 
– Associação Comunitária Para o Desenvolvimento 
Sócio Cultural de Jataí (ACONDEJ), no Município de 
Jataí-GO;

18 – Portaria nº 592, de 16 de outubro de 2007 – 
Grupo Broto D’Água, no Município de Boquira-BA;

19 – Portaria nº 600, de 16 de outubro de 2007 
– Centro de Defesa dos Direitos Humanos e Educa-
ção Popular do Acre – CDDHEP-AC, no Município de 
Rio Branco-AC;

20 – Portaria nº 612, de 6 de novembro de 2007 
– Associação Cultural Beneficente e Comunitária Líder 
de Passos, no Município de Passos-MG; e

21 – Portaria nº 690, de 11 de dezembro de 2007 
– Associação Comunitária e Cultural Amigos de Gra-
mado, no Município de Gramado-RS.

Brasília, 8 de abril de 2008. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

MC Nº 466 EM

Brasília, 21 de novembro de 2007

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

outorga de autorização e respectiva documentação 
para que o Centro de Defesa dos Direitos Humanos e 
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Educação Popular do Acre – CDDHEP-AC, no Muni-
cípio de Rio Branco, Estado do Acre, explore o serviço 
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o 
caput, do art. 223, da Constituição, e a Lei nº 9.612, 
de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 

educacional, social e cultural, mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53600.000059/1998, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Helio Calixto da Costa.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 333, DE 2008 

(Nº 684/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autoriza ção 
à Associação Comunitária de Comunicação 
e Cultura de Monte Pascoal para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na ci-
dade de Itabela, Estado da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 267 de 29 de maio de 2007, que outorga 
autorização à Associação Comunitária de Comunica-
ção e Cultura de Monte Pascoal para executar, por 10 
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Itabela, Esta-
do da Bahia.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 182, DE 2008

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223 da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 267, de 29 de maio de 2007 – As-
sociação Comunitária de Comunicação e Cultura de 
Monte Pascoal, no Município de Itabela-BA;

2 – Portaria nº 545, de 27 de setembro de 2007 – As-
sociação Cultural e Beneficente de Comunicação Comu-
nitária Liberdade FM, no Município de Redenção-PA;

3 – Portaria nº 693, de 13 de dezembro de 2007 
– Associação Rádio Comunitária Tupã FM, no Muni-
cípio de Tuparetama-PE;

4 – Portaria nº 708, de 18 de dezembro de 2007 
– Associação dos Moradores do Bairro Centro de Itaú-
ba, no Município de Itaúba-MT;

5 – Portaria nº 710, de 18 de dezembro de 2007 
– Associação de Radiodifusão Comunitária de Janduís-
RN, no Município de Janduís-RN;

6 – Portaria nº 713, de 18 de dezembro de 2007 
– Associação Comunitária Ideal, no Município de Lau-
ro de Freitas-BA;

7 – Portaria nº 717, de 18 de dezembro de 2007 
– Sociedade Habitacional e Urbanismo, no Município 
de Santa Luz-BA;

8 – Portaria nº 736, de 18 de dezembro de 2007 
– ACOMJGEB – Associação Comunitária da Juventu-

de de Governador Eugênio Barros-MA, no Município 
de Governador Eugênio Barros-MA;

9 – Portaria nº 749, de 18 de dezembro de 2007 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
Nossa Senhora do Amparo, no Município de Ribeira 
do Amparo-BA;

10 – Portaria nº 751, de 18 de dezembro de 2007 
– Associação Para Desenvolvimento Social, Econômico 
e Cultural de Pinhão, no Município de Pinhão-PR; e

11 – Portaria nº 48, de 28 de fevereiro de 2008 – 
Instituto Profissionalizar de Capacitação Profissional 
– IPCP, no Município de Marituba-PA.

Brasília, 8 de abril de 2008. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

MC Nº 216 EM

Brasília, 22 de junho de 2007

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1.Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Outor-

ga de Autorização e respectiva documentação para que 
a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
de Monte Pascoal, no Município de Itabela, Estado da 
Bahia, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em 
conformidade com o caput do art. 223, da Constituição, 
e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem 
que as entidades trabalhem em conjunto com a comuni-
dade, auxiliando não só no processo educacional, social 
e cultural, mas, também, servem de elo à integração, por 
meio de informações benéficas a todos os segmentos 
e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53640.000493/99, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223 da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 Nº 334, DE 2008  

(Nº 685/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autoriza ção 
à Associação Comunitária Ideal para exe-
cutar serviço de radiodi fusão comunitária 
na cidade de Lauro de Freitas, Estado da 
Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 713 de 18 de dezembro de 2007, que outorga 
autorização à Associação Comunitária Ideal para exe-
cutar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lauro 
de Freitas, Estado da Bahia.

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

MENSAGEM Nº 182, DE 2008

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 267, de 29 de maio de 2007 – As-
sociação Comunitária de Comunicação e Cultura de 
Monte Pascoal, no Município de Itabela – BA;

2 – Portarias nº 545, de 27 de setembro de 2007 
– Associação Cultural e Beneficente de Comunicação 
Comunitária Liberdade FM, no Município de Reden-
ção – PA;

3 – Portarias nº 693, de 13 de dezembro de 2007 
– Associação Rádio Comunitária Tupã FM, no Municí-
pio de Tuparetama – PE;

4 – Portarias nº 708, de 18 de dezembro de 2007 
� Associação dos Moradores do Bairro Centro de Itaú-
ba, no Município de Itaúba – MT;

5 – Portarias nº 710, de 18 de dezembro de 2007 
– Associação de Radiodifusão Comunitária de Janduís 
� RN, no Município de Janduís – RN;

6 – Portarias nº 713, de 18 de dezembro de 2007 
� Associação Comunitária Ideal, no Município de Lauro 
de Freitas – BA;

7 – Portarias nº 717, de 18 de dezembro de 2007 
� Sociedade Habitacional e Urbanismo, no Município 
de Santa Luz – BA;

8 – Portarias nº 736, de 18 de dezembro de 2007 
– ACOMJGEB – Associação Comunitária da Juventude 
de Governador Eugênio Barros – MA, no Município de 
Governador Eugênio Barros – MA;

9 – Portarias nº 749, de 18 de dezembro de 2007 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
Nossa Senhora do Amparo, no Município de Ribeira 
do Amparo – BA

10 – Portarias nº 751, de 18 de dezembro de 
2007 – Associação Para Desenvolvimento Social, Eco-
nômico e Cultural de Pinhão, no Município de Pinhão 
– PR; e

11 – Portarias nº 48, de 28 de fevereiro de 2008 
– Instituto Profissionalizar de Capacitação Profissional 
– IPCP, no Município de Marituba – PA.

Brasília, 8 de abril de  2008. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

MC Nº 73 2008

Brasília, 13 de fevereiro de 2008

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a Associação Comunitária Ideal, no Município de 
Lauro de Freitas, Estado da Bahia, explore o serviço 
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o 
caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural, mas também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.021948/2005, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos consti-
tucionais e legais, a outorga de autorização, objeto 
do presente processo, passará a produzir efeitos 
legais somente após deliberação do Congresso 
Nacional, a teor do § 3º, do art. 223, da Constitui-
ção Federal.

Respeitosamente, – Helio Calixto da Costa.
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(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática – decisão terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 335, DE 2008 

(Nº 688/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão à 
Empresa Cruzeirense de Telecomu nicações 
de Rádio e TV Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada na cidade de Marechal Thaumaturgo, 
Estado do Acre.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 244 de 2 de maio de 2005, que outorga per-
missão à Empresa Cruzeirense de Telecomunicações 
de Rádio e TV Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Mare-
chal Thaumaturgo, Estado do Acre.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 184, DE 2008 

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o 

§ 3º, do art. 223 da Constituição, submeto à apreciação 
de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições 
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comuni-
cações, permissões às entidades abaixo relacionadas 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 206, de 14 de março de 2005 – 
Terra FM Ltda., no Município de Tucumã-PA;

2 – Portaria nº 244, de 2 de maio de 2005 – Em-
presa Cruzeirense de Telecomunicações de Rádio e TV 
Ltda., no Município de Marechal Thaumaturgo-AC;

3 – Portaria nº 276, de 14 de junho de 2005 
– Rádio e TV Maíra Ltda., no Município de Manoel 
Urbano-AC;

4 – Portaria nº 293, de 4 de julho de 2005 – Rádio 
Portal FM Ltda., no Município de Dionísio Cerqueira-SC;

5 – Portaria nº 322, de 5 de julho de 2005 – Sis-
tema Jovem de Comunicação Ltda., no Município de 
Cabixi-RO;

6 – Portaria nº 324, de 5 de julho de 2005 – Aqui-
dauana Radiodifusão Ltda., no Município de Monte 
Negro-RO;

7– Portaria nº 505, de 8 de novembro de 2005 
– Paraviana Comunicações Ltda., no Município de 
Mucajaí-RR;

8 – Portaria nº 693, de 29 de dezembro de 2005 
– SIMACO – Sistema Maranhense de Comunicação 
Ltda., no Município de Itinga do Maranhão-MA;

9 – Portaria nº 694, de 29 de dezembro de 2005 
– Sistema Arizona de Comunicação Ltda., no Municí-
pio de Bom Jardim-MA;

10 – Portaria nº 699, de 29 de dezembro de 2005 
– Auto Cap – Comunicações Indústria e Comércio de 
Petróleo e Derivados Ltda., no Município de São João 
da Baliza-RR;

11 – Portaria nº 700, de 29 de dezembro de 2005 – 
Rádio Abaíra FM Ltda., no Município de Abaira-BA;

12 – Portaria nº 701, de 29 de dezembro de 2005 
– Auto Cap – Comunicações, Indústria e Comércio 
de Petróleo e Derivados Ltda., no Município de Alto 
Alegre-RR;

13 – Portaria nº 702, de 29 de dezembro de 
2005 – Rádio e TV Maíra Ltda. no Município de Porto 
Acre-AC;

14 – Portaria nº 129, de 28 de março de 2006 – 
FM Industrial Ltda., no Município de Barreiras-BA;

15 – Portaria nº 130, de 28 de março de 2006 – 
Rádio Verdes Lagos Ltda., no Município de São Jorge 
D’Oeste-PR;

16 – Portaria nº 141, de 30 de março de 2006 
– Folha popular Ltda., no Município de Axixá do To-
cantins – TO;

17 – Portaria nº 153, de 3 de abril de 2006 – Rá-
dio e TV Desan Telecomunicações Ltda., no Município 
de Entre Folhas – MG;

18 – Portaria nº 154, de 3 de abril de 2006 – Rá-
dio e TV Desan Telecomunicações Ltda., no Município 
de Engenheiro Navarro – MG;

19 – Portaria nº 155, de 3 de abril de 2006 – Rá-
dio e TV Desan Telecomunicações Ltda., no Município 
de Felixlândia – MG;

20 – Portaria nº 156, de 3 de abril de 2006 – Rá-
dio e TV Desan Telecomunicações Ltda., no Município 
de Guanhães – MG;

21 – Portaria nº 163, de 3 de abril de 2006 – Extra 
Radiodifusão Ltda., no Município de Maquiné – RS; 

22 – Portaria nº 166, de 3 de abril de 2006 – E.F Co-
municações Ltda., no Município de Juscimeira – MT;

23 – Portaria nº 167, de 3 de abril de 2006 – Rá-
dio Filadélfia FM Ltda., no Município de Campos de 
Júlio – MT;

24 – Portaria nº 168, de 3 de abril de 2006 – Rádio 
FM Morena Ltda., no Município de Guiratinga – MT;

25 – Portaria nº 170, de 3 de abril de 2006 –  
Sampaio & Martins Ltda., no Município de Itiquira 
– MT; e

26 – Portaria nº 171, de 3 de abril de 2006 – 
Sistema Alpha de Comunicação Ltda., no Município 
de Goiânia – GO.

Brasília, 8 de abril de 2008. – Luis Inácio Lula 
da Silva.
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MC Nº 190 EM

Brasília, 5 de maio de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais e re-

gulamentares cometidas a este Ministério, determinou-
se a publicação da Concorrência nº 001/2001-SSR/MC, 
com vistas à implantação de uma estação de radiodi-
fusão sonora em freqüência modulada, no Município 
de Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e 
suas alterações, depois de analisar a documentação 
de habilitação e as propostas técnica e de preço pela 
outorga das entidades proponentes, com observância 

da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legis-
lação específica de radiodifusão, concluiu que a Em-
presa Cruzeirense de Telecomunicações de Rádio e 
TV Ltda. (Processo nº 53630.000146/2001) obteve a 
maior pontuação do valor ponderado, nos termos esta-
belecidos pelo Edital, tomando-se assim a vencedora 
da Concorrência, conforme ato da mesma Comissão, 
que homologuei, havendo por bem outorgar a permis-
são, na forma da Portaria inclusa.

1. Esclareço que, de acordo com o § 39 do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, 
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Eunicio Lopes de Olivei-
ra.
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(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática – decisão terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 336, DE 2008 

(Nº 722/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga concessão à 
Rádio Som Araguaia de Palmas Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Guaraí, Esta-
do do Tocantins.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-

creto s/nº de 4 de abril de 2008, que outorga concessão 
à Rádio Som Araguaia de Palmas Ltda. para explorar, 
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Guaraí, Estado do Tocantins.

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

MENSAGEM Nº 278, DE 2008

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, os atos constantes dos Decretos 
de 4 de abril de 2008, que outorgam concessões às 
entidades abaixo relacionadas para explorar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços 
de radiodifusão sonora em onda média:

1 – Nortão Comunicação e Publicidade Ltda., no 
Município de Borba – AM;

2 – Rádios FM Veneza Ltda., na cidade de Eu-
sébio – CE;

3 – Mello e Bruno Comunicação e Participações 
Ltda., no Município de Missão Velha – CE;
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4 – Sistemas Maior de Radiodifusão Ltda., no 
Município de Pacujá – CE;

5 – Mello e Bruno Comunicação e Participações 
Ltda., no Município de Parambu – CE;

6 – Rede Elo de Comunicações Ltda., na cidade 
de Russas – CE;

7 – Sistema de Comunicações Keller Ltda., no 
Município de Campo Novo do Parecis– MT;

8 – Continental Comunicações Ltda., no Municí-
pio de Comodoro – MT;

9 – Rádio Educadora Nova Geração Ltda., no 
Município de Novo São Joaquim – MT; 

10 – Amazônia Comunicação e Radiodifusão 
Ltda., no Município de Gurupá – PA;

11 – Redes Metropolitana de Rádio e Televisão 
Ltda., no Município de Oriximiná – PA;

12 – Rádios Três de Maio Ltda., no Município de 
Imbituva – PR;

13 – Redes Brasileira de Rádio e Televisão Ltda., 
no Município de Porto Velho – RO;

14 – Paraviana Comunicações Ltda., no Municí-
pio de São Luiz – RR;

15 – Rádios Som Alvorada Ltda., na cidade de 
Arraias – TO;

16 – Folha Popular Ltda., na cidade de Goiatins 
– TO;

17 – Rádio Som Araguaia de Palmas Ltda., na 
cidade de Guaraí – TO;

18 – Rádio Som Tocantins Ltda., na cidade de 
Miracema do Tocantins – TO;

19 – Rádio Som Alvorada Ltda., na cidade de 
Natividade – TO; e

20 – Rádio Som Tocantins Ltda., na cidade de 
Pedro Afonso – TO.

Brasília, 14 de maio de 2008. – Luis Inácio Lula 
da Silva. 

MC Nº 260 EM

Brasília, 26 de de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca,

De conformidade com as atribuições legais e re-
gulamentares cometidas a este ministério, determinou-
se a publicação da Concorrência nº 50/2001-SSR/MC, 
com vistas à implantação de uma estação de radiodi-
fusão sonora em onda média, no Município de Guaraí, 
Estado do Tocantins.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituí-
da pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, 
e suas alterações, depois de analisar a documenta-
ção de habilitação e as propostas técnica e de preço 
pela outorga das entidades proponentes, com obser-
vância da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da 

legislação específica de radiodifusão, concluiu que a 
Rádio Som Araguaia de Palmas Ltda. (Processo nº 
53670.001456/2001) obteve a maior pontuação do 
valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo edi-
tal, tornando-se assim, a vencedora da concorrência, 
conforme ato da mesma comissão, que homologuei, 
havendo por bem outorgar a permissão, na forma da 
portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º, do art. 
223 da Constituição, o ato de outorga somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o re-
ferido ato.

Respeitosamente, – Hélio Costa, Ministro de 
Estado das Comunicações.

DECRETO DE 4 DE ABRIL DE 2008

Outorga concessão à Rádio Som Araguaia de 
Palmas Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, na cidade de Guaraí, Estado 
do Tocantins, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso das atribuições 
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, 
da Constituição, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de 27 de 
agosto de 1962, e tendo em vista o disposto no art. 29 
do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprova-
do pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, 
e o que consta do Processo nº 53670.001456/2001, 
Concorrência nº 50/2001-SSR/MC,

Decreta:
Art. 1º Fica outorgada concessão à Rádio Som 

Araguaia de Palmas Ltda. para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de 
Guaraí, Estado do Tocantins.

Art. 2º A concessão ora outorgada reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
seqüentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º, do art. 223 da Constituição.

Art. 4º O contrato decorrente desta concessão 
deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a con-
tar da data de publicação da deliberação de que trata 
o art. 3º.

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 4 de abril de 2008; 187º da Independência 
e 129º da República.  – Luiz Inácio Lula da Silva.
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(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática – decisão terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 337, DE 2008 

(Nº 723/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga concessão 
à Rádio Som Tocantins Ltda. para explo-rar 
serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Pedro Afonso, Estado 
do Tocantins.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-

creto s/nº de 4 de abril de 2008, que outorga conces-
são à Rádio Som Tocantins Ltda. para explorar, por 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Pedro Afonso, Estado do Tocantins.

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

MENSAGEM Nº 278, DE 2008

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhados de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, os atos constantes dos Decretos 
de 4 de abril de 2008, que outorgam concessões às 
entidades abaixo relacionadas para explorar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços 
de radiodifusão sonora em onda média:

1 – Nortão Comunicação e Publicidade Ltda., no 
Município de Borba – AM;

2 – Rádio FM Veneza Ltda., na cidade de Eusé-
bio – CE;

3 – Mello e Bruno Comunicação e Participações 
Ltda., no Município de Missão Velha – CE;

4 – Sistema Maior de Radiodifusão Ltda., no Mu-
nicípio de Pacujá – CE;

5 – Mello e Bruno Comunicação e Participações 
Ltda., no Município de Parambu – CE;

6 – Rede Elo de Comunicações Ltda., na cidade 
de Russas – CE;

7 – Sistema de Comunicações Keller Ltda., no 
Município de Campo Novo do Parecis – MT;

8 – Continental Comunicações Ltda., no Municí-
pio de Comodoro – MT;

9 – Rádio Educadora Nova Geração Ltda., no 
Município de Novo São Joaquim – MT;

10 – Amazônia Comunicação e Radiodifusão 
Ltda., no Município de Gurupá – PA;

11 – Rede Metropolitana de Rádio e Televisão 
Ltda., no Município de Oriximiná – PA;

12 – Rádio Três de Maio Ltda., no Município de 
Imbituva – PR;

13 – Rede Brasileira de Rádio e Televisão Ltda., 
no Município de Porto Velho – RO;

14 – Paraviana Comunicações Ltda., no Municí-
pio de São Luiz – RR;

15 – Rádio Som Alvorada Ltda., na cidade de 
Arraias – TO;

16 – Folha Popular Ltda., na cidade de Goiatins 
– TO;

17 – Rádio Som Araguaia de Palmas Ltda., na 
cidade de Guaraí – TO;

18 – Rádio Som Tocantins Ltda., na cidade de 
Miracema do Tocantins – TO;

19 – Rádio Som Alvorada Ltda., na cidade de 
Natividade – TO; e

20 – Rádio Som Tocantins Ltda., na cidade de 
Pedro Afonso – TO.

Brasília, 14 de maio de 2008. – Luiz Inácio Lula 
da Silva. 

MC Nº 259 EM

Brasília, 26 de abril de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

De conformidade com as atribuições legais e re-
gulamentares cometidas a este ministério, determinou-
se a publicação da Concorrência nº 50/2001-SSR/MC, 
com vistas à implantação de uma estação de radiodi-
fusão sonora em onda média, no Município de Pedro 
Afonso, Estado do Tocantins.

2. A Comissão Especial de Licitação, consti-
tuída pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 
1997, e suas alterações, depois de analisar a docu-
mentação de habilitação e as propostas técnica e 
de preço pela outorga das entidades proponentes, 
com observância da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, e da legislação específica de radiodifusão, 
concluiu que a Rádio Som Tocantins Ltda. (Processo 
nº 53670.001454/2001) obteve a maior pontuação 
do valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo 
edital, tomando-se assim, a vencedora da concor-
rência, conforme ato da mesma comissão, que ho-
mologuei, havendo por bem outorgar a concessão, 
na forma do decreto incluso.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º, do art. 
223 da Constituição, o ato de outorga somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o re-
ferido ato.

Respeitosamente, Hélio Costa, Ministro de Es-
tado das Comunicações.
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DECRETO DE 4 DE ABRIL DE 2008

Outorga concessão à Rádio Som To-
cantins Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em onda média, na cidade 
de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, e dá 
outras providências.

O Presidente da República, no uso das atribuições 
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, 
da Constituição, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de 27 de 
agosto de 1962, e tendo em vista o disposto no art. 29 
do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprova-
do pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, 
e o que consta do Processo nº 53670.001454/2001, 
Concorrência nº 50/2001-SSR/MC,

Decreta:
Art. 1º Fica outorgada concessão à Rádio Som 

Tocantins Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, 

sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, na cidade de Pedro Afonso, 
Estado do Tocantins.

Art. 2º A concessão ora outorgada reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
seqüentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º, do art. 223 da Constituição.

Art. 4º O contrato decorrente desta concessão deve-
rá ser assinado dentro de sessenta dias, a contar da data 
de publicação da deliberação de que trata o art. 3º.

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 4 de abril de 2008; 187º da Independência 
e 120º da República. – Luiz Inácio Lula da Silva.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº338, DE 2008 

(Nº 727, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação de radiodifusão Comunitária 
de Verê para executar serviço de radiodifu-
são comunitária na cidade de Verê, Estado 
do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 412 de 24 de julho de 2007, que outorga au-
torização à Associação de Radiodifusão Comunitária 
de Verê para executar, por 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Verê, Estado do Paraná.

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

MENSAGEM Nº 280

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 209, de 12 de junho de 2003 – 
Associação Comunitária Córrego Fundo – A.C.C.F., na 
cidade de Peçanha – MG;

2 – Portaria nº 411, de 8 de setembro de 2005 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
de Canaã, no Município de Canaã – MG;

3 – Portaria nº 588, de 15 de setembro de 2006 
– Associação Cultural Comunitária Por do Sol, no Mu-
nicípio de Várzea Paulista – SP;

4 – Portaria nº 702, de 23 de outubro de 2006 
– Associação Comunitária de Desenvolvimento Artís-
tico e Cultural de Sorriso – ACODESO, no Município 
de Sorriso – MT;

5 – Portaria nº 734, de 23 de outubro de 2006 – 
Associação Cultural de Difusão Comunitária Livre FM, 
na cidade do Núcleo Bandeirante – DF;

6 – Portaria nº 748, de 24 de outubro de 2006 – 
Associação dos Moradores Amigos de Cabrália Pau-
lista, no Município de Cabrália Paulista – SP;

7 – Portaria nº 127, de 11 de abril de 2007 – As-
sociação Comunitária Beneficente Rioclarense, no 
Município de São José do Rio Claro – MT;

8 – Portaria nº 129, de 11 de abril de 2007 – Fun-
dação Educativa Cultural Sebastião Osvaldo Costa – 
FECUSOCT, no Município de Araçu – GO;

9 – Portaria nº 256, de 29 de maio de 2007 – 
Associação Comunitária Excelsior, no Município de 
Araçatuba – SP;

10 – Portaria nº 331, de 19 de junho de 2007 – 
Associação Beneficente e

Cultural Comunitária Tropical, no Município de 
Patrocínio – MG;

11 – Portaria nº 364, de 28 de junho de 2007 – 
Associação Comunitária Renascer, no Município de 
Alto Alegre – SP;

12 – Portaria nº 412, de 24 de julho de 2007 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária de Verê, no 
Município de Verê – PR;

13 – Portaria nº 423, de 24 de julho de 2007 – As-
sociação Comunitária Beneficente de Cruzeiro de For-
taleza, no Município de Cruzeiro de Fortaleza – MG;

14 – Portaria nº 424, de 24 de julho de 2007 – 
Associação Comunitária Renascer, no Município de 
Mar Vermelho – AL;

15 – Portaria nº 444, de 9 de agosto de 2007 – 
Associação de Radiodifusão

Coronel, no Município de Coronel Domingos 
Soares – PR;

16 – Portaria nº 485, de 24 de agosto de 2007 – 
Associação Comunitária de Ação e Desenvolvimento 
Cultural de Radiodifusão de Durandé, no Município de 
Durandé – MG;

17 – Portaria nº 507, de 13 de setembro de 2007 
– Associação Comunitária Rural Henriqueta Veloso, no 
Município de Felício dos Santos – MG;

18 – Portaria nº 513, de 13 de setembro de 2007 
– Associação Princesa de Rádio Comunitária, no Mu-
nicípio de Juruena – MT;

19 – Portaria nº 546, de 27 de setembro de 2007 
– Associação de Radiodifusão Comunitária de Colméia 
– TO, no Município de Colméia – TO;

20 – Portaria nº 584, de 16 de outubro de 2007 
– Associação para a Divulgação, Desenvolvimento Co-
munitário e Bem-Estar de Campinas do Sul – ADIVUL-
GAM, no Município de Campinas do Sul – RS;

21 – Portaria nº 589, de 16 de outubro de 2007 
– Associação Cultural e Esportiva de Nova Maringá – 
ACENOMA, no Município de Nova Maringá – MT;

22 – Portaria nº 591, de 16 de outubro de 2007 
– Associação do Movimento de Radiodifusão Alterna-
tivo de São Martinho, no Município de São Martinho 
– RS; e

23 – Portaria nº 593, de 16 de outubro de 2007 
– Associação Comunitária de Defesa dos Cidadãos 
Castanheirenses – ACODEC, no Município de Cas-
tanheiras – RO.

Brasília, 14 de maio de 2008. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.
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MC Nº 331 EM

Brasília, 10 de agosto de 2007

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação de Radiodifusão Comuni-
tária de Verê, no Município de Verê, Estado do Paraná, 
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em con-
formidade com o caput do art. 223, da Constituição e 
a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 

permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural, mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.002751/2003, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.
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(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática – decisão terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 339, DE 2008 

(Nº 826/2008, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão 
à Milano FM Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência mo-
dulada na cidade de Cianorte, Estado do 
Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 218 de 28 de maio de 2001, que outorga per-
missão à Milano FM Ltda. para explorar, por 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Cianorte, Estado do Paraná.

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

 
MENSAGEM Nº 279, DE 2008

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, permissões às entidades abaixo 
relacionadas para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifu-
são sonora em freqüência modulada, conforme os 
seguintes atos:

1 – Portaria nº 475, de 12 de setembro de 2006 
– Sistema Integrado de Comunicação Ltda., no muni-
cípio de Terra Nova do Norte – MT;

2 – Portaria nº 507, de 13 de setembro de 2006 
– Sistema Jovem de Comunicação Ltda., no município 
de Corumbiara – RO;

3 – Portaria nº 511, de 13 de setembro de 2006 
– Rádio Máxima FM Ltda., no município de Cama-
quã – RS;

4 – Portaria nº 531, de 13 de setembro de 2006 
– Sistema de Comunicação Frizzo Ltda., no município 
de Salgado Filho – PR;

5 – Portaria nº 623, de 21 de setembro de 2006 
– Sistema Jovem de Comunicação Ltda., no município 
de Nova Mamoré – RO;

6 – Portaria nº 633, de 21 de setembro de 2006 
– Rádio Metrópole Regional FM Ltda., no município 
de Ouro Verde – SP;

7 – Portaria nº 960, de 20 de novembro de 2006 
– Xarayés – Comunicação e Marketing Ltda., no mu-
nicípio de Pitangueiras – SP;

8 – Portaria nº 961, de 20 de novembro de 2006 
– Sistema Jovem de Comunicação Ltda., no município 
de Ministro Andreazza – RO;

9 – Portaria nº 123, de 11 de abril de 2007 – Em-
presa Bageense de Radiodifusão Ltda., no município 
de Bagé – RS;

10 – Portaria nº 218, de 28 de maio de 2007 – 
Milano FM Ltda., no município de Cianorte – PR;

11 – Portaria nº 349, de 28 de junho de 2007 – 
Rádio São Brás do Suaçuí FM Ltda., no município de 
São Brás do Suaçuí – MG;

12 – Portaria nº 386, de 13 de julho de 2007 – 
Rádio Guaramano Ltda., no município de Guarani das 
Missões – RS; e

13 – Portaria nº 525, de 26 de setembro de 2007 
– Planeta Terra FM Ltda., no município de Cascavel 
– PR.

Brasília, 14 de maio de 2008. _ Luiz Inácio Lula 
da Silva.

 
MC Nº 165 EM

Brasília, 31 de maio de 2007

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. De conformidade com as atribuições legais 
e regulamentares cometidas a este Ministério, deter-
minou-se a publicação da Concorrência nº 060/2001-
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no 
Município de Cianorte, Estado do Paraná.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e 
suas alterações, depois de analisar a documentação 
de habilitação e as propostas técnica e de preço pela 
outorga das entidades proponentes, com observância 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legisla-
ção específica de radiodifusão, concluiu que a Milano 
FM Ltda. (Processo nº 53740.000244/2001) obteve a 
maior pontuação do valor ponderado, nos termos esta-
belecidos pelo Edital, tornando-se assim a vencedora 
da Concorrência, conforme ato da mesma Comissão, 
que homologuei, havendo por bem outorgar a permis-
são, na forma da Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 
223 da Constituição, o ato de outorga somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o re-
ferido ato.

Respeitosamente, _ Hélio Calixto da Costa.

DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL552     



49988 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008    553ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 49989 DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL554     



49990 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008    555ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 49991 DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL556     



49992 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática – decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 330 a 339, de 
2008, que acabam de ser lidos, tramitarão com prazo 
determinado de quarenta e cinco dias, de acordo com 
o art. 223, § 1º, da Constituição Federal.

A Presidência comunica ao Plenário que, nos 
termos do Parecer nº 34, de 2003, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, aprovado pelo Ple-
nário em 25 de março de 2003, e da Resolução nº 1, 
de 2007, do Senado Federal, os Projetos lidos serão 
apreciados terminativamente pela Comissão de Ciên-
cia, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, 
onde poderão receber emendas pelo prazo de cinco 

dias úteis, nos termos do art. 122, II, b, combinado com 
o art. 375, I, ambos do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

OFÍCIO Nº 168/2008 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 3 de dezembro de 2008

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em Reunião 

Ordinária realizada nesta data, esta Comissão apro-
vou o Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 323, 
de 2007, de autoria do Senador Osmar Dias, que “Dá 
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nova redação a dispositivos do Decreto-Lei nº 3.689, 
de 3 de outubro de 1941, objetivando fornecer aos 
juízes, promotores e autoridades policiais instrumen-
tos jurídicos mais eficientes na recuperação dos bens 
provenientes de atividades criminosas”.

A matéria será incluída na pauta da próxima 
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos 
termos do disposto no art. 282, combinado com o art. 
92, do Regimento Interno do Senado Federal.

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 (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Com referência ao Ofício nº 168/08-CCJ, que acaba 
de ser lido, a Presidência comunica ao Plenário que ao 
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 323, de 
2007, poderão ser oferecidas emendas até o encerra-
mento da discussão, no turno suplementar, perante a 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– A Presidência recebeu o Ofício nº S/23, de 2008 
(nº 37.101/2008, na origem), da Controladoria-Geral 
da União, encaminhando ao Senado Federal, em CD, 
Relatórios de Fiscalização contendo os resultados 
das ações levadas a efeito nas unidades municipais 
sorteadas na 26ª Etapa do Programa de Fiscalização 
a partir de Sorteios Públicos.

A matéria vai à Comissão de Meio Ambiente, De-
fesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de 
emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº 56, de 
2006 (nº 6.116/2005, na Casa de origem, do Deputado 
Carlos Alberto Leréia), que dispõe sobre a anistia das 
sanções aplicadas a eleitores e membros de mesas 
receptoras que não justificaram ausência no referendo 
do dia 23 de outubro de 2005.

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

tunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

OF. GLPMDB nº 536/2008

 Brasília, 04 de dezembro de 2008

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Exce-

lência a indicação do Senador Gerson Camata (PMDB/

ES) para integrar, como membro titular, a Comissão 
de Agricultura e Reforma Agrária – CRA, em vaga 
existente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos 
de apreço e consideração. – Senador  Valdir Raupp, 
Líder do PMDB da Maioria.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– A Presidência designa o Senador Gerson Camata 
para integrar, como titular, a Comissão de Agricultura 
e Reforma Agrária, nos termos do expediente lido.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler. 

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.596, DE 2008 

Requeiro nos termos do art. 222 do Regimen-
to Interno do Senado Federal, seja concedido voto 
de solidariedade ao jornalista Hélio Fernandes, pela 
interrupção da circulação do seu Jornal, “Tribuna da 
Imprensa”, no Estado do Rio de Janeiro.

Justificação 

A Tribuna da Imprensa é um jornal carioca fun-
dado em 27 de dezembro de 1949 pelo jornalista Car-
los Lacerda.

O nome do veículo deve-se à coluna Da Tribuna  
da Imprensa que Lacerda escreveu no Correio da Ma-
nhã de 1946 a 1949, quando foi afastado deste jornal, 
mas manteve o direito ao nome.

Foi na Tribuna da Imprensa, em 12 de agosto 
de 1954, que Lacerda escreveu o editorial sugerindo 
que os militares exigissem a renúncia do Presidente 
Getúlio Vargas, reverberando a crise que o levaria ao 
suicídio no dia 24 de agosto. Após a morte de Getú-
lio, governistas invadiram e inutilizaram as oficinas do 
jornal.

Em outubro de 1961, durante o Governo de João 
Goulart, em conseqüência de dificuldades financeiras 
Lacerda vendeu a Tribuna da Imprensa, para Miguel 
Francisco do Nascimento Brito, genro da Condessa 
Pereira Carneiro, dona do Jornal do Brasil. No final de 
1962, o jornalista Hélio Fernandes assumiu o passivo 
e o ativo do jornal. Em entrevistas, ele garante não ter 
pago um centavo por isso, apenas tendo livrado Nas-
cimento Brito do contínuo prejuízo. 

De junho de 1968 a junho de 1978 o jornal esteve 
diariamente sob censura prévia.

Em 26 de março de 1981, uma bomba explodiu 
na sede do jornal na Rua do Lavradio, 98, um ato cre-
ditado aos defensores do regime militar.

Em 2001, a sede do jornal chegou a ter a sua 
falência decretada e seu acesso lacrado, em razão do 
pedido feito pelo desembargador Paulo César Salomão, 
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pelo não pagamento de uma indenização por danos 
morais decorrente de uma ação que impetrara contra 
o jornal. Ele se sentira atingido por um artigo assina-
do pelo economista Romero da Costa Machado – que 
não pertencia aos quadros da Tribuna – publicado em 
1994, sob o título O crime ao amparo da lei, no qual 
era chamado de PC Salomão.

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Sena-
dores, a liberdade de imprensa é um bem da socieda-
de, conseguida com muita luta pelo povo brasileiro. A 
defesa  da liberdade de imprensa certamente contribui 
para  o fortalecimento das instituições democráticas 
no país. E, não há dúvida, que Hélio Fernandes muito 
contribuiu, com seu jornal Tribuna da Imprensa, para 
conseguirmos conquistar a liberdade da imprensa bra-
sileira nos dias de hoje.

Pela importância do papel desempenhado por 
Hélio Fernandes, apresento hoje um requerimento, 
para que o Senado Federal possa expressar, em 
meu nome e  dos demais senadores, um voto de so-
lidariedade.

Sala das Sessões, em 4 de dezembro de 2008.  
– Senador Paulo Duque.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
O requerimento que acaba de ser lido será publicado 
e encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler. 

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.597, DE 2008

Requer voto de aplauso ao escritor 
Adhemar João de Barros, pelo lançamen-
to de seu livro O Conceito Zero, romance-
documento e brado de alerta, em texto de 
ficção, a respeito de propalada cobiça mun-
dial sobre a Amazônia.

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 Adhemar 
João de Barros, pelo lançamento de seu livro O Con-
ceito Zero, romance-documento e brado de alerta, em 
texto de ficção, a respeito de pretensa cobiça mundial 
sobre a Amazônia.

Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja le-
vado ao conhecimento do escritor e do Publisher da 
Geração Editorial, de S. Paulo, jornalista Luiz Fernan-
do Emediato.

Justificação

O livro O Conceito Zero, do escritor Adhemar 
João de Barros, embora com texto de ficção, é romance-
documento, tendo como ponto central trama internacio-
nal para declarar como país autônomo, desvinculado 
do Brasil, a República da Amazônia.

A obra, pela sua atualidade, o excelente texto e a 
boa edição da Geração Editorial, é merecedora do Voto 
de Aplauso que proponho ao Senado da República.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2008. _ 
Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– A Presidência encaminhará o voto de aplauso so-
licitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler. 

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.598, DE 2008 

Requeiro nos termos do artigo 256 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a retirada, em caráter de-
finitivo do Projeto de Lei do Senado nº 198, de 2008, 
tendo em vista ter apresentado outro de igual teor cor-
rigindo algumas falhas.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2008. – 
Senador Eduardo Matarazzo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
A Presidência defere o requerimento lido.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler. 

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 1.599, de 2008

Nos termos do art. 258, do Regimento Interno do 
Senado Federal, requeremos tramitação em conjun-
to dos PLS Nº 316/2007 e 317/2008 por tratarem de 
proposições regulando a mesma matéria.

Sala das Sessões, 4 de dezembro 2008. – Se-
nadora Lúcia Vânia.

REQUERIMENTO Nº 1.600, DE 2008

Nos termos do art. 258 do RISF, requeiro que o 
Projeto de Lei do Senado nº 353, de 2007, seja apen-
sado ao Projeto de Lei da Câmara nº 109, de 2006, que 
já tramita em conjunto com o Projeto de Lei do Senado 
nº 53, de 2003, e com o Projeto de Lei do Senado nº 
219, de 2005; para tramitação conjunta, por versarem 
sobre a mesma matéria.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2008. – 
Senador Sérgio Zambiasi.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Os requerimentos lidos serão publicados e incluídos 
em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, projetos de lei que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 468, DE 2008

O “Aeroporto Internacional Presidente 
Médici” passa a se chamar “Aeroporto In-
ternacional Chico Mendes”.

O Congresso Nacional resolve:
Art. 1º O Aeroporto Internacional Presidente Mé-

dici, localizado na cidade de Rio Branco, Estado do 
Acre, passa a ser denominado “Aeroporto Internacio-
nal Chico Mendes”.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor noventa dias após 
a sua publicação.

Justificação

Nascido em 15-12-44, no Seringal Porto Rico, 
Colocação Bom Futuro, Xapurí, Chico Mendes come-
çou a atuar nos movimentos sociais em 1975. Como 
secretário do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Brasiléia. Em 1984 foi eleito Presidente do STR de 
Xapurí. Em 1985 ajuda a fundar o Conselheiro Nacio-
nal dos Seringueiros, preside a entidade de 1986 a 
1987. Presidiu o Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de Xapurí até 22 de dezembro de 1988, quando foi 
assassinado.

O trabalho desenvolvido por Chico Mendes no 
Acre, com os “empates”, passou a simbolizar não so-
mente a denúncia de agressões ao meio ambiente 
mas a luta por um projeto de desenvolvimento sus-
tentável para a Amazônia. Os seringueiros foram os 
primeiros, no Brasil, a combinar as reivindicações so-
ciais do sindicalismo com a luta pela preservação do 
meio ambiente. Dessa combinação nasceu a idéia das 
reservas extrativistas, unidades de desenvolvimento 
econômico, ambiental e social, onde se integram a 
cidadania e a natureza.

Ganhador do prêmio Global 500, em 1987, da 
Sociedade Para Um Mundo Melhor (Estados Unidos), 
Chico Mendes levou a contribuição do povo brasileiro 
ao conhecimento da humanidade. Mostrou, em impor-
tantes fóruns internacionais, que os povos da floresta 
ofereciam ao mundo as chaves de um novo relaciona-
mento entre o homem e a natureza. Tornou-se interlo-
cutor de governos, instituições civis, líderes políticos, 
cientistas. Ajudou a colocar o Brasil no centro de um 
debate internacional que culminaria com a realização 
da conferência internacional sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, em 1992.

A memória do líder seringueiro não pode ser 
apagada. No exterior, principalmente na Europa, vá-
rios logradouros públicos foram criados em memória 
de Chico Mendes. Contudo, no Brasil, cuja precária 
memória histórica precisa ser permanentemente rea-
limentada, a lacuna é enorme, por isso temos o dever 
de colocar na memória nacional o trabalho e a resis-
tência dos povos da floresta.

Por outro lado, aí estão as candentes questões 
dos direitos humanos e de sua transgressão, tão as-
sustadoramente relacionados a nosso País, como no 
caso do assassinato de Chico Mendes. É nesse sen-
tido que a presente proposição vem tentar saldar essa 
dívida e, ao mesmo tempo, imortalizar um exemplo 
para as novas gerações. O “aeroporto Chico Mendes” 
para propagar um exemplo digno de registro histórico, 
conferindo-lhe a estatura da emblemática luta de Chico 
Mendes e do movimento dos povos da floresta.

Por sua pertinência e oportunidade, portanto, é 
que esperamos a acolhida do presente Projeto de Lei 
pelos colegas senadores.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2008. – 
Senadora Marina Silva.

(À Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte – decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 469, DE 2008

Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), para aumentar o prazo de internação 
provisória de adolescente infrator, fixar o 
prazo máximo para a autoridade policial 
concluir e encaminhar procedimento inves-
tigatório ao Ministério Público e alterar o 
prazo máximo para conclusão do procedi-
mento judicial.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se o art. 177-A e dê-se aos 

arts. 108 caput e 183, todos da Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990, a seguinte redação:

“Art. 108. A internação, antes da sen-
tença, terá duração máxima de noventa dias. 
(NR)

 ..............................................................
 ..............................................................
Art. 177-A. A autoridade policial deverá 

concluir e encaminhar ao Ministério Público o 
procedimento investigatório, no prazo máximo 
de dez dias, se o adolescente estiver internado, 
ou no prazo de trinta dias, quando solto.

 ..............................................................
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Art. 183. O prazo máximo e improrrogável 
para a conclusão do procedimento, estando o 
adolescente internado provisoriamente, será 
de noventa dias.” (NR)

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

Justificação

Com o presente projeto, objetivo ampliar o período 
de internação provisória do adolescente infrator, para 
possibilitar que a instrução processual relativa à práti-
ca de ato infracional de natureza grave seja concluída 
dentro do prazo legal. O atual prazo de 45 dias, previsto 
no art. 108 do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), é comprovadamente insuficiente.

Busco também regulamentar o prazo para con-
clusão do procedimento investigatório. De fato, e para 
atender essa lacuna na lei, a proposição estabelece que 
a autoridade policial deverá concluir e encaminhar, ao 
Ministério Público, o procedimento investigatório no prazo 
máximo de dez dias, se o adolescente estiver internado 
provisoriamente, ou de trinta dias, quando solto.

O ECA autoriza, em seu art. 122, a aplicação da 
medida sócio-educativa de internação ao adolescente 
que praticar ato infracional: de natureza grave, median-
te grave ameaça ou violência à pessoa; por reiteração 
no cometimento de outras infrações graves ou por 
descumprimento reiterado e injustificado da medida 
anteriormente imposta. Disso decorre que a interna-
ção provisória, quando cabível, é aplicada nos casos 
de prática de ato infracional grave, como por exemplo, 
homicídio, latrocínio e extorsão mediante seqüestro, 
justamente condutas que, para a apuração, a elabo-
ração de laudos técnicos e oitiva de um número maior 
de testemunhas e vítimas, circunstâncias que tomam 
o prazo de 45 dias da internação provisória do adoles-
cente insuficiente para o término do procedimento.

Os tribunais brasileiros têm tratado diferentemente 
a instrução processual das ações penais dos imputáveis, 
em que há a possibilidade de manutenção da prisão 
cautelar além dos 81 dias, conforme dicção da Súmula 
nº 52 do Superior Tribunal de Justiça onde estabelece 
que “encerrada a instrução criminal, fica superada a ale-
gação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”. 
Já nas ações para aplicação de medida sócio-educativa 
(destinada aos adolescentes), impera o entendimento de 
que o prazo de 45 dias estabelecido no art. 108 do ECA 
é fatal, independentemente do ato infracional praticado, 
o modus operandi, a personalidade do adolescente 
infrator ou até mesmo de quem é a responsabilidade 
pela demora no julgamento. Já está, portanto, assen-
tada a incompatibilidade da Súmula nº 52 do STJ com 
a internação provisória do adolescente.

E esse entendimento tem motivado a colocação 
em liberdade de adolescentes envolvidos em atos in-
fracionais gravíssimos, antes da conclusão do proce-
dimento e causado intensa preocupação de membros 
do Ministério Público que atuam nas Varas Especia-
lizadas da Infância e da Juventude. E foi justamente 
um grupo de promotores de Justiça do Distrito Federal 
que apresentou-me a sugestão para a elaboração do 
presente projeto.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2008. – 
Senador Demóstenes Torres.

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 providências.

....................................................................................  
Art. 108. A internação, antes da sentença, pode 

ser determinada pelo prazo máximo de quarenta e 
cinco dias.
....................................................................................

Art. 122. A medida de internação só poderá ser 
aplicada quando:

I – tratar-se de ato infracional cometido mediante 
grave ameaça ou violência a pessoa;

II – por reiteração no cometimento de outras in-
frações graves;

III – por descumprimento reiterado e injustificável 
da medida anteriormente imposta.

§ 1º O prazo de internação na hipótese do inciso 
III deste artigo não poderá ser superior a três meses.

§ 2º Em nenhuma hipótese será aplicada a inter-
nação, havendo outra medida adequada.
....................................................................................

Art. 177. Se afastada a hipótese de flagrante, hou-
ver indícios de participação de adolescente na prática 
de ato infracional, a autoridade policial encaminhará 
ao representante do Ministério Público relatório das 
investigações e demais documentos.
....................................................................................

Art. 183. O prazo máximo e improrrogável para 
a conclusão do procedimento, estando o adolescente 
internado provisoriamente, será de quarenta e cinco 
dias.
....................................................................................

(Às Comissões de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa; e de Constituição, 
Justiça e Cidadania, cabendo à última a deci-
são terminativa.)
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PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO 
Nº 63, DE 2008

Cria o Conselho de Assuntos Econô-
micos do Senado Federal.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É criado o Conselho de Assuntos Eco-

nômicos do Senado Federal, composto de técnicos 
incumbidos de acompanhar e analisar as medidas 
econômicas do Governo Federal, para auxiliar o Con-
gresso Nacional na sua função de fiscalizar e controlar 
os atos do Poder Executivo (CF, art. 49, X).

Art. 2º A Comissão Diretora, em ato próprio, defi-
nirá as normas para a composição e o funcionamento 
do Conselho referido no artigo anterior.

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

Justificação

A missão confiada ao Poder Legislativo, no mun-
do moderno, de fiscalizar os atos do Poder Executivo, 
possui a mesma relevância de sua função de elabo-
rador das leis, e se insere no sistema de ‘freios e con-
trapesos’, que se traduzem nas interlimitações de um 
poder sobre o outro de modo a se evitar, tanto quanto 
possível, o abuso de poder. Tal sistema é a base do 
princípio da separação e da harmonia entre os Pode-
res, preconizado por Montesquieu, mas visto hoje sem 
aquela rigidez inicial. Assim, embora cada poder tenha 
uma função própria, suas tarefas se entrelaçam para 
a consecução de um objetivo comum, que é o bem 
da coletividade.

A criação do Conselho por meio de nossa inicia-
tiva não tem outro objetivo senão colaborar para essa 
nobre missão do Parlamento, consagrada no inciso X 
do art. 49 da Constituição, que confere ao Congresso 
Nacional a atribuição de fiscalizar e controlar os atos 
do Poder Executivo. Aqui se encontra, ao lado de ou-
tros preceitos, a formação do caráter de nosso orde-
namento jurídico e político, corolário do princípio con-
substanciado no art. 2º da Constituição Federal, que 
proclama que são poderes da União, independentes 
e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário.

O projeto, se aprovado, levará o Senado Fede-
ral a contar com um órgão especialmente criado para 
analisar as decisões governamentais que tanto afetam 
a coletividade, visto que as medidas econômicas re-
percutem de forma incisiva sobre todos os setores da 
vida de uma nação, e, por isso mesmo, precisam ser 
minuciosamente fiscalizadas e analisadas. A missão 
do Poder Legislativo inserida no citado art. 49 deve ser 
levada a efeito principalmente nas decisões de nature-

za econômica tomadas pelo Governo, cujos resultados 
tanto podem beneficiar como prejudicar os cidadãos. 
Neste passo, oportuno nos parece o ensinamento de 
Pedro Vieira Motta, que demonstra a relevância da 
função parlamentar de fiscalização dos atos do Poder 
Executivo na área econômica, com base no princípio 
da harmonia e interlimitação entre os poderes, na qual 
se insere o sistema de ‘freios e contrapesos’:

“Se a realidade econômico-financeira é o princi-
pal, o decisivo para o Estado, então a respeito dela é 
que mais importa a divisão dos Poderes. Quem con-
trola a economia e as finanças de um Estado gover-
na-o”. Montesquieu precisou como se hão de dividir o 
Legislativo e o Executivo; e os preceitos valem para a 
matéria econômico-financeira, aduzida pelo Mestre a 
cada passo. Cabe ao Legislativo elaborar as leis, mas 
cabe-lhe, outrossim, fiscalizar e impor a boa execu-
ção delas.

Explica Montesquieu: “Terá o direito, e deverá ter 
a faculdade, de examinar de que maneira foram exe-
cutadas as leis que fez’. (...) Ensinou que ‘todo homem 
que tem poder é levado a abusar dele’. Principalmente 
o homem da área econômico-financeira. Então, a fis-
calização do Legislativo impõe-se aqui, mais do que 
em qualquer outra matéria. (...) As riquezas do Brasil, 
sabemos, são grandes demais. Para defendê-las, não 
bastam os ministros. Precisa mais: precisa a força das 
instituições políticas. Precisa a divisão dos Poderes 
nessa área: que o Legislativo fiscalize, imponha o cum-
primento das leis econômico-financeiras; freie o Exe-
cutivo. (...) Frear o Executivo é função do Legislativo, 
repetimos com Montesquieu. Só ele pode.” (Tradução 
e Comentários de O Espírito das Leis, Ed. Saraiva, 
p. 200 e 201).

No intuito, pois, de dotar o Poder Legislativo que 
um órgão que possa colaborar grandemente para a 
consolidação de um dos mais importantes princípios 
proclamados na nossa Constituição, esperamos de nos-
sos ilustres Pares a aprovação do presente projeto.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2008. – 
Senador Raimundo Colombo.

(À Comissão de Assuntos Econômicos; 
e Diretora.)

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO 
Nº 64, DE 2008

Suspende temporariamente os paga-
mentos de dívidas para com a União e dá 
outras providências.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º Nos termos do art. 52, inciso IX, da Cons-

tituição Federal, ficam suspensos os pagamentos das 
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dívidas contratuais entre o Estado de Santa Catarina 
e os municípios atingidos pelas cheias deste ano de 
2008 para com a União.

Art. 2º A suspensão prevista nesta resolução é 
de 180 dias, prorrogáveis por igual período mediante 
deliberação do Senado Federal.

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

Justificação

O Estado de Santa Catarina está sofrendo com 
um dos piores desastres naturais que se registrou 
em nosso Estado. Em alguns casos, o nível de chuva 
registrado em um único dia correspondeu ao equiva-
lente a quatro vezes o que deveria ocorrer no mesmo 
mês! Vejamos a situação: pelo menos 116 menos, 43 
mil pessoas obrigadas a abandonar suas casas, oito 
cidades ilhadas, famílias sem comida, água e luz. Os 
moradores de Santa Catarina não param de contabilizar 
os estragos provocados pela chuva na pior enchente 
desde 1974, quando 199 pessoas morreram. Em 1984, 
foram dois mortos e mais de 155 mil desabrigados.

Segundo a Defesa Civil do Estado, os desliza-
mentos de terra, que ocorrem desde a última sexta-
feira principalmente no vale do Itajaí, provocaram a 
maioria das mortes. Somados, desabrigados e desa-
lojados chegam a 79.000 que estão na casa de paren-
tes e em abrigos montados de emergência. Números 
que não param de mudar. Pelo menos 1,5 milhão de 
pessoas foram atingidas no estado – cerca de 25% 
da população, são 49 municípios atingidos, dos quais 
oito ficaram isolados e catorze estão em estado de 
calamidade pública. Em Blumenau, onde morreram 13 
pessoas e há 20 mil desalojados, os moradores estão 
sem fornecimento de água potável e já há sinais de 
desabastecimento de alimentos.

Essa situação crítica faz com que, apesar de o 
governo do estado ter mobilizado todo o seu aparato 
de segurança e defesa civil, os recursos públicos e 
privados para resistir a crise estão se exaurindo,

A Constituição Federal estabelece como compe-
tência privativa ao Senado Federal o acompanhamento 
sobre as dividas estaduais e municipais renegociadas 
com o aval desta Casa. Assim, o presente projeto de 
resolução visa a atender o objetivo de permitir mais 
recursos neste momento de calamidade por que passa 
o Estado de Santa Catarina.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2008. – 
Senador Raimundo Colombo.

(À Comissão de Assuntos Econômi-
cos.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados 
e encaminhados às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Passa-se à

ORDEM DO DIA
A apreciação das matérias constantes da pauta 

de hoje fica transferida para a sessão deliberativa or-
dinária do dia 9, terça-feira próxima.

São os seguintes os itens transferidos:

1

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 270, 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 270, de 2008 (apresen-
tado como conclusão do Parecer nº 1.125, de 
2008, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
Relator ad hoc: Senador Francisco Dornelles), 
que aprova a programação monetária relativa 
ao quarto trimestre de 2008.

2

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 30, DE 2008 
(Proveniente da Medida Provisória nº 443, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 30, de 2008, que autoriza 
o Banco do Brasil S.A. e a Caixa Econômica 
Federal a constituírem subsidiárias e a adqui-
rirem participação em instituições financeiras 
sediadas no Brasil; altera as Leis nºs 10.637, 
de 30 de dezembro de 2002, 10.865, de 30 de 
abril de 2004, e 11.774, de 17 de setembro de 
2008; e dá outras providências (proveniente da 
Medida Provisória nº 443, de 2008).

Relator revisor: Valter Pereira
(Sobrestando a pauta a partir de: 

6.12.2008)
Prazo final: 20.12.2008

3

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 444, DE 2008

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 444, de 2008, de autoria do Presi-
dente da República, que autoriza o Poder Exe-
cutivo a doar estoques públicos de alimentos 
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à República de Cuba, à República do Haiti, à 
República de Honduras e à Jamaica.

Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 

15.12.2008)
Prazo final: 07.02.2009

4

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 29, DE 2003 

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 29, de 2003, tendo 
como primeira signatária a Senadora Lúcia Vâ-
nia, que dá nova redação ao art. 193 da Consti-
tuição Federal (que trata da ordem social).

Parecer favorável, sob nº 156, de 2006, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Tasso Jereissati.

5

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 48, DE 2003 

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação 
de recursos destinados à irrigação.

Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15, 
de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: Senador 
João Alberto Souza, favorável, com a Emenda 
nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento: 
(sobre a Emenda nº 2, de Plenário), Relator ad 
hoc: Senador João Batista Motta, favorável, nos 
termos de subemenda que apresenta.

6

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 5, DE 2005 

(Votação nominal)

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

7

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 38, DE 2004 

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 38, de 2004, 
tendo como primeiro signatário o Senador Sér-
gio Cabral, que altera os arts. 52, 55 e 66, da 
Constituição Federal, para estabelecer o voto 
aberto nos casos em que menciona, terminan-
do com o voto secreto do parlamentar.

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

8

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 50, DE 2006 

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da 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, ter-
minando 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 Ple-
nário) Relator ad hoc: Senador Flexa Ribeiro, 
favorável, com Subemenda, que oferece.

9

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 86, DE 2007 

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 86, de 2007, ten-
do como primeiro signatário o Senador Alvaro 
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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.

10

SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6, DE 2007

Votação, em turno suplementar, do Subs-
titutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 
2007 (nº 6.645/2006, na Casa de origem, do 
Deputado Mendes Ribeiro Filho), que acres-
centa parágrafo único ao art. 175 da Lei nº 
5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de 
Processo Civil, e dá nova redação ao art. 62 
da Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, que 
organiza a Justiça Federal de primeira instân-
cia, e dá outras providências. (Estabelece dias 
e períodos de feriado forense e de suspensão 
dos prazos processuais)

Pareceres sob nºs 994, de 2007 e 383, 
de 2008, das Comissões

– Diretora, Relator: Senador Alvaro Dias, 
oferecendo a redação do vencido; e

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Pedro Simon (sobre as Emen-
das nºs 1 a 5, de Plenário), favorável, nos ter-
mos de subemendas que apresenta.

11

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 7, DE 2008

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

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

12

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.

13

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.

14

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 pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 3, de 2001, tendo como primeiro 
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signatário o Senador José Roberto Arruda,que 
altera o artigo 228 da Constituição Federal, 
reduzindo para dezesseis anos a idade para 
imputabilidade penal.

15

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.

16

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.

17

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.

18

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

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 6, 
de 2003 (nº 2.820/2000, na Casa de origem, do 
Deputado Alberto Fraga), que altera os arts.47 
e 56 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 
1971 (dispõe sobre a administração e o con-
selho fiscal das sociedades cooperativas).

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

19

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2003

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

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

20

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 75, DE 2004

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

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

21

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 103, DE 2005

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

Parecer sob nº 198, de 2006, da Comissão 
de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: Senador 
Paulo Paim, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CAS (Substitutivo), que apresenta.

22

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 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, do Deputado Wasny de Roure), 
que modifica o inciso II do caput do art. 44 da Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (dispõe 
sobre o aproveitamento de matérias cursadas 
em seminários de filosofia ou teologia).

Parecer sob nº 924, de 2006, da Comis-
são de Educação, Relatora: Senadora Maria do 
Carmo Alves, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.

23

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, do Deputado Geraldo Re-
sende), 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 privados de assistência 
à saúde (acrescenta o planejamento familiar 
nos casos de cobertura dos planos ou seguros 
privados de assistência à saúde).

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

24

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, do Deputado Ricardo Barros), 
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.

25

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 4, DE 2006

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

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

26

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, do Deputado Sandro Ma-
bel), 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 sobre 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.

27

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, do Deputado Sandes Jú-
nior), 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.

28

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2006 (nº 922/2003, na 
Casa de origem, do Deputado Davi Alcolum-
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bre), que denomina “Aeroporto Internacional de 
Macapá/AP – Alberto Alcolumbre”, o aeroporto 
da cidade de Macapá, Estado do Amapá.

Parecer favorável, sob nº 883, de 2008, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Geovani Borges.

29

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 96, DE 2007

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 96, de 2007 (nº 
6.463/2005, na Casa de origem), que ins-
titui o dia 25 de janeiro como Dia Nacional 
da Bossa Nova. 

Parecer favorável, sob nº 510, de 2008, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relatora ad hoc Senadora Idelli Salvatti.

30

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 208, DE 2008

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

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

31

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 142, DE 2005 
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143  

do Regimento Comum)

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

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

32

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

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

do Recurso nº 6, de 2007)

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

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

33

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

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

do Recurso nº 6, de 2007)

Projeto de Lei do Senado nº 306, de 
2003, de autoria do Senador Valmir Amaral, 
que acrescenta artigo à Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 (Código de Defesa do Con-
sumidor), tipificando como crime a manutenção 
de informações negativas sobre consumidor em 
cadastros, banco de dados, fichas ou registros 
por período superior a cinco anos.

34

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

termos do Recurso nº 7, de 2007)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 169, de 2005, de autoria do 
Senador Paulo Paim, que altera dispositivo da 
Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003,que 
dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras 
providências.
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Parecer sob nº 459, de 2007, da Comis-
são de Direitos Humanos e Legislação Parti-
cipativa, Relator ad hoc: Senador Flávio Arns, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CDH 
(Substitutivo), que oferece.

35

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

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

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

36

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

termos do Recurso nº 9, de 2007)

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

37

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006 
(Tramita nos termos dos arts. 142 e 143  

do Regimento Comum)

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 226, 
de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito dos Correios, que acrescenta 

dispositivos ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 – Código Penal, e à Lei nº 
1.579, de 18 de março de 1952, que dispõe so-
bre as Comissões Parlamentares de Inquérito 
(tipifica as condutas de fazer afirmação falsa 
ou negar a verdade, na condição de indiciado 
ou acusado, em inquéritos, processos ou Co-
missões Parlamentares de Inquérito).

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

38

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 32, DE 2008 
(Tramita nos termos dos arts. 142 e 143  

do Regimento Comum)

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.

39

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 33, DE 2008 
(Tramita nos termos dos arts. 142 e 143  

do Regimento Comum)

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

40

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 34, DE 2008 
(Tramita nos termos dos arts. 142 e 143  

do Regimento Comum)

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

41

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 35, DE 2008 
(Tramita nos termos dos arts. 142 e 143  

do Regimento Comum)

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

42

PARECER Nº 106, DE 2008

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

43

REQUERIMENTO Nº 778, DE 2007

Votação, em turno único, do 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.)

44

REQUERIMENTO Nº 914, DE 2007

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

45

REQUERIMENTO Nº 1.230, DE 2007 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

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

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

46

REQUERIMENTO Nº 847, DE 2008 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 847, de 2008, de iniciativa da Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, solicitando voto de solidariedade 
ao Senador Eduardo Azeredo, em razão de 
correspondência por ele recebida, subscrita 
pelo Sr. Marco Aurélio Garcia, Assessor Es-
pecial de Política Externa do Presidente da 
República, relativa ao pronunciamento do 
Senador na sessão do Senado no último dia 
11 de junho, sobre a mudança de opinião do 
Presidente da Venezuela, Hugo Chávez, em 
relação às Forças Armadas Revolucionárias 
da Colômbia (FARC).
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47

REQUERIMENTO Nº 877, DE 2008 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Está encerrada a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Ainda há Expediente. 

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Sr. Presi-
dente,...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
A Presidência recebeu a Mensagem nº 258, de 2008, 
do Senhor Presidente da República, de retirada da 
urgência constitucional atribuída ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 130, de 2008. 

Está formalizada a retirada da urgência. O referi-
do projeto passa a tramitar em rito normal e, uma vez 
que já está instruído, será incluído em Ordem do Dia 
oportunamente.

É a seguinte a Mensagem recebida:

MENSAGEM Nº 258, DE 2008 
(Nº 957/2008, na origem)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Dirijo-me a Vossas Excelências a fim de solicitar 

seja considerada sem efeito, e, portanto, cancelada 
a urgência pedida, com apoio no § 1º do art. 64 da 
Constituição para o Projeto de Lei nº 130, de 2008 (nº 
3.452/08 na Câmara dos Deputados), que “Dispõe so-
bre a criação da Carreira de Desenvolvimento de Po-
líticas Sociais, sobre a criação de cargos de Analista 
Técnico e de Agente Executivo da Superintendência 
de Seguros Privados – SUSEP, sobre a transformação 
de cargos na Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria – ANVISA, altera o Anexo I da Lei nº 10.871, de 
20 de maio de 2004, para adaptar os quantitativos de 
cargos da Anvisa, a Lei nº 11.539, de 8 de novembro 

de 2007, que dispõe sobre a Carreira de Analista de 
Infra-Estrutura e sobre o cargo isolado de provimen-
to efetivo de Especialista em Infra-Estrutura Sênior, e 
altera a Lei nº 11.526, de 4 de outubro de 2007, para 
prever a fórmula de pagamento de cargo em comissão 
ocupado por militar”, enviado à Câmara dos Deputados 
com a Mensagem nº 294, de 2008.

Brasília, 3 de dezembro de 2008. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

Aviso nº 1.145 – C. Civil

Em, 3 de dezembro de 2008

A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Morais
Primeiro Secretário do Senado Federal

Assunto: Cancelamento de urgência na tramitação de 
projeto de lei

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual  

o Excelentíssimo Senhor Presidente da República so-
licita seja cancelada a urgência pedida para o Projeto 
de Lei nº 130, de 2008 (nº 3.452/08 na Câmara dos 
Deputados).

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

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Pela ordem, 
Sr. Presidente. Gostaria de fazer uso da palavra.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Após a Mensagem. É só um expediente. Aí, está garan-
tida, pela ordem, a palavra do Senador José Nery.

Em sessão anterior, foi lido o Requerimento nº 
1.501, de 2008, do Senador Paulo Paim e outros Srs. 
Senadores, solicitando que o tempo destinado aos ora-
dores do período do Expediente da sessão do próximo 
dia 16 de dezembro seja destinado a comemorar o 25º 
aniversário do Departamento Intersindical de Asses-
soria Parlamentar – Diap.

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

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Com a palavra, pela ordem, o Senador José Nery.
V. Exª poderá usar a tribuna pelo tempo que 

julgar conveniente. Jamais ousaria cortar a palavra 
desse grandioso representante do Estado do Pará e 
do PSOL.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pronuncia o se-
guinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Senador Mão Santa, Srs. Senadores, anteontem, 
o Juiz Federal Fausto De Sanctis, da 6ª Vara Criminal 
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Federal Especializada em Crimes Financeiros e Lava-
gem de Dinheiro, condenou o banqueiro Daniel Dantas, 
dono do grupo Opportunity, a dez anos de prisão pelo 
crime de corrupção ativa. Dantas é acusado de tentar 
subornar o Delegado da Polícia Federal Victor Hugo 
Rodrigues, para ter seu nome excluído das investiga-
ções da operação Satiagraha.

Também foram condenados o assessor de Dan-
tas, Humberto Braz, ex-Presidente da BrasilTelecom, 
e o consultor Hugo Chicaroni, ambos a sete anos de 
prisão, por terem cumprido o papel de intermediários na 
oferta de suborno, quando ofereceram US$1 milhão ao 
Delegado para excluir o nome de Dantas da investiga-
ção que estava em curso. Os três poderão recorrer da 
decisão em liberdade, uma vez que o Juiz De Sanctis 
não expediu mandato de prisão contra eles.

Além das sentenças de prisão, o Juiz também 
aplicou multa aos três, por danos causados à socie-
dade. Dantas foi condenado a pagar R$12 milhões, 
Chicaroni, R$494 mil e Humberto Braz, R$1,5 milhão. 
Essas quantias serão revertidas para entidades be-
neficentes. 

Apesar de já ter sido investigado várias vezes, 
essa é a primeira condenação criminal do banqueiro. 
Além da ação criminal que responde na Justiça, Dan-
tas é alvo de um inquérito policial por vários crimes à 
frente do Opportunity, como gestão fraudulenta e lava-
gem de dinheiro. Além do processo com sentença de 
Primeira Instância e do inquérito policial, a Operação 
Satiagraha, da Polícia Federal, investiga no segundo 
inquérito atividades ilegais do ex-megainvestidor Naji 
Nahas.

Essa condenação, mesmo que ainda não seja 
suficiente para colocar atrás das grades o Sr. Daniel 
Dantas, mostra o acerto e a seriedade dos servidores 
públicos que conduziram a Operação Satiagraha e 
deixam claro que qualquer combate à corrupção em 
nosso País precisará enfrentar e contrariar interesses 
criminosos poderosos, que infelizmente conseguiram 
penetrar em muitas instituições da República.

Espero que esse gesto grandioso do Juiz Fausto 
de Sanctis seja o começo de um tempo em que a im-
punidade não prevaleça mais em nosso País.

Aproveito também para registrar que são infun-
dadas as acusações de partidarização do trabalho da 
Polícia Federal, especialmente no que diz respeito aos 
posicionamentos do Delegado Protógenes Queiroz. 
Os ataques a ele e ao PSOL só servem para desviar 
o foco da prosa. É preciso discutir por que ele foi afas-
tado da investigação da Operação Satiagraha; que 
interesses subterrâneos levaram o STF a ser tão ágil 
na liberação do Sr. Daniel Dantas; principalmente, é 
necessário aprofundar as investigações entre este se-

nhor, Daniel Dantas, e as instituições do nosso País. 
Esse é o verdadeiro tema. O resto é cortina de fuma-
ça, que só ajuda a escaparem impunes os corruptos 
flagrados pela Operação Satiagraha.

Portanto, Sr. Presidente, Senador Mão Santa, 
são improcedentes, de má-fé, seguramente de má-fé, 
as afirmações feitas por autoridades do Judiciário e 
do Governo, enxergando na ação investigativa do De-
legado Protógenes Queiroz uma ação partidarizada. 
Não é verdade. O que é verdade é que a investigação 
conduzida por Protógenes Queiroz foi às entranhas 
da corrupção que grassa neste País, mexeu com in-
teresses poderosos. Daí a forma como se tem tentado 
atingir a sua honra, a sua história e a sua brilhante tra-
jetória na condução de várias investigações da Polícia 
Federal, inclusive levando à prisão pessoas poderosas 
desta República. 

Por isso, Senador Mão Santa e Senador Cristo-
vam Buarque, a ação de intimidação, de perseguição 
política, institucional e profissional, feita contra o De-
legado Protógenes Queiroz é um desserviço à causa 
do combate à corrupção neste País. Por isso, temos 
de tornar pública a nossa solidariedade às investiga-
ções conduzidas pela Polícia Federal, na pessoa do 
Delegado Protógenes e em seguida assumida pelo 
Delegado Saad, que, inclusive, no relatório final, pe-
diu à Justiça a prisão do banqueiro Daniel Dantas, e 
a Justiça assim concedeu.

Concedo um aparte ao eminente Senador Cris-
tovam Buarque.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador 
Nery, felizmente V. Exª trouxe esse assunto para o Se-
nado. Independentemente de querer aqui imiscuir-me 
nos assuntos do Poder Judiciário, mesmo do poder – 
se é que é um Poder, não deveria ser – policial, creio 
que, se esse assunto não ficar muito bem explicado 
à opinião pública, qualquer gesto que venha transfor-
mar o Delegado Protógenes em vítima e aqueles que 
ele investigou em heróis ou qualquer gesto que venha 
absolvê-los vai ter uma repercussão muito negativa na 
credibilidade da população brasileira em relação ao 
serviço da Justiça neste País. O País pode até ficar 
duvidando do Poder Legislativo, porque, a cada quatro 
anos, este muda; agora, se o povo desconfia do Poder 
Judicial, aí não há futuro – até porque eles são vitalí-
cios, são para sempre; eles são enquanto estiverem 
vivos. Creio que, ao trazer esse assunto para cá, V. 
Exª traz a necessidade corretíssima de nós, do Poder 
Legislativo, estarmos de olho no que está acontecen-
do – não porque vamos estar de um lado ou de outro, 
mas porque estamos do lado da respeitabilidade das 
instituições republicanas. O povo não vai entender se, 
depois de todo esse processo, de tudo que apareceu 
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na mídia, tivermos o delegado punido e o investigado 
absolvido. Vai ser muito difícil para a opinião pública. 
Por isso, sem querer entrar em juízo de valores, quero 
dizer da responsabilidade das autoridades nacionais 
de explicarem muito bem qualquer gesto que venham 
tomar. É claro que, para que haja uma condenação 
a qualquer um, tem de haver boas explicações, tem 
de haver um processo, tem de haver comprovações, 
tem de haver provas, mas, quando a gente prende o 
delegado e solta o investigado, as coisas ficam muito 
complicadas. Ao trazer esse assunto, V. Exª mostra que, 
nesta Casa, estamos preocupados com as instituições 
e que, para sermos solidários e preocupados com as 
instituições, temos de ser preocupados e solidários 
com aqueles que fizeram seu serviço, que fizeram seu 
trabalho e que, de repente, transformam-se em vítimas, 
sem que nos tenham deixado convencidos de que, de 
fato, eles erraram no processo que seguiram. Quando 
houve o assunto dos algemados, Senador Mão San-
ta, tomei posição e lembrei que, neste País, todas as 
noites, vemos, no Jornal Nacional, jovens, em geral, 
negros, sem camisa, algemados, e nunca se perce-
beu que havia jovens negros, pobres, sem camisa, de 
bermuda, algemados. Quando são algemados alguns 
com camisas sociais, imediatamente se arma um es-
cândalo neste País. Vamos ser contra algemas, mas 
vamos ser contra algemas para todos. E vamos lem-
brar que se demorou muito para descobrir que nes-
te País os pobres são algemados, talvez porque, no 
Brasil, os pobres sejam invisíveis na sua característica 
social, como se fosse natural aquele estado. Fico feliz 
em que o Senador Nery esteja trazendo esse assunto. 
Fiquemos de olho pela responsabilidade que temos na 
credibilidade das instituições, seja desta Casa, seja 
do Poder Judiciário, seja do Poder Executivo. Por isso, 
temos de explicar bem tudo aquilo que o povo acha 
estranho, e o povo está achando estranho o que está 
acontecendo. De repente, vemos um delegado sendo 
incriminado por ter investigado, e o investigado, em-
bora condenado recentemente pelo Poder Judiciário, 
de repente, transformando-se em vítima do delegado. 
Parabéns. Vamos ficar de olho no que está acontecen-
do sobre esse assunto.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Obrigado, Se-
nador Cristovam Buarque. V. Exª tocou num aspecto 
fundamental: a necessidade de respeito e credibilidade 
das instituições da República – do Congresso, do Exe-
cutivo, do Judiciário. Evidentemente, naquela situação 
específica da investigação, da Operação Satiagraha, a 
imagem do Judiciário brasileiro foi arranhada, compro-
metida, de forma muito clara, à medida que investigados 
do colarinho branco tiveram, do Poder Judiciário, uma 
celeridade jamais vista em outras oportunidades. 

O preso provisório, no caso o Sr. Daniel Dantas, 
por conta da investigação, estava na mesma situação 
de mais de 290 mil brasileiros que são presos provi-
soriamente e que esperam pela decisão do Judiciário 
para terem atendida a solicitação de responder em li-
berdade os processos de que são acusados. Então, as 
instituições que estiverem envolvidas nessa situação 
nos deixam muitas preocupações.

Senador Mão Santa, tenho respaldado e apoiado, 
nesta tribuna e aonde vou, o trabalho da Polícia Federal 
no combate à corrupção neste País, em todas as es-
feras. Quantas operações foram feitas, quantos foram 
presos e quantos não estão respondendo a processo 
por conta do competente trabalho da Polícia Federal? 
Mas, em relação à Operação Satiagraha e ao brilhan-
te trabalho do Delegado Protógenes... Tanto é que o 
delegado que o substituiu fez um relatório pedindo a 
condenação do banqueiro Daniel Dantas.

O Juiz Fausto de Sanctis exarou a sentença 
anteontem condenando o banqueiro a dez anos de 
prisão.

É inaceitável que o Delegado Protógenes tenha 
sido submetido ao constrangimento de ter a sua vida 
profissional e pessoal devassada por um mandato de 
busca e apreensão de pertences e equipamentos pes-
soais em sua residência, constrangendo sua família.

Há uma intenção, que me parece muito clara, de 
desqualificar o brilhante trabalho realizado. Á medida 
que o investigador, o delegado, usando das suas atri-
buições, conduz a investigação da forma que o fez e, 
em resposta, seus superiores instauram um processo, 
para mim, isso tem o sentido da intimidação, tem o sen-
tido da perseguição, a qual não podemos tolerar.

Além da gravidade, Senador Cristovam Buarque, 
Presidente Mão Santa, como os delegados da Polícia 
Federal conduzirão as várias outras investigações por 
crimes tão graves quanto aqueles investigados por 
Protógenes Queiroz? Qual é a segurança institucio-
nal, legal que terão esses profissionais para fazerem 
valer, à exaustão, o cumprimento da lei na busca da 
verdade dos fatos que eles têm que apurar? Como 
ficam esses delegados ao terem que cumprir a sua 
missão legal, institucional, diante da consciência do 
que aconteceu em relação ao Delegado Protógenes, 
quando, ao fazer um brilhante trabalho, no curso do 
processo, inacreditavelmente, passou ele a responder 
por várias acusações que, sem dúvida, não condizem 
com a postura, com a forma com que conduziu essa 
Operação Satiagraha?

Portanto, o momento é de vigilância. O momen-
to é de preocupação com a preservação das nossas 
instituições.
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Considero, Senador Cristovam Buarque, que V. 
Exª tocou no aspecto fundamental desta questão: não 
podemos permitir nenhum ato que venha a comprome-
ter as nossas instituições na busca e na realização da 
justiça e, principalmente, com atos ou omissões que 
levem essas instituições ao descrédito por parte da 
população brasileira.

Portanto, saudando a decisão corajosa do Juiz 
Fausto de Sanctis e a ação dos delegados da Polícia 
Federal envolvidos com a operação Satiagraha, mani-
festo o meu desejo de que esses exemplos sirvam de 
orientação e de estímulo para a continuidade da luta 
no combate à corrupção em nosso País, especialmente 
àqueles bandidos de colarinho branco.

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

– Diante das inúmeras acusações de corrupção nos 
pleitos eleitorais do Brasil, o Piauí fica estarrecido ao 
constatar que, anunciada a cassação de alguns Gover-
nadores, não se inclui na lista o Governador do Esta-
do do Piauí, mesmo depois que, logo após o pleito, o 
PSDB tenha denunciado a corrupção eleitoral, eis que 
o Governador do Estado do Piauí recebeu recursos 
no montante de quase R$10 milhões para a compra 
de ambulâncias, no episódio do escândalo dos “san-
guessugas”. E mais ainda: gravações de conversas 
telefônicas, em número de dezessete, com o Diretor-
Presidente da Gautama, de posse da Polícia Federal, 
atestam a corrupção eleitoral. E, seguindo as ações 
do PSDB, o PMDB também moveu processo em que 
pede a cassação do Governador.

Diante dessa enxurrada de denúncias, o Piauí e 
o Brasil ficam perplexos, porque, quando se trata de 
governantes do Partido dos Trabalhadores, a corrupção 
vai parar debaixo do tapete da Justiça Eleitoral.

Então, vou ler aqui, do Jornal Diário do Povo, o 
jornal independente do Piauí, um editorial da mais alta 
seriedade, escrito pelo jornalista Zózimo Tavares:

PMDB agiliza processo que pede cassa-
ção do Governador

Os advogados do PMDB estão dando 
seguimento ao recurso especial eleitoral nº 
28.433, sob protocolo 180832007-10.10.2007, 
contra o Governador José Wellington Barroso 
de Araújo Dias. O processo pede a cassação 
do mandato do governador por abuso de poder 
econômico e político nas eleições de 2006. O 
recurso está para vistas na Procuradoria-Geral 
Eleitoral, em Brasília. O relator do processo no 
TSE é o Ministro José Delgado.

A motivação foram os pedidos de cassa-
ção depois que foram cassados os governa-
dores de Rondônia, Ivo Cassol, e da Paraíba, 

Cássio Cunha Lima. Os advogados alegam que 
o caso do Piauí é idêntico ao da Paraíba.

(...)
Logo após as eleições, os advogados 

Edvar Santos e William Guimarães impetraram 
a ação no TRE-PI contra Wellington Dias, ale-
gando a prática de conduta vedada na cam-
panha.

“Houve, de fato, utilização de programa 
social em proveito da candidatura à reeleição 
do governador, o que é expresso como con-
duta vedada. Isso porque o representado, na 
condição de governador e candidato à reelei-
ção, teve associada a sua candidatura à dis-
tribuição de carteiras de habilitação aos seus 
beneficiários, materiais estes subvencionados 
pelo poder público”, diz o documento em aná-
lise no TSE.

Os advogados alegam que a prática do 
ato vedado afeta a igualdade de oportunidades 
entre os candidatos no pleito. O Governador 
Wellington Dias foi beneficiado com a distri-
buição gratuita de bens e serviços de caráter 
social, subvencionados pelo Erário, semelhan-
te ao caso da Paraíba, assegurou o advogado 
Edvar Santos.

Na argumentação da ação, os advogados 
alegam ainda que a lei que criava o programa 
de governo que autorizava a distribuição das 
carteiras de habilitação foi editada no ano da 
eleição. Além disso, não tinha previsão no 
Orçamento do ano anterior para este projeto 
social: Programa de Formação de Condutor 
Carente, criado pela Lei Estadual nº 5.542, 
de 11.01.2006.

“Tudo isso configura conduta vedada, 
mesmo entendimento do TRE-PB, onde apli-
cou a pena de multa e cassação do diploma, 
fato confirmado pelo TSE. No caso do Piauí, o 
TRE optou pela aplicação de multa alegando 
o princípio da proporcionalidade. Mas o enten-
dimento do TSE nesses casos não é levado 
em conta a potencialidade ofensiva, basta a 
simples conduta vedada, fato comprovado no 
processo Representação 1033”, explicou o 
advogado do PMDB.

É estranhar que, diante de inúmeros governado-
res ameaçados de cassação, não seja incluído o do 
Piauí, onde, a história conta, paira a maior corrupção 
eleitoral.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Os Srs. Senadores Cristovam Buarque, Gerson Camata, 
Arthur Virgílio e Renan Calheiros enviaram discursos 
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à Mesa, que serão publicados na forma do disposto 
no art. 203, combinado com o inciso I, § 2º do art. 210, 
do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, 

Gostaria, hoje, de juntar minha voz às vozes dos 
Senadores Alvaro Dias, Paulo Paim e Marcelo Crivella, 
que, desde 2006, vêm alertando o povo brasileiro a res-
peito da situação dos aposentados e pensionistas do 
fundo de previdência complementar Aerus, que atende 
a funcionários da Varig e da Transbrasil.

De fato, Senhor Presidente, a situação das 40 mil 
famílias que dependem do Aerus é absolutamente an-
gustiante. O que surgiu como um fundo de pensão apa-
rentemente sólido e viável tornou-se, com o tempo, fonte 
de preocupação para todos aqueles que, durante anos, 
investiram suas economias na esperança de garantir um 
futuro tranqüilo e estável para si e para suas famílias.

O equilíbrio atuarial do Aerus, Senhoras e Senho-
res Senadores, sofreu duros golpes desde o início dos 
anos 90. O primeiro deles, e talvez o principal, foi o fim 
da chamada terceira fonte de custeio, a parcela de 3% 
do valor de cada bilhete aéreo que era repassada ao 
plano de previdência complementar.

Em 1990, a Vasp pediu o fim do repasse ao DAC, 
que primeiro negou, mas depois aceitou o pedido da-
quela companhia aérea, desobrigando também as de-
mais empresas do repasse. Isso aconteceu entre 1990 
e 1991, e marcou o começo da crise do Aerus. Todo o 
equilíbrio atuarial do fundo dependia dessa terceira fon-
te de custeio, que foi planejada para durar trinta anos, 
mas que só durou oito. O fim dessa fonte de recursos 
foi um duro golpe na estabilidade do plano.

A partir daí, uma série de irregularidades mar-
cou a gestão do Aerus. Criaram o chamado Plano II a 
partir dos recursos do plano original – uma movimen-
tação totalmente irregular, mas que foi autorizada pela 
Secretaria de Previdência Complementar. No final de 
2002, já eram quatro os planos existentes, dois para 
a Varig e dois para a Transbrasil.

A capitalização do Aerus sofreu outro duro golpe 
quando as empresas patrocinadoras passaram a repac-
tuar suas dívidas com o fundo, em vez de pagá-las. A 
Varig renegociou sua dívida com o Aerus vinte e uma 
vezes. Vinte e uma vezes, Senhoras e Senhores Sena-
dores. A Transbrasil, por sua vez, repactuou sua dívida 
com o fundo oito vezes no total. Essas repactuações con-
tratuais não estavam, em absoluto, previstas na criação 
do Aerus. Tudo isso aconteceu sob o olhar aprovador 
da Secretaria de Previdência Complementar.

Depois disso, começaram as batalhas judiciais. 
Depois que a quebra do Aerus tornou-se incontornável, 
houve decisão, no TRF da 1ª Região, determinando que a 
União se responsabilizasse pela manutenção mensal dos 
beneficios de cada assistido. A União recorreu ao STF, 
que de pronto anulou parte da decisão do TRF e cancelou 
a multa diária que aquela corte havia estipulado.

A decisão mais recente, de meados de novembro, 
partiu mais uma vez do STF: o Ministro Gilmar Men-
des suspendeu a decisão do TRF, argumentando que 
a Constituição proíbe a União de repassar recursos às 
entidades de previdência complementar privada.

As esperanças dos beneficiários do Aerus, Se-
nhor Presidente, parecem se concentrar, até onde eu 
consigo ver, em duas possíveis soluções. A primeira 
delas depende do STF e da decisão a respeito da ação 
que pode conceder à Varig 3 bilhões de reais de res-
sarcimento por perdas caudadas pelo congelamento 
das tarifas aéreas, ainda no Governo Sarney. O Aerus 
ficaria com parte dessa quantia para retomar o paga-
mento das aposentadorias.

A segunda solução envolve, necessariamente, 
que o Governo Federal assuma, por algum mecanis-
mo a ser definido, o pagamento dos beneficios dos 
aposentados e pensionistas do Aerus.

Independentemente da solução adotada, Senho-
ras e Senhores, acredito que o caso Aerus guarde uma 
importante lição para o Governo Federal e para todos 
aqueles envolvidos com o setor da previdência privada 
no Brasil. Houve, é evidente, um profundo descaso, por 
parte da Secretaria de Previdência Complementar, em 
relação às irregularidades que foram se acumulando 
na administração do fundo.

É possível identificar, ao longo da crise do Aerus, 
vários pontos em que era perfeitamente viável a ado-
ção de medidas que, se não pusessem um fim à crise, 
seriam capazes de, pelo menos, evitar que a situação 
chegasse ao ponto em que chegou.

O que vimos, no entanto, foi uma atitude de laissez-
faire, laissez-passer, por parte da SPC, diante de uma 
situação que exigia do órgão atitudes rígidas de respei-
to às normas e aos contratos. Por sua vez, a Varig e a 
Transbrasil não honraram os compromissos assumidos 
quando da criação do fundo de pensão, o que compro-
meteu inteiramente o equilíbrio atuarial do Aerus.

Não podemos também nos esquecer, Senhoras e 
Senhores Senadores, que, por trás desses nomes todos 
– Aerus, Varig, Transbrasil – estão seres humanos que 
depositaram religiosamente, mês a mês, suas econo-
mias no fundo de pensão, confiando que, dessa forma, 
estariam garantindo uma aposentadoria tranqüila. Ima-
ginem o sentimento de impotência dessas pessoas, a 
sensação de que foram e continuam sendo ludibriadas, 
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a perda de confiança nas instituições brasileiras que 
elas devem estar sentindo neste momento.

Acredito que é nosso dever, enquanto Parlamen-
tares e representantes dessas pessoas no Poder Le-
gislativo, zelar por seus direitos, renovar sua confiança 
nas instituições democráticas e ajudar na busca de 
soluções para seus problemas. Mesmo porque o Go-
verno atual, não raras vezes, sempre adotou a postu-
ra de um governo que via, nos fundos de previdência 
complementar, uma força que deveria ser incentivada, 
dada sua importância para o funcionamento dos mer-
cados, a formação de poupança e a democratização 
do capital das empresas.

Renovo, portanto, minha solidariedade à posição 
corajosa que vem sendo adotada pelo Senador Alvaro 
Dias e pelos demais Senadores que acreditam que o 
caso Aerus merece nossa atenção e nosso apoio na 
busca por soluções para a angústia dos beneficiários 
do fundo, que merecem, como todos nós, uma apo-
sentadoria tranqüila e livre de sobressaltos financeiros 
– especialmente nessa situação, em que eles fizeram 
por merecer essa tranqüilidade.

Muito obrigado, Senhor Presidente.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – AP Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs Senadores, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
tomou uma decisão acertada ao optar pela defesa de 
uma proposta de ação coordenada dos governos para 
conter a especulação nos mercados futuros de com-
modities de alimentos, metais e petróleo, na próxima 
reunião do G-8. Sem a ação coordenada do grupo, 
que reúne os 7 países desenvolvidos mais a Rússia, 
é muito pouco provável que essa especulação deixe 
de estimular um ciclo negativo de pressão de alta dos 
preços, com impactos em todo o planeta.

A especulação com commodities vem crescendo, 
especialmente na Bolsa de Chicago, principal centro 
financeiro mundial desse tipo de negociação. Já se 
detectou um significativo movimento de migração de 
outros ativos financeiros, como títulos públicos, rumo ao 
mercado de commodities, devido à alta de preços.

Este, entretanto, é apenas um dos aspectos de 
um problema bem mais complexo. O presidente não 
pode esquecer de enfatizar também que a política de 
subsídios e de barreiras tarifárias impostas ao comércio 
de alimentos pelos Estados Unidos e União Européia 
afeta a produção e distribuição internacional de ali-
mentos, dificultando a existência de um sistema mais 
justo e orientado para o mercado.

Um bom exemplo a ser citado é a Lei Agrícola 
que entrou em vigor recentemente nos Estados Uni-
dos, e que aumenta os subsídios para vários produtos, 
distorcendo preços e condições no mercado interna-

cional e prejudicando a agricultura dos países mais 
pobres. A lei foi vetada pelo presidente George Bush, 
que considerou “excessivo e caro” o apoio aos fazen-
deiros americanos e propôs subsídios apenas para 
quem tivesse renda anual inferior a 200 mil dólares. O 
veto e a proposta foram derrubados pelo Congresso, 
e agora ganharam subsídios fazendeiros com renda 
de até 1 milhão e 250 mil dólares por ano.

Três dias de reuniões em Roma, antecedidos de 
várias semanas preparatórias, não impediram que a 
recente Cúpula da FAO, a Organização das Nações 
Unidas para Agricultura e Alimentação, resultasse em 
fracasso, com trocas de acusações e nenhuma medida 
prática contra a crise alimentar mundial. 

Prometeram-se “esforços para assegurar que 
o comércio internacional de alimentos e as políticas 
gerais de comércio conduzam a uma segurança ali-
mentar para todos”. O problema é que ninguém sabe 
como esses esforços se traduzirão em ações que pro-
duzam resultados, e nem quais serão essas políticas 
gerais de comércio. 

A reunião do G-8, que será realizada em 7 e 8 
de julho, é uma nova oportunidade – que não deve ser 
desperdiçada – para que os líderes mundiais encarem 
de frente a gravidade da situação, algo que vêm evi-
tando fazer até agora.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, depois que o governo equatoriano 
anunciou que não pagaria sua dívida com o BNDES, 
resultante do empréstimo com a construtora Odebre-
cht, chegou a vez de Venezuela, Bolívia e Paraguai 
informarem que vão realizar auditorias em suas con-
tas externas, fazendo do Brasil o alvo de um imenso 
“calote” que pode alcançar até R$ 5 bilhões, volume 
de empréstimos externos concedidos pelo BNDES 
principalmente a esses quatro países.

A linha de confronto aberta pelo Equador foi sau-
dada como exemplar pelos presidentes da Venezuela, 
Hugo Chávez, e da Bolívia, Evo Morales. O Paraguai 
também já anunciou que ira auditar a sua dívida com 
o Brasil pela construção da usina de Itaipu. 

Além desses países, alguns governos da Améri-
ca Central assinaram nota acenando com “respostas 
concertadas” a quem agir “contra a vontade do Equa-
dor de impugnar os créditos que tenham lesionado a 
economia do país e seu estado de direito”.

Enquanto alguns países estão brincando com 
os interesses do Brasil, o governo do presidente Lula 
insiste na ideologização da nossa política externa, tra-
tando de forma frouxa, flácida, dos interesses nacionais, 
confundindo diplomacia com política partidária.
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A jornalista Miriam Leitão, em artigo publicado 
hoje, dá uma boa medida da atual situação: “Esse pro-
cesso ganhou força quando a Bolívia colocou tropas 
dentro de uma empresa brasileira, a Petrobras, e o Bra-
sil divulgou nota para dizer que a Bolívia tinha direito de 
defender sua soberania. Como se os investimentos da 
Petrobras na Bolívia colocassem em risco a soberania 
deles. Essa confusões que a diplomacia brasileira fez 
no governo Lula, o excesso de empréstimos sem causa 
de proteção, colocaram o Brasil nesta situação. Agora 
a Venezuela diz que também quer rever a dívida com o 
Brasil. Estamos sendo tratados como “o gringo” da vez 
por esses países. Ideologia e empréstimos bancários 
não combinam muito. Se o Equador não paga, quem 
paga somos nós, que mantemos o Tesouro”.

Enfim, estou apresentando agora, na Comissão de 
Relações Exteriores desta Casa, requerimento convocan-
do o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, e o 
Presidente do BNDES, Luciano Coutinho, para prestarem 
esclarecimentos naquela comissão sobre as providências 
que o governo brasileiro pretende adotar frente a essas 
constantes ameaças de calote desses países. 

Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs .Senadores, um dos temas que têm me trazido a 
esta Tribuna é a situação do setor sucroalcooleiro em 
Alagoas, principalmente a de exportadores e de forne-
cedores de cana-de-açúcar – os pequenos produtores 
que contribuem para que Alagoas e o Nordeste tenham 
destaque na produção de açúcar e álcool no País.

Por causa disso, tenho conversado com setores 
do Governo que podem beneficiar o meio rural, o prin-
cipal setor produtivo do País. 

Alagoas, por exemplo, é o maior produtor de cana 
do Norte-Nordeste.

Há alguns dias, conversei com o Presidente Lula 
sobre o assunto. E, ontem à noite, no Palácio do Pla-
nalto, voltamos a tratar do tema.

Na conversa, o Presidente anunciou que vai de-
terminar ao Ministro da Fazenda, Guido Mantega, e ao 
Presidente do Banco do Brasil, Antônio Francisco Lima 
Neto, que sejam estudadas e adotadas medidas para 
fortalecer o setor exportador de açúcar e álcool.

O maior problema é a escassez de crédito e de 
capital de giro, pois o setor de exportação depende 
disso para manter compromissos.

Num momento de crise mundial, um dos princi-
pais motores deve ser a ampliação das exportações, 
como a de açúcar. 

Hoje, o mercado internacional compra 70% da 
produção brasileira do produto. Enquanto as exporta-

ções de etanol correspondem a apenas 15% da pro-
dução nacional.

No caso dos fornecedores de cana, os problemas 
também são grandes. 

Em nosso estado, existem hoje mais de 7 mil plan-
tadores de cana. Destes, 6 mil são mini-fundiários e mini-
agricultores, responsáveis pelo maior número de empre-
gos no meio rural – são 240 mil postos de trabalho. 

Mais da metade destes plantadores sobrevive com 
uma produção de até 200 toneladas de cana.

Nos últimos anos, estes fornecedores tentam 
sobreviver às sucessivas crises do setor, mas exis-
tem indicativos de que esta categoria está sofrendo 
forte redução.

Segundo a Associação dos Plantadores de Cana 
de Alagoas, há cerca de duas décadas, este agricul-
tor representava 70% da produção estadual. Hoje, 
resume-se a 33%.

Em 2007, a Conab calculou o custo de produção 
em R$ 42 reais por tonelada, mas este ano o preço 
ficou em torno de R$ 50 reais, enquanto o valor pago 
pelo mercado é de R$ 36 reais. 

E este seria ainda menor sem o aumento do 
dólar, porque o preço do açúcar caiu no mercado in-
ternacional.

Na conversa de ontem à noite no Planalto, agradeci 
ao Presidente Lula pela medida provisória que elimina 
débitos tributários anteriores a 2003. Esta MP, que limita 
as dívidas a R$10 mil reais, beneficia diretamente os 
fornecedores de cana que estavam endividados.

O Presidente -– atento ao problema dos pequenos 
produtores do Nordeste – também autorizou uma ajuda 
emergencial de R$ 90 milhões de reais para o setor. 

Os recursos vão bancar uma subvenção de R$ 
5 reais para cada tonelada de cana moída até o limite 
de 10 mil toneladas por agricultor. 

A subvenção será paga a todos os fornecedores 
do Nordeste, inclusive de Alagoas, e pode atingir mais 
de 70% da categoria.

É uma espécie de antecipação do preço mínimo da 
cana-de-açúcar, reivindicação que levei ao Presidente 
há alguns meses, depois de me reunir com os Ministros 
Guido Mantega, José Múcio e Reinhold Stephanes e 
com representantes do setor, inclusive da ASPLANA.

Além disso, será realizado um leilão para comprar 
açúcar das indústrias do Nordeste pela CONAB. Vão 
ser adquiridos 1 milhão e 800 mil sacas de açúcar. 

A quantidade corresponde a 5,5% de todo o açú-
car que é destinado ao mercado interno na região.

As medidas são emergenciais, vão beneficiar os 
fornecedores ainda nesta safra e entrarão em vigor 
dentro de alguns dias.
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Todas estas iniciativas são extremamente impor-
tantes para o setor. E reafirmam o nosso compromisso 
com a defesa dos pequenos e médios fornecedores 
de cana-de-açúcar de Alagoas.

Precisamos ter uma produção confiável e uma 
exportação estável. 

A garantia do preço mínimo concorre para isso. 
Ele permite o acesso dos fornecedores ao crédito dos 
bancos, à saída da informalidade e viabiliza o cresci-
mento de uma classe média rural que precisa continuar 
integrada na cadeia da cana no Nordeste.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en-
cerrar os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 43 
minutos.)
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 53ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)

Bahia
Minoria-DEM - Antonio Carlos Júnior* (S)

Bloco-PR - César Borges*
PDT - João Durval**

Rio Grande do Sul
Bloco-PT - Paulo Paim*
PTB - Sérgio Zambiasi*
Maioria-PMDB - Pedro Simon**

Amazonas
Minoria-PSDB - Arthur Virgílio*
PDT - Jefferson Praia* (S)

Bloco-PT - João Pedro** (S)

Rio de Janeiro
Bloco-PRB - Marcelo Crivella*
Maioria-PMDB - Paulo Duque* (S)

Bloco-PP - Francisco Dornelles**

Ceará
PDT - Patrícia Saboya*
Minoria-PSDB - Tasso Jereissati*
Bloco-PC DO B - Inácio Arruda**

Paraná
Bloco-PT - Flávio Arns*
PDT - Osmar Dias*
Minoria-PSDB - Alvaro Dias**

Maranhão
Maioria-PMDB - Lobão Filho* (S)

Maioria-PMDB - Roseana Sarney*
PTB - Epitácio Cafeteira**

Paraíba
Minoria-DEM - Efraim Morais*
Maioria-PMDB - José Maranhão*
Minoria-PSDB - Cícero Lucena**

Acre
Maioria-PMDB - Geraldo Mesquita Júnior*
Bloco-PT - Marina Silva*
Bloco-PT - Tião Viana**

Pará
Minoria-PSDB - Flexa Ribeiro* (S)

PSOL - José Nery* (S)

Minoria-PSDB - Mário Couto**

Espírito Santo
Maioria-PMDB - Gerson Camata*
Bloco-PR - Magno Malta*
Bloco-PSB - Renato Casagrande**

Mato Grosso do Sul
Bloco-PT - Delcídio Amaral*
Maioria-PMDB - Valter Pereira* (S)

Minoria-PSDB - Marisa Serrano**

Pernambuco
Minoria-DEM - Marco Maciel*
Minoria-PSDB - Sérgio Guerra*
Maioria-PMDB - Jarbas Vasconcelos**

Piauí
Minoria-DEM - Heráclito Fortes*
Maioria-PMDB - Mão Santa*
PTB - João Vicente Claudino**

Distrito Federal
Minoria-DEM - Adelmir Santana* (S)

PDT - Cristovam Buarque*
PTB - Gim Argello** (S)

São Paulo
Bloco-PT - Aloizio Mercadante*
PTB - Romeu Tuma*
Bloco-PT - Eduardo Suplicy**

Rio Grande do Norte
Maioria-PMDB - Garibaldi Alves Filho*
Minoria-DEM - José Agripino*
Minoria-DEM - Rosalba Ciarlini**

Rondônia
Bloco-PT - Fátima Cleide*
Maioria-PMDB - Valdir Raupp*
Bloco-PR - Expedito Júnior**

Minas Gerais
Minoria-PSDB - Eduardo Azeredo*
Maioria-PMDB - Wellington Salgado de
Oliveira* (S)

Minoria-DEM - Eliseu Resende**

Santa Catarina
Bloco-PT - Ideli Salvatti*
Maioria-PMDB - Neuto De Conto* (S)

Minoria-DEM - Raimundo Colombo**

Tocantins
Bloco-PR - João Ribeiro*
Maioria-PMDB - Leomar Quintanilha*
Minoria-DEM - Kátia Abreu**

Goiás
Minoria-DEM - Demóstenes Torres*
Minoria-PSDB - Lúcia Vânia*
Minoria-PSDB - Marconi Perillo**

Alagoas
Minoria-PSDB - João Tenório* (S)

Maioria-PMDB - Renan Calheiros*
PTB - Ada Mello** (S)

Amapá
Maioria-PMDB - Gilvam Borges*
Minoria-PSDB - Papaléo Paes*
Maioria-PMDB - José Sarney**

Mato Grosso
Minoria-DEM - Gilberto Goellner* (S)

Bloco-PT - Serys Slhessarenko*
Minoria-DEM - Jayme Campos**

Sergipe
Maioria-PMDB - Almeida Lima*
Bloco-PSB - Antonio Carlos Valadares*
PSC - Virginio de Carvalho** (S)

Roraima
Bloco-PT - Augusto Botelho*
Maioria-PMDB - Romero Jucá*
PTB - Mozarildo Cavalcanti**

Mandatos
*: Período 2003/2011    **: Período 2007/2015   
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PERMANENTES E SUAS SUBCOMISSÕES

1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS  - CAE
Número de membros: 27 titulares  e 27 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Aloizio Mercadante  (PT-SP)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Eliseu Resende  (DEM-MG)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (3)

Eduardo Suplicy   (PT)

Francisco Dornelles   (PP)

Delcídio Amaral   (PT)

Aloizio Mercadante   (PT)

Renato Casagrande   (PSB)

Expedito Júnior   (PR)

Serys Slhessarenko   (PT)

 

 1.  Flávio Arns   (PT)

 2.  Ideli Salvatti   (PT)

 3.  Marina Silva   (PT)  (8)

 4.  Marcelo Crivella   (PRB)

 5.  Inácio Arruda   (PC DO B)

 6.  Patrícia Saboya   (PDT)  (1)

 7.  Antonio Carlos Valadares   (PSB)

 8.  César Borges   (PR)

Maioria ( PMDB )
Romero Jucá   (PMDB)

Valdir Raupp   (PMDB)

Pedro Simon   (PMDB)

Mão Santa   (PMDB)

Gilvam Borges   (PMDB)  (5,12)

Neuto De Conto   (PMDB)

Gerson Camata   (PMDB)

 1.  Valter Pereira   (PMDB)

 2.  Roseana Sarney   (PMDB)

 3.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)

 4.  Leomar Quintanilha   (PMDB)

 5.  Lobão Filho   (PMDB)  (6)

 6.  Paulo Duque   (PMDB)

 7.  Jarbas Vasconcelos   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Adelmir Santana   (DEM)

Antonio Carlos Júnior   (DEM)  (15)

Eliseu Resende   (DEM)

Jayme Campos   (DEM)

Kátia Abreu   (DEM)  (11,13)

Raimundo Colombo   (DEM)  (10)

Cícero Lucena   (PSDB)

Flexa Ribeiro   (PSDB)

Sérgio Guerra   (PSDB)

Tasso Jereissati   (PSDB)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM)

 2.  Heráclito Fortes   (DEM)  (14)

 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)  (16)

 9.  Marconi Perillo   (PSDB)

 10.  João Tenório   (PSDB)

PTB  (4)

João Vicente Claudino  1.  Sérgio Zambiasi   (9)

www.senado.gov.br/sf/atividade/Comissoes/consComPerm.asp?com=38
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Gim Argello  2.   

PDT
Osmar Dias  1.  Jefferson Praia   (7)

Notas:
1. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
2. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
5. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 114/08-GLPMDB).
6. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão em virtude de o Senador Edison Lobão encontrar-se afastado do
exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia. (Of. 142/2008 - GLPMDB).
7. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/08-LPDT).
8. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 66/2008-GLDBAG).
9. Em 23.06.2008, o Senador Sérgio Zambiasi é designado membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 18/2008/GLPTB), em vaga anteriormente
pertencente ao Bloco de Apoio ao Governo. O Senador Paulo Paim deixou de compor a Comissão, como membro suplente do Bloco de Apoio ao
Governo (Of. nº 069/2008-GLDBAG).
10. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
11. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
12. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 362/2008).
13. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
14. Em 25/11/2008, o Senador Heráclito Fortes é designado suplente do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Júnior, que
assume a titularidade (Of. 119/08-GLDEM).
15. Em 25/11/2008, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado titular do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes, que assume
a suplência (Of. 119/08-GLDEM).
16. Em 26/11/2008, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of.
136/08-GLPSDB).

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário n° 19 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3311-4605 e 33113516
Fax: 3311-4344

E-mail: scomcae@senado.gov.br
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1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - ASSUNTOS MUNICIPAIS

Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2005, do Senador Luiz Otávio, com o objetivo de opinar
sobre matérias de interesse do poder municipal local. 

Número de membros: 9 titulares  e 9 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Cícero Lucena  (PSDB-PB)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Garibaldi Alves Filho  (PMDB-RN)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (3)

Antonio Carlos Valadares   (PSB)

VAGO   (6)

Expedito Júnior   (PR)

 1.  Delcídio Amaral   (PT)

 2.  Serys Slhessarenko   (PT)

 3.  João Vicente Claudino   (PTB)

Maioria ( PMDB )
Valdir Raupp   (PMDB)

VAGO   (4)

 1.  Mão Santa   (PMDB)

 2.  Renato Casagrande   (PSB)  (2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Rosalba Ciarlini   (DEM)

Raimundo Colombo   (DEM)  (7)

Sérgio Guerra   (PSDB)

 

 1.  VAGO   (5)

 

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

 3.  VAGO   (8)

PDT PSDB PMDB  (1)

Cícero Lucena   (PSDB)  1.   

 
Notas:
1. Vaga compartilhada entre PMDB, PSDB e PDT.
2. Vaga do PMDB cedida ao PSB
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Em virtude do falecimento do Senador Jonas Pinheiro.
6. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Vago em virtude de o Senador Eduardo Azeredo ter sido substituído pelo Senadora Lúcia Vânia na Comissão de Assuntos Econômicos (Ofício nº
129/08-GLPSDB).

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)  (4)

Osmar Dias   (PDT)  (1)

Tasso Jereissati   (PSDB)

 1.  João Tenório   (PSDB)  (2)

 2.  Cícero Lucena   (PSDB)  (2)

 3.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

 
Notas:
1. Vaga cedida ao PDT
2. Vaga cedida ao PSDB
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Telefone(s): 3311-4605 e 33113516

Fax: 3311-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br
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1.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - REGULAMENTAÇÃO DOS MARCOS
REGULATÓRIOS

Finalidade: Debater e estudar a regulamentação dos Marcos Regulatórios nos diversos setores de
atividades que compreendem serviços concedidos pelo Governo, como telecomunicações, aviação civil,
rodovias, saneamento, ferrovias, portos, mercado de gás natural, geração de energia elétrica, parcerias
público-privadas, etc. 

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Delcídio Amaral  (PT-MS)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Sérgio Guerra  (PSDB-PE)
RELATOR:  Senador Garibaldi Alves Filho  (PMDB-RN)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (1)

Delcídio Amaral   (PT)

Inácio Arruda   (PC DO B)

 1.  Francisco Dornelles   (PP)

 2.  Renato Casagrande   (PSB)

Maioria ( PMDB )
Valdir Raupp   (PMDB)

VAGO   (2)

 1.  Romero Jucá   (PMDB)

 2.  Valter Pereira   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO   (3)

Eliseu Resende   (DEM)

Sérgio Guerra   (PSDB)

 1.  José Agripino   (DEM)

 2.  Romeu Tuma   (PTB)

 3.  Tasso Jereissati   (PSDB)

 
Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
3. Vago, em virtude de a Senadora Kátia Abreu encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de
30.6.2008 a 28.10.2008, e ter sido substituída pelo Senador Marco Antônio Costa, na Comissão de Assuntos Econômicos. (Of. nº 62/08-GLDEM)

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Telefone(s): 3311-4605 e 33113516

Fax: 3311-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br

www.senado.gov.br/sf/atividade/Comissoes/consComPerm.asp?com=1394
www.senado.gov.br/sf/atividade/Comissoes/consComPerm.asp?com=1394


140 quinta-feira 27 ORDEM DO DIA novembro de 2008

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS  - CAS
Número de membros: 21 titulares  e 21 suplentes

PRESIDENTE:  Senadora Patrícia Saboya  (PDT-CE)
VICE-PRESIDENTE:  Senadora Rosalba Ciarlini  (DEM-RN)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (5)

Patrícia Saboya   (PDT)  (3)

Flávio Arns   (PT)

Augusto Botelho   (PT)

Paulo Paim   (PT)

Marcelo Crivella   (PRB)

Inácio Arruda   (PC DO B)

José Nery   (PSOL)

 1.  Fátima Cleide   (PT)

 2.  Serys Slhessarenko   (PT)

 3.  Expedito Júnior   (PR)

 4.  VAGO   (1,2,13)

 5.  Antonio Carlos Valadares   (PSB)

 6.  Ideli Salvatti   (PT)

 7.  Magno Malta   (PR)

Maioria ( PMDB )
Romero Jucá   (PMDB)

VAGO   (9)

VAGO   (6)

Valdir Raupp   (PMDB)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)

 1.  Leomar Quintanilha   (PMDB)

 2.  Valter Pereira   (PMDB)

 3.  Pedro Simon   (PMDB)

 4.  Neuto De Conto   (PMDB)

 5.   

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Demóstenes Torres   (DEM)

Jayme Campos   (DEM)

Kátia Abreu   (DEM)  (12,15)

Rosalba Ciarlini   (DEM)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

Lúcia Vânia   (PSDB)

Papaléo Paes   (PSDB)

 1.  Adelmir Santana   (DEM)

 2.  Heráclito Fortes   (DEM)

 3.  Raimundo Colombo   (DEM)  (10)

 4.  Romeu Tuma   (PTB)  (4)

 5.  Cícero Lucena   (PSDB)

 6.  Sérgio Guerra   (PSDB)

 7.  Marisa Serrano   (PSDB)

PTB  (7)

Mozarildo Cavalcanti   (8,11)  1.  Ada Mello   (14)

PDT
João Durval  1.  Cristovam Buarque 
Notas:
1. O Senador Fernando Collor encontra-se licenciado, nos termos do Requerimento nº 968, de 2007, aprovado em 27/08/2007.
2. Em 04/09/2007, o Senador Euclydes Mello é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Fernando
Collor (Of. 141/2007-GLDBAG).
3. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
5. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
6. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
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8. Em 23/04/2008, o Senador Gim Argello deixa de integrar a Comissão (Of. 73/2008-GLPTB).
9. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
10. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
11. Em 02/07/2008, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado Titular do PTB, na Comissão, em vaga antes ocupada pelo Senador Gim Argello (Of.
111/2008-GLPTB).
12. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
13. Vago, em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em
28.12.2007.
14. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 145/2008/GLPTB).
15. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 11:30HS - Plenário n.º 09 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3311-3515
Fax: 3311-3652

E-mail: scomcas@senado.gov.br

2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Paulo Paim  (PT-RS)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Marcelo Crivella  (PRB-RJ)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (1)

Paulo Paim   (PT)

Marcelo Crivella   (PRB)

 1.  Flávio Arns   (PT)

 2.   

Maioria (PMDB) e PDT
VAGO   (2)  1.   

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Jayme Campos   (DEM)

Lúcia Vânia   (PSDB)

 1.  VAGO   (3)

 2.  Cícero Lucena   (PSDB)

 
Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
3. Vago, em virtude de a Senadora Kátia Abreu encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de
30.6.2008 a 28.10.2008, e ter sido substituída pelo Senador Marco Antônio Costa, na Comissão de Assuntos Sociais. (Of. nº 62/08-GLDEM)

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Telefone(s): 3311-3515

Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br
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2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Eduardo Azeredo  (PSDB-MG)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Flávio Arns  (PT-PR)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (1)

Flávio Arns   (PT)

Paulo Paim   (PT)

 1.  Fátima Cleide   (PT)

 2.   

Maioria (PMDB) e PDT
VAGO   (2)  1.   

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Rosalba Ciarlini   (DEM)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 

 

 1.  Papaléo Paes   (PSDB)

 2.  Marisa Serrano   (PSDB)

 
Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Telefone(s): 3311-3515

Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br

www.senado.gov.br/sf/atividade/Comissoes/consComPerm.asp?com=1323
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2.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA DA
SAÚDE

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Papaléo Paes  (PSDB-AP)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Augusto Botelho  (PT-RR)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (1)

Augusto Botelho   (PT)

Flávio Arns   (PT)

 1.  Antonio Carlos Valadares   (PSB)

 2.   

Maioria (PMDB) e PDT
João Durval   (PDT)  1.  Adelmir Santana   (DEM)  (2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Rosalba Ciarlini   (DEM)

Papaléo Paes   (PSDB)

 1.  VAGO   (3)

 2.  Cícero Lucena   (PSDB)

 
Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vaga cedida pelo PDT ao DEM.
3. Vago, em virtude de a Senadora Kátia Abreu encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de
30.6.2008 a 28.10.2008, e ter sido substituída pelo Senador Marco Antônio Costa, na Comissão de Assuntos Sociais. (Of. nº 62/08-GLDEM)

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Telefone(s): 3311-3515

Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br
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3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA  - CCJ
Número de membros: 23 titulares  e 23 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Marco Maciel  (DEM-PE)  (2)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Valter Pereira  (PMDB-MS)
 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (4)

Serys Slhessarenko   (PT)

Marina Silva   (PT)  (8)

Eduardo Suplicy   (PT)

Aloizio Mercadante   (PT)

Ideli Salvatti   (PT)

Antonio Carlos Valadares   (PSB)

 1.  Inácio Arruda   (PC DO B)  (13)

 2.  Francisco Dornelles   (PP)  (1,12,13)

 3.  César Borges   (PR)

 4.  Expedito Júnior   (PR)  (13,14)

 5.  Magno Malta   (PR)

 6.  Marcelo Crivella   (PRB)  (16)

Maioria ( PMDB )
Jarbas Vasconcelos   (PMDB)

Pedro Simon   (PMDB)

Romero Jucá   (PMDB)

Almeida Lima   (PMDB)

Valter Pereira   (PMDB)

Gilvam Borges   (PMDB)  (7,15)

 1.  Roseana Sarney   (PMDB)

 2.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)

 3.  Leomar Quintanilha   (PMDB)

 4.  Valdir Raupp   (PMDB)

 5.  José Maranhão   (PMDB)

 6.  Neuto De Conto   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Adelmir Santana   (DEM)

Marco Maciel   (DEM)

Demóstenes Torres   (DEM)

Kátia Abreu   (DEM)  (11,17)

Antonio Carlos Júnior   (DEM)

Arthur Virgílio   (PSDB)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

Lúcia Vânia   (PSDB)

Tasso Jereissati   (PSDB)

 1.  Eliseu Resende   (DEM)

 2.  Jayme Campos   (DEM)

 3.  José Agripino   (DEM)

 4.  Alvaro Dias   (PSDB)  (3)

 5.  Virginio de Carvalho   (PSC)  (6)

 6.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

 7.  João Tenório   (PSDB)

 8.  Marconi Perillo   (PSDB)

 9.  Mário Couto   (PSDB)

PTB  (5)

Epitácio Cafeteira  1.  Mozarildo Cavalcanti 

PDT
Osmar Dias   (9)  1.  Cristovam Buarque   (10)

Notas:
1. Em 07/08/2007, o Senador Marcelo Crivella é designado quarto suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Inácio Arruda (Of 131/2007-GLDBAG).
2. Eleito em 8.8.2007.
3. Vaga cedida pelo DEM ao PSDB.
4. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
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5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 112/08-GLPMDB).
8. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 59/2008 - GLDBAG).
9. Em 04.06.2008, o Senador Osmar Dias é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT).
10. Em 04.06.2008, o Senador Cristovam Buarque é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT), em substituição ao Senador Osmar
Dias.
11. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
12. Em 06.08.2008, o Senador Francisco Dornelles é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Marcelo Crivella (Ofício nº 081/2008-GLDBAR).
13. Em 13.08.2008, a Liderança do Bloco de Apoio ao Governo solicitou alteração na ordem de seus membros na suplência da Comissão (Ofício nº
083/2008-GLDBAG).
14. Em 13.08.2008, o Senador Expedito Júnior é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Ofício nº 083/2008-GLDBAG).
15. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 354/2008).
16. Em 28.10.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador José Nery
(Ofício nº 096/2008-GLDBAG).
17. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário n.º 3 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3311-3972
Fax: 3311-4315

E-mail: scomccj@senado.gov.br

3.1) SUBCOMISSÃO - IMAGEM E PRERROGATIVAS PARLAMENTARES

Finalidade: Assessorar a Presidência do Senado em casos que envolvam a imagem e as prerrogativas dos
parlamentares e da própria instituição parlamentar. 

Número de membros: 5 titulares

 

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3311-3972

Fax: 3311-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br

3.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

 

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3311-3972

Fax: 3311-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  - CE
Número de membros: 27 titulares  e 27 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Cristovam Buarque  (PDT-DF)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Gilvam Borges  (PMDB-AP)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (3)

Flávio Arns   (PT)

Augusto Botelho   (PT)

Fátima Cleide   (PT)

Paulo Paim   (PT)

Ideli Salvatti   (PT)

Inácio Arruda   (PC DO B)

Renato Casagrande   (PSB)

João Ribeiro   (PR)

 1.  Patrícia Saboya   (PDT)  (1)

 2.  João Pedro   (PT)

 3.  Marina Silva   (PT)  (12)

 4.  Antonio Carlos Valadares   (PSB)

 5.  Francisco Dornelles   (PP)

 6.  Marcelo Crivella   (PRB)

 7.  João Vicente Claudino   (PTB)

 8.  Magno Malta   (PR)

Maioria ( PMDB )
Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)

Gilvam Borges   (PMDB)  (8,16)

Mão Santa   (PMDB)

Valdir Raupp   (PMDB)

Paulo Duque   (PMDB)

Lobão Filho   (PMDB)  (5,9)

Gerson Camata   (PMDB)

 1.  Romero Jucá   (PMDB)

 2.  Leomar Quintanilha   (PMDB)

 3.  Pedro Simon   (PMDB)

 4.  Valter Pereira   (PMDB)

 5.  Jarbas Vasconcelos   (PMDB)

 6.  VAGO   (15,17)

 7.  Neuto De Conto   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO   (4)

Heráclito Fortes   (DEM)

Virginio de Carvalho   (PSC)  (6)

Marco Maciel   (DEM)

Raimundo Colombo   (DEM)  (13)

Rosalba Ciarlini   (DEM)

Marconi Perillo   (PSDB)

Marisa Serrano   (PSDB)

Papaléo Paes   (PSDB)

Flexa Ribeiro   (PSDB)

 1.  Adelmir Santana   (DEM)

 2.  VAGO   (11)

 3.  Gilberto Goellner   (DEM)

 4.  José Agripino   (DEM)

 5.  Kátia Abreu   (DEM)  (14,18)

 6.  Romeu Tuma   (PTB)  (2)

 7.  Cícero Lucena   (PSDB)

 8.  Eduardo Azeredo   (PSDB)

 9.  Sérgio Guerra   (PSDB)

 10.  Lúcia Vânia   (PSDB)

PTB
Sérgio Zambiasi   (7)

 

 1.   

 2.   

PDT
Cristovam Buarque  1.  VAGO   (10)
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Notas:
1. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
2. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
5. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 07/04/2008, a Presidência designa o Senador Sérgio Zambiasi como membro titular da Comissão (Of. nº 18, de 2008, da Liderança do PTB).
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 110/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 143/2008 - GLPMDB).
10. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
11. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
12. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 64/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se encontra licenciada,
nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 220/2008).
16. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 363/2008).
17. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
18. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 11:00HS - Plenário nº 15 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121

E-mail: julioric@senado.gov.br
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4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, TEATRO, MÚSICA E COMUNICAÇÃO
SOCIAL

Número de membros: 12 titulares  e 12 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO  
VICE-PRESIDENTE:  Senadora Marisa Serrano  (PSDB-MS)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (2)

Paulo Paim   (PT)

Flávio Arns   (PT)

Sérgio Zambiasi   (PTB)

 1.  Antonio Carlos Valadares   (PSB)

 2.  Ideli Salvatti   (PT)

 3.  Magno Malta   (PR)

Maioria ( PMDB )
VAGO   (3)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)

Paulo Duque   (PMDB)

 1.  Marcelo Crivella   (PRB)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB)

 3.  Valter Pereira   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO   (4)

Romeu Tuma   (PTB)

Rosalba Ciarlini   (DEM)

Marisa Serrano   (PSDB)

Marconi Perillo   (PSDB)

 1.  VAGO   (1)

 2.  Marco Maciel   (DEM)

 3.  Raimundo Colombo   (DEM)  (5)

 4.  Eduardo Azeredo   (PSDB)

 5.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

PDT
Francisco Dornelles   (PP)  1.  Cristovam Buarque 

 
Notas:
1. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (Of. 30/2008-GLDEM e
Req. nº 1.135/2009).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
4. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
5. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498

Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br
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5) COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE  - CMA

Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Leomar Quintanilha  (PMDB-TO)
VICE-PRESIDENTE:  Senadora Marisa Serrano  (PSDB-MS)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (2)

Renato Casagrande   (PSB)

Marina Silva   (PT)  (7)

Fátima Cleide   (PT)

César Borges   (PR)

 

 1.  Flávio Arns   (PT)

 2.  Augusto Botelho   (PT)

 3.  Serys Slhessarenko   (PT)

 4.  Inácio Arruda   (PC DO B)

 5.  Expedito Júnior   (PR)

Maioria ( PMDB )
Leomar Quintanilha   (PMDB)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)

Valdir Raupp   (PMDB)

Valter Pereira   (PMDB)

 1.  Romero Jucá   (PMDB)

 2.  Gilvam Borges   (PMDB)  (5,11)

 3.  Almeida Lima   (PMDB)

 4.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Eliseu Resende   (DEM)

Heráclito Fortes   (DEM)

Gilberto Goellner   (DEM)

José Agripino   (DEM)

Cícero Lucena   (PSDB)  (10)

Marisa Serrano   (PSDB)

Marconi Perillo   (PSDB)

 1.  Adelmir Santana   (DEM)

 2.  VAGO   (1)

 3.  VAGO   (3)

 4.  Raimundo Colombo   (DEM)  (9)

 5.  Papaléo Paes   (PSDB)  (4)

 6.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

 7.  Arthur Virgílio   (PSDB)

PTB
Gim Argello   (6)  1.   

PDT
Jefferson Praia   (8)  1.   
Notas:
1. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
4. Em 15/04/2008, o Senador Papaléo Paes é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of. 50/2008 -
GLPSDB).
5. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 121/08-GLPMDB).
6. Em 22/04/2008, o Senador Gim Argello é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 71/2008-GLPTB).
7. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 58/2008 - GLDBAG).
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 06/08-LPDT).
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9. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
10. Em 05.08.2008, o Senador Cícero Lucena é designado titular do PSDB (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão, em substituição ao Senador
Mário Couto (Ofício nº 102/08 - GLPSDB).
11. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 361/2008).

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 11:30HS - Plenário nº 6 - ALA NILO COELHO

Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060

E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

5.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - AQUECIMENTO GLOBAL

Finalidade: Estudar as mudanças climáticas em conseqüência do aquecimento global 

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Renato Casagrande  (PSB-ES)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Marconi Perillo  (PSDB-GO)

RELATOR:  VAGO  

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (1)

Renato Casagrande   (PSB)

Inácio Arruda   (PC DO B)

 1.  Flávio Arns   (PT)

 2.  Expedito Júnior   (PR)

Maioria ( PMDB )
Valter Pereira   (PMDB)  1.  VAGO   (2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
 

Marconi Perillo   (PSDB)

VAGO   (3)

 1.  Adelmir Santana   (DEM)

 2.  Marisa Serrano   (PSDB)

 

 
Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
3. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena ter sido substituído pelo Senador Mário Couto, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (Of. 40/2008-GLPSDB).

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935

Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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5.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA SOBRE O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Cícero Lucena  (PSDB-PB)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Flexa Ribeiro  (PSDB-PA)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (2)

César Borges   (PR)

Serys Slhessarenko   (PT)

 1.  Inácio Arruda   (PC DO B)

 2.  Augusto Botelho   (PT)

Maioria ( PMDB )
Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)  1.  VAGO   (3,4,6)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO   (1)

Cícero Lucena   (PSDB)  (5,7)

 1.  Adelmir Santana   (DEM)

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

 
Notas:
1. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. Em 13/05/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente do PMDB na Subcomissão (Of. 27/08-CMA).
5. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena ter sido substituído pelo Senador Mário Couto, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (Of. 40/2008-GLPSDB).
6. Vago em virtude do retorno do titular à Casa, Senador Gilvam Borges, em 25.08.2008 (Of. nº 073/2008 - GSGB).
7. Em 05/11/2008, o Senador Cícero Lucena é designado titular do PSDB na Subcomissão (Ofício nº 127/08-GLPSDB).

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935

Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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5.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - FÓRUM DAS ÁGUAS DAS AMÉRICAS E FÓRUM
MUNDIAL DA ÁGUA

Finalidade: Participar e Acompanhar as atividades do Fórum das Águas das Américas, a realizar-se no
Brasil, e do V Fórum Mundial da Água, que acontecerá em Istambul, Turquia, em março de 2009. 

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senadora Marina Silva  (PT-AC)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Renato Casagrande  (PSB-ES)

RELATOR:  Senadora Marisa Serrano  (PSDB-MS)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )

Marina Silva   (PT)  (1)

Renato Casagrande   (PSB)

 1.  Fátima Cleide   (PT)

 2.  César Borges   (PR)

Maioria ( PMDB )
Leomar Quintanilha   (PMDB)  1.  Almeida Lima   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Marisa Serrano   (PSDB)

Gilberto Goellner   (DEM)

 1.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

 2.  Adelmir Santana   (DEM)

 
Notas:
1. Em 18.06.2008, a Senadora Marina Silva é designada titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão(Of. Nº 57/2008-CMA).

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935

Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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5.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A CRISE AMBIENTAL NA
AMAZÔNIA

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Flexa Ribeiro  (PSDB-PA)
VICE-PRESIDENTE:  VAGO    (2)

RELATOR:  Senador Expedito Júnior  (PR-RO)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )

Renato Casagrande   (PSB)

VAGO   (1)

 1.  Expedito Júnior   (PR)

 2.  Augusto Botelho   (PT)

Maioria ( PMDB )
Leomar Quintanilha   (PMDB)  1.  VAGO   (3,5)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Flexa Ribeiro   (PSDB)

Gilberto Goellner   (DEM)

 1.  VAGO   (4)

 2.  Arthur Virgílio   (PSDB)

 
Notas:
1. O Senador Sibá Machado deixou o exercício do mandato em 14.05.2008, em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
2. O Senador Sibá Machado deixou o cargo em 14.05.2008.
3. Em 18/06/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente do PMDB na Subcomissão (Of. 58/2008-CMA).
4. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena ter sido substituído pelo Senador Mário Couto, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (Of. 40/2008-GLPSDB).
5. Vago em virtude do retorno do titular à Casa, Senador Gilvam Borges, em 25.08.2008 (Of. nº 073/2008 - GSGB).

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935

Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

www.senado.gov.br/sf/atividade/Comissoes/consComPerm.asp?com=1429
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6) COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA  - CDH
Número de membros: 19 titulares  e 19 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Paulo Paim  (PT-RS)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Cícero Lucena  (PSDB-PB)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (8)

Flávio Arns   (PT)

Fátima Cleide   (PT)

Paulo Paim   (PT)

Patrícia Saboya   (PDT)  (5)

Inácio Arruda   (PC DO B)

José Nery   (PSOL)  (1,2)

 1.  Serys Slhessarenko   (PT)

 2.  Eduardo Suplicy   (PT)

 3.  Marina Silva   (PT)  (12)

 4.  Ideli Salvatti   (PT)

 5.  Marcelo Crivella   (PRB)

 

Maioria ( PMDB )
Leomar Quintanilha   (PMDB)

Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB)

Paulo Duque   (PMDB)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)

Gilvam Borges   (PMDB)  (11,13)

 1.  Mão Santa   (PMDB)

 2.  Romero Jucá   (PMDB)

 3.  Roseana Sarney   (PMDB)

 4.  Valter Pereira   (PMDB)

 5.  Jarbas Vasconcelos   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
César Borges   (PR)  (4)

Eliseu Resende   (DEM)

Romeu Tuma   (PTB)  (6)

Gilberto Goellner   (DEM)

Arthur Virgílio   (PSDB)

Cícero Lucena   (PSDB)

Magno Malta   (PR)  (3,7)

 1.  VAGO 

 2.  Heráclito Fortes   (DEM)

 3.  Jayme Campos   (DEM)

 4.  Virginio de Carvalho   (PSC)  (10)

 5.  Mário Couto   (PSDB)

 6.  Lúcia Vânia   (PSDB)

 7.  Papaléo Paes   (PSDB)

PTB  (9)

  1.  Sérgio Zambiasi 

PDT
Cristovam Buarque  1.   
Notas:
1. Vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao PSOL.
2. Vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo ao PSOL.
3. Em virtude do retorno do titular, Senador Alvaro Dias.
4. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
5. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
6. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
7. Vaga cedida pelo PSDB ao PR.
8. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
9. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.

www.senado.gov.br/sf/atividade/Comissoes/consComPerm.asp?com=834
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10. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
11. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 111/08-GLPMDB).
12. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 65/2008-GLDBAG).
13. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 355/2008).

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 12:00HS - Plenário nº 2 - ALA NILO COELHO

Telefone(s): 3311-4251/2005
Fax: 3311-4646

E-mail: scomcdh@senado.gov.br

6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO IDOSO
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Leomar Quintanilha  (PMDB-TO)
VICE-PRESIDENTE:  Senadora Lúcia Vânia  (PSDB-GO)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (2)

Paulo Paim   (PT)

Serys Slhessarenko   (PT)

 1.  Flávio Arns   (PT)

 2.  VAGO   (4)

Maioria ( PMDB )
Leomar Quintanilha   (PMDB)

Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB)

 1.  VAGO   (3)

 2.   

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO   (1)

Heráclito Fortes   (DEM)

Lúcia Vânia   (PSDB)

 1.   

 2.   

 3.  Papaléo Paes   (PSDB)

 
Notas:
1. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of.
30/2008-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Vago, em virtude de o Senador Gilvam Borges ter-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a
24.08.2008, e ter sido substituído pelo Senador Geovani Borges, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of. 111/2008-GLPMDB).
4. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005

Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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6.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

 

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005

Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

6.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO
Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador José Nery  (PSOL-PA)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Inácio Arruda  (PC DO B-CE)

Prazo final:  22/03/2009

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (3)

Eduardo Suplicy   (PT)

José Nery   (PSOL)  (2)

 1.  Flávio Arns   (PT)

 2.  Patrícia Saboya   (PDT)

Maioria ( PMDB )
Inácio Arruda   (PC DO B)  1.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO   (1)

Lúcia Vânia   (PSDB)

 1.  VAGO   (4)

 2.  Cícero Lucena   (PSDB)

 
Notas:
1. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of.
30/2008-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
2. Vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao PSOL.
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005

Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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6.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DA MULHER
Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senadora Ideli Salvatti  (PT-SC)
VICE-PRESIDENTE:  Senadora Serys Slhessarenko  (PT-MT)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )

Ideli Salvatti   (PT)

Serys Slhessarenko   (PT)

 1.  Fátima Cleide   (PT)

 2.  Patrícia Saboya   (PDT)  (2)

Maioria ( PMDB )
Roseana Sarney   (PMDB)  1.   

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO   (1)

Lúcia Vânia   (PSDB)

 1.  Romeu Tuma   (PTB)

 2.   

 
Notas:
1. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of.
30/2008-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
2. A Senadora Patrícia Saboya integra a composição da Subcomissão em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo.

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005

Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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7) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL  - CRE
Número de membros: 19 titulares  e 19 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Heráclito Fortes  (DEM-PI)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Eduardo Azeredo  (PSDB-MG)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (4)

Eduardo Suplicy   (PT)

Marcelo Crivella   (PRB)

Antonio Carlos Valadares   (PSB)

Mozarildo Cavalcanti   (PTB)

João Ribeiro   (PR)

 

 1.  Inácio Arruda   (PC DO B)

 2.  Aloizio Mercadante   (PT)

 3.  Augusto Botelho   (PT)

 4.  Serys Slhessarenko   (PT)

 5.  Marina Silva   (PT)  (17)

 6.  Francisco Dornelles   (PP)

Maioria ( PMDB )
Pedro Simon   (PMDB)

Mão Santa   (PMDB)

Almeida Lima   (PMDB)

Jarbas Vasconcelos   (PMDB)

Paulo Duque   (PMDB)

 1.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB)  (1)

 2.  Leomar Quintanilha   (PMDB)

 3.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)

 4.  Gilvam Borges   (PMDB)  (14,19)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB)  (5,16)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Heráclito Fortes   (DEM)

Marco Maciel   (DEM)

Virginio de Carvalho   (PSC)  (13)

Romeu Tuma   (PTB)  (3)

Arthur Virgílio   (PSDB)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

João Tenório   (PSDB)

 1.  José Nery   (PSOL)  (6)

 2.  César Borges   (PR)  (2)

 3.  Kátia Abreu   (DEM)  (18,22)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 5.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

 6.  Tasso Jereissati   (PSDB)  (12)

 7.  Sérgio Guerra   (PSDB)

PTB  (7)

Ada Mello   (8,9,10,11,20,21)  1.   

PDT
Cristovam Buarque  1.  Jefferson Praia   (15)

Notas:
1. Em 22.08.2007, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 362/2007).
2. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007 (DSF
2.10.2007).
3. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
4. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
5. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
6. Vaga cedida temporariamente ao PSOL, conforme Ofício nº 10/2008-DEM (DSF 14.02.2008).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.

www.senado.gov.br/sf/atividade/Comissoes/consComPerm.asp?com=54
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8. Senador Euclydes Mello comunica filiação ao PRB, em 1ª/10/2007, Of. nº 041/2007 (DSF 10.10.2007).
9. Em 05.09.2007, o Senador Euclydes Mello é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Fernando Collor (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
10. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
11. Em 14/02/2008, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 15/2008-GLPTB).
12. Em 24/03/2008, o Senador Tasso Jereissati é designado Suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/08 - GLPSDB).
13. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
14. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado,
nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 122/08-GLPMDB).
15. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 09/08-LPDT).
16. Em 05.06.2008, o Senador Valdir Raupp é designado suplente do PMDB e do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 168/2008).
17. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão, em substituição à Senadora Fátima
Cleide (Of. 67/2008 - GLDBAG).
18. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos
do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
19. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 360/2008).
20. Senador Fernando Collor encontra-se licenciado do exercício do mandato a partir de 10.09.2008, pelo prazo de 123 dias (Requerimento nº 1094, de
2008).
21. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Fernando Collor (Of. nº
140/2008-GLPTB).
22. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário nº 7 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3311-3496
Fax: 3311-3546

E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS BRASILEIROS NO
EXTERIOR

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

 

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496

Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Mozarildo Cavalcanti  (PTB-RR)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Augusto Botelho  (PT-RR)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (2)

Augusto Botelho   (PT)

Mozarildo Cavalcanti   (PTB)

 1.  João Ribeiro   (PR)

 2.  Fátima Cleide   (PT)

Maioria ( PMDB )
Valdir Raupp   (PMDB)  (1,5)

Pedro Simon   (PMDB)

 1.  Leomar Quintanilha   (PMDB)

 2.  Gilvam Borges   (PMDB)  (3,4)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Romeu Tuma   (PTB)

Flexa Ribeiro   (PSDB)

 1.  Marco Maciel   (DEM)

 2.  Arthur Virgílio   (PSDB)

PDT
Jefferson Praia  1.  Cristovam Buarque 

 
Notas:
1. Vago em razão da substituição do Senador Valdir Raupp pelo Senador Geraldo Mesquita Júnior na Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, em 22.08.2007 (Of. Nº 362/2007-GLPMDB).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Vago, em virtude de o Senador Gilvam Borges ter-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a
24.08.2008, e ter sido substituído pelo Senador Geovani Borges, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (Of. 122/2008-GLPMDB).
4. Em 07.10.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Subcomissão (Of. nº 174/2008-CRE).
5. Em 25.11.2008, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (Of. nº 188/2008-CRE).

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496

Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

www.senado.gov.br/sf/atividade/Comissoes/consComPerm.asp?com=1035
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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    (1,6,7)

VICE-PRESIDENTE:  Senador João Ribeiro  (PR-TO)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (2)

VAGO   (3,4,8)

João Ribeiro   (PR)

 1.  Inácio Arruda   (PC DO B)

 2.  Augusto Botelho   (PT)

Maioria ( PMDB )
Mão Santa   (PMDB)

 

 1.  Valdir Raupp   (PMDB)

 2.  Leomar Quintanilha   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Romeu Tuma   (PTB)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 2.  Papaléo Paes   (PSDB)

PDT
Cristovam Buarque  1.  VAGO   (5)

 
Notas:
1. Senador Fernando Collor, eleito em 01.03.2007, encontra-se licenciado do exercício do mandato a partir de 29.08.2007, pelo prazo de 121 dias
(Requerimento nº 968, de 2007).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
4. Em 21.02.2008, o Senador Fernando Collor é designado membro titular na Subcomissão (Of. nº 008/2008-CRE).
5. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
6. Senador Fernando Collor encontra-se licenciado do exercício do mandato a partir de 10.09.2008, pelo prazo de 123 dias (Requerimento nº 1094, de
2008).
7. Em 07.10.2008, vago em razão da substituição do Senador Fernando Collor pela Senadora Ada Mello na CRE (Of. Nº 140/2008-GLPTB).
8. Vago em razão da substituição do Senador Fernando Collor pela Senadora Ada Mello na CRE, em 07.10.2008 (Of. Nº 140/2008-GLPTB).

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496

Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

www.senado.gov.br/sf/atividade/Comissoes/consComPerm.asp?com=1367
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7.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Romeu Tuma  (PTB-SP)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Eduardo Azeredo  (PSDB-MG)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (2)

VAGO   (1)  1.  Marcelo Crivella   (PRB)

Maioria ( PMDB )
Paulo Duque   (PMDB)  1.  Pedro Simon   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Romeu Tuma   (PTB)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  Marco Maciel   (DEM)

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

PDT
VAGO   (3)  1.   

 
Notas:
1. Vago, em virtude de o Senador Fernando Collor encontrar-se licenciado, nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, no período de
30.08.2007 a 27.12.2007, e ter sido substituído pelo Senador Euclydes Mello, na Comissão de Relações Exteriores (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496

Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

www.senado.gov.br/sf/atividade/Comissoes/consComPerm.asp?com=1356
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8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA  - CI
Número de membros: 23 titulares  e 23 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Marconi Perillo  (PSDB-GO)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Delcídio Amaral  (PT-MS)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (2)

Serys Slhessarenko   (PT)

Delcídio Amaral   (PT)

Ideli Salvatti   (PT)

Francisco Dornelles   (PP)

Inácio Arruda   (PC DO B)

Expedito Júnior   (PR)

 1.  Flávio Arns   (PT)

 2.  Fátima Cleide   (PT)

 3.  Aloizio Mercadante   (PT)

 4.  João Ribeiro   (PR)

 5.  Augusto Botelho   (PT)

 6.  Renato Casagrande   (PSB)

Maioria ( PMDB )
Romero Jucá   (PMDB)

Valdir Raupp   (PMDB)

Leomar Quintanilha   (PMDB)

Gilvam Borges   (PMDB)  (5,9)

Valter Pereira   (PMDB)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)

 1.  Lobão Filho   (PMDB)  (3,6)

 2.  José Maranhão   (PMDB)

 3.  VAGO   (8,10)

 4.  Neuto De Conto   (PMDB)

 5.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB)

 6.  Pedro Simon   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Gilberto Goellner   (DEM)

Eliseu Resende   (DEM)

Jayme Campos   (DEM)

Heráclito Fortes   (DEM)

Raimundo Colombo   (DEM)  (7)

João Tenório   (PSDB)

Marconi Perillo   (PSDB)

Flexa Ribeiro   (PSDB)

Sérgio Guerra   (PSDB)

 1.  Demóstenes Torres   (DEM)

 2.  Marco Maciel   (DEM)

 3.  Adelmir Santana   (DEM)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 5.  Romeu Tuma   (PTB)  (1)

 6.  Cícero Lucena   (PSDB)

 7.  Eduardo Azeredo   (PSDB)

 8.  Mário Couto   (PSDB)

 9.  Tasso Jereissati   (PSDB)

PTB  (4)

Gim Argello  1.  João Vicente Claudino 

PDT
João Durval  1.   
Notas:
1. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
5. Em 23/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular do PMDB, na Comissão (Of. 125/08-GLPMDB).

www.senado.gov.br/sf/atividade/Comissoes/consComPerm.asp?com=59
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6. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 144/2008 - GLPMDB).
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 221/2008).
9. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 359/2008).
10. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.

Secretário(a): Dulcídia Ramos Calhao
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 14:00 HS - Plenário nº 13 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3311-4607
Fax: 3311-3286

E-mail: scomci@senado.gov.br

8.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - PLANO DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

Finalidade: Subcomissão Permanente Destinada a Acompanhar a Implementação do Plano de Aceleração
do Crescimento - PAC 

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

 

Secretário(a): Dulcídia Ramos Calhao
Telefone(s): 3311-4607

Fax: 3311-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br

8.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
URBANO

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

 

Secretário(a): Dulcídia Ramos Calhao
Telefone(s): 3311-4607

Fax: 3311-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br
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9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO  - CDR
Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senadora Lúcia Vânia  (PSDB-GO)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Adelmir Santana  (DEM-DF)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (4)

Fátima Cleide   (PT)

Patrícia Saboya   (PDT)  (3)

João Pedro   (PT)

João Vicente Claudino   (PTB)

 

 1.  VAGO   (8)

 2.  Expedito Júnior   (PR)

 3.  Inácio Arruda   (PC DO B)

 4.  Antonio Carlos Valadares   (PSB)

 5.  José Nery   (PSOL)  (1)

Maioria ( PMDB )
José Maranhão   (PMDB)

Gim Argello   (PTB)  (2)

Romero Jucá   (PMDB)  (5,12)

Valter Pereira   (PMDB)

 1.  Leomar Quintanilha   (PMDB)

 2.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)

 3.  Pedro Simon   (PMDB)

 4.  Valdir Raupp   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Demóstenes Torres   (DEM)

Adelmir Santana   (DEM)

Marco Maciel   (DEM)

Rosalba Ciarlini   (DEM)

Lúcia Vânia   (PSDB)

Marisa Serrano   (PSDB)

Cícero Lucena   (PSDB)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM)

 2.  Jayme Campos   (DEM)

 3.  Kátia Abreu   (DEM)  (10,13)

 4.  Virginio de Carvalho   (PSC)  (7)

 5.  Tasso Jereissati   (PSDB)

 6.  Flexa Ribeiro   (PSDB)  (11,14)

 7.  João Tenório   (PSDB)

PTB  (6)

Mozarildo Cavalcanti  1.   

PDT
Jefferson Praia   (9)  1.  Osmar Dias 
Notas:
1. Vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo ao PSOL.
2. Vaga cedida ao PTB, nos termos do Ofício nº 361/2007 - GLPMDB.
3. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
4. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
5. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
6. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
7. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
8. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
9. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 08/08-LPdT).
10. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos
do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
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11. Em 21/08/2008, o Senador Marconi Perillo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of.
107-08-GLPSDB).
12. Em 28.10.2008, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (Of. nº 461/2008/GLPMDB).
13. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
14. Em 26.11.2008, o Senador Flexa Ribeiro é designado suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Marconi Perillo (Ofício nº
135/08-GLPSDB).

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 14:00HS -

Telefone(s): 3311-4282
Fax: 3311-1627

E-mail: scomcdr@senado.gov.br
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10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA  - CRA
Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Neuto De Conto  (PMDB-SC)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Expedito Júnior  (PR-RO)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (2)

Delcídio Amaral   (PT)

Antonio Carlos Valadares   (PSB)

Expedito Júnior   (PR)

João Pedro   (PT)

 

 1.  Paulo Paim   (PT)

 2.  VAGO   (5,7)

 3.  César Borges   (PR)

 4.  Augusto Botelho   (PT)

 5.  José Nery   (PSOL)  (1)

Maioria ( PMDB )
VAGO   (3)

Leomar Quintanilha   (PMDB)

Pedro Simon   (PMDB)

Neuto De Conto   (PMDB)

 1.  Valdir Raupp   (PMDB)

 2.  Romero Jucá   (PMDB)

 3.  Valter Pereira   (PMDB)

 4.  Mão Santa   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Heráclito Fortes   (DEM)

Jayme Campos   (DEM)

Gilberto Goellner   (DEM)

Kátia Abreu   (DEM)  (9,11)

Cícero Lucena   (PSDB)

Flexa Ribeiro   (PSDB)

Marisa Serrano   (PSDB)

 1.  VAGO   (4)

 2.  Eliseu Resende   (DEM)

 3.  Raimundo Colombo   (DEM)  (8)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 5.  Marconi Perillo   (PSDB)

 6.  João Tenório   (PSDB)

 7.  Sérgio Guerra   (PSDB)

PTB  (6)

VAGO   (10)  1.   

PDT
Osmar Dias  1.  João Durval 
Notas:
1. Vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo ao PSOL.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
5. Em 01/04/2008, o Senador Sibá Machado é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Aloizio Mercadante.
6. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
7. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
8. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
9. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
10. Em virtude do retorno do titular, Senador Cícero Lucena.
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11. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).

Secretário(a): Marcello Varella
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 12:00HS -

Telefone(s): 3311-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br

10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  Senador João Tenório  (PSDB-AL)
VICE-PRESIDENTE:  VAGO    (3)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (1)

VAGO   (2)

Antonio Carlos Valadares   (PSB)

 1.  Paulo Paim   (PT)

 2.  Expedito Júnior   (PR)

Maioria ( PMDB )
Valter Pereira   (PMDB)

Neuto De Conto   (PMDB)

 1.  Valdir Raupp   (PMDB)

 2.  Mão Santa   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Gilberto Goellner   (DEM)

 

João Tenório   (PSDB)

Marisa Serrano   (PSDB)

 1.  Raimundo Colombo   (DEM)  (4)

 2.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 3.  Cícero Lucena   (PSDB)

 

 
Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. O Senador Sibá Machado deixou o exercício do mandato em 14.05.2008, em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
3. O Senador Sibá Machado deixou o cargo em 14.05.2008.
4. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3311-3506

E-mail: marcello@senado.gov.br
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11) COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA  - CCT

Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Wellington Salgado de Oliveira  (PMDB-MG)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Marcelo Crivella  (PRB-RJ)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (2)

Marcelo Crivella   (PRB)

Augusto Botelho   (PT)

Renato Casagrande   (PSB)

Ideli Salvatti   (PT)

 

 1.  Expedito Júnior   (PR)

 2.  Flávio Arns   (PT)

 3.  João Ribeiro   (PR)

 4.  Francisco Dornelles   (PP)

 5.  Fátima Cleide   (PT)

Maioria ( PMDB )
Valdir Raupp   (PMDB)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)

Gilvam Borges   (PMDB)  (5,8)

Valter Pereira   (PMDB)

 1.  Romero Jucá   (PMDB)

 2.  Gerson Camata   (PMDB)

 3.  Gim Argello   (PTB)  (6,7)

 4.  Leomar Quintanilha   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Demóstenes Torres   (DEM)

Romeu Tuma   (PTB)  (1)

Virginio de Carvalho   (PSC)  (4)

Antonio Carlos Júnior   (DEM)

João Tenório   (PSDB)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

Cícero Lucena   (PSDB)

 1.  Eliseu Resende   (DEM)

 2.  Heráclito Fortes   (DEM)

 3.  Marco Maciel   (DEM)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 5.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

 6.  Marconi Perillo   (PSDB)

 7.  Sérgio Guerra   (PSDB)  (9)

PTB  (3)

Sérgio Zambiasi  1.   

PDT
Cristovam Buarque  1.   
Notas:
1. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
4. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
5. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 113/08-GLPMDB).
6. Vaga cedida pelo PMDB ao PTB, em 29.05.2008, nos termos do OF. GLPMDB Nº 151/2008.
7. Em 02.06.2008, o Senador Gim Argello, do PTB, é designado suplente na Comissão, em vaga do PMDB (OF. Nº 088/2008/GLPTB).
8. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 353/2008).

www.senado.gov.br/sf/atividade/Comissoes/consComPerm.asp?com=1363
www.senado.gov.br/sf/atividade/Comissoes/consComPerm.asp?com=1363
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9. Em 21/10/2008, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.nº
121/08-GLPSDB).

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 08:45HS -

Telefone(s): 3311-1120
Fax: 3311-2025

E-mail: scomcct@senado.gov.br

11.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Eduardo Azeredo  (PSDB-MG)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Renato Casagrande  (PSB-ES)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (1)

Flávio Arns   (PT)

Renato Casagrande   (PSB)

 1.  Sérgio Zambiasi   (PTB)

 2.  Expedito Júnior   (PR)

Maioria ( PMDB )
Valter Pereira   (PMDB)  1.  VAGO   (2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Demóstenes Torres   (DEM)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM)

 2.  Cícero Lucena   (PSDB)

 
Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vago, em virtude de o Senador Gilvam Borges ter-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a
24.08.2008, e ter sido substituído pelo Senador Geovani Borges, na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (Of.
113/2008-GLPMDB).

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Telefone(s): 3311-1120

Fax: 3311-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br
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11.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - PÓLOS TECNOLÓGICOS

Finalidade: Estudo, acompanhamento e apoio ao desenvolvimento dos Pólos Tecnológicos 

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (2)

Marcelo Crivella   (PRB)

Augusto Botelho   (PT)

 1.  Francisco Dornelles   (PP)

 2.  Fátima Cleide   (PT)

Maioria ( PMDB )
Mão Santa   (PMDB)  1.  VAGO   (3)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Romeu Tuma   (PTB)  (1)

Cícero Lucena   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 2.  Eduardo Azeredo   (PSDB)

 
Notas:
1. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Telefone(s): 3311-1120

Fax: 3311-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br

www.senado.gov.br/sf/atividade/Comissoes/consComPerm.asp?com=1400
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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
PMDB

Roseana Sarney   (MA)

DEM
Marco Maciel   (PE)  (2)

PSDB
Lúcia Vânia   (GO)

PT
Serys Slhessarenko   (MT)

PTB
Sérgio Zambiasi   (RS)

PR
 

PDT
Cristovam Buarque   (DF)

PSB
Patrícia Saboya   (PDT-CE)

PC DO B
Inácio Arruda   (CE)

PRB
Marcelo Crivella   (RJ)

PP
 

PSOL
 

Atualização:  16/10/2008
Notas:
1. Escolhidos, nos termos do Ofício GSSS nº 536/08.
2. Indicado para ocupar a vaga do DEM em substituição à Senadora Maria do Carmo Alves, conforme OF. nº 098/08 - GLPFL, lido na Sessão do dia
16.10.2008.
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