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Ata da 101ª Sessão Deliberativa Ordinária, 
em 18 de junho de 2009

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência do Sr. José Sarney, da Srª Serys Slhessarenko, e dos Srs. Gilvam Borges, 
José Nery, Jayme Campos e Leomar Quintanilha

(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 7 minu-
tos, e encerra-se às 18 horas e 21 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:
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O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB 
– AP) – Há número regimental, declaro aberta a pre-
sente sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

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

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 275, DE 2009 

Acrescenta art. 7º-A à Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
para instituir o Contrato de Natureza Es-
pecial (CNE) que poderá ser firmado entre 
empregadores e empregados com forma-
ção educacional de nível superior ou ocu-
pantes de cargos de diretoria e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 
7º-A:

“Art. 7º -A. Os empregadores e os em-
pregados com formação educacional de nível 
superior ou ocupantes de cargos de diretoria 
poderão firmar Contrato de Natureza Especial 
(CNA), observadas as seguintes disposições 
mínimas:

§ 1º A remuneração salarial mínima ajus-
tada deverá ser equivalente ao teto do valor 
de incidência das contribuições para o Regime 
Geral de Previdência Social (RGPS).

§ 2º Poderá ser ajustada parcela remu-
neratória complementar, sem natureza salarial, 
não incorporada à remuneração para quaisquer 
efeitos e não sujeita ao recolhimento do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).”

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

Justificação

Os encargos sociais incidentes sobre a remu-
neração dos trabalhadores, na nossa legislação, são 
excessivos e entravam a criação de novos postos de 
trabalho. Alguns autores calculam que o peso so-
bre a folha de pagamento pode ultrapassar a cem 
por cento do valor dos salários pagos mensalmente. 
Trata-se da escolha de um fundamento injusto para 
o financiamento da Previdência Social e de uma one-

rosidade que, em última instância, reduz a renda dos 
empregados.

Inúmeros estudos recentes vêm sendo desenvol-
vidos com o intuito de substituir a folha de pagamento 
como referência para cobrança de encargos, mormente 
previdenciários. Não há, entretanto, um consenso firma-
do. Empresas que utilizam maciçamente mão-de-obra 
sofrem com a opção atual. Propugnam pela busca de 
financiamentos alternativos e diminuição dos encar-
gos. Por outro lado, as empresas que utilizam poucos 
empregados e possuem elevada produtividade não 
aceitam a transferência dos encargos para os lucros e 
resultados. Aguarda-se uma solução satisfatória para 
esse impasse.

No que se refere aos empregados de nível su-
perior e membros da diretoria de médias e grandes 
empresas, é comum a prática de complementar os 
salários com benesses ou privilégios de natureza não 
salarial. Em última instância, muitos valores são aba-
tidos do imposto de renda, sob rubricas diversas. Es-
sas modalidades de remuneração extra-salarial podem 
gerar futuras demandas jurídicas, não colaboram com 
o esforço arrecadatório do governo e não oferecem 
segurança aos empregados.

Por essas razões, estamos apresentando pro-
posta de instituição de um Contrato de Natureza Es-
pecial (CNE). Nos termos de nossa proposta, fica ga-
rantida uma remuneração mínima equivalente ao teto 
da Previdência Social, nessa espécie contratual, com 
a possibilidade de ajuste de acréscimo de outra par-
cela remuneratória de natureza não salarial, portan-
to sem incidência de encargos sociais, e não sujeita 
ao recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS).

Cremos que essa alteração legal vai gerar muitos 
empregos nas camadas salariais mais elevadas, dada 
a simplicidade e clareza possível nos ajustes, com se-
gurança jurídica para ambas as partes.

Esperamos contar com o apoio de nossos Pares, 
durante a tramitação do projeto, tendo em vista que o 
consideramos ajustado à realidade de nosso mercado 
de trabalho. Eventuais correções, sugestões e aprimo-
ramentos serão bem recebidos.

Sala das Sessões, 18 de junho de 2009. – Sena-
dor Gilvam Borges.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do 
Trabalho.

O Presidente da República, usando da atribuição 
que lhe confere o art. 180 da Constituição,
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Decreta:
Art. 1º Fica aprovada a Consolidação das Leis 

do Trabalho, que a este decreto-lei acompanha, com 
as alterações por ela introduzidas na legislação vi-
gente. 
....................................................................................
....................................................................................

Art. 2º O presente decreto-lei entrará em vigor 
em 10 de novembro de 1943. 

Rio de Janeiro, 1 de maio de 1943, 122º da In-
dependência e 55º da República. – Getúlio Vargas, 
Alexandre Marcondes Filho. 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

TÍTULO I 
Introdução

Art. 1º Esta Consolidação estatui as normas que 
regulam as relações individuais e coletivas de traba-
lho, nela previstas.
....................................................................................
....................................................................................

Art. 7º Os preceitos constantes da presente Con-
solidação salvo quando fôr em cada caso, expressamen-
te determinado em contrário, não se aplicam : (Redação 
dada pelo Decreto-lei nº 8.079, 11.10.1945)
....................................................................................

Art. 8º As autoridades administrativas e a Justiça 
do Trabalho, na falta de disposições legais ou contra-
tuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, 
por analogia, por eqüidade e outros princípios e normas 
gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, 
e, ainda, de acordo com os usos e costumes, o direi-
to comparado, mas sempre de maneira que nenhum 
interesse de classe ou particular prevaleça sobre o 
interesse público.
....................................................................................
....................................................................................

Art. 922. O disposto no art. 301 regerá somente 
as relações de empregos iniciadas depois da vigên-
cia desta Consolidação. (Incluído pelo Decreto-lei nº 
6.353, de 20.3.1944)
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Sociais – de-
cisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 276, DE 2009

Altera o § 3º do art. 1.775 do Código 
Civil para permitir que a nomeação de cura-
dor possa recair no ocupante de cargo ou 
função de dirigente de entidade que abrigue 
pessoa com deficiência. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 3º do art. 1.775 da Lei nº 10.406, de 

10 de janeiro de 2002 (Código Civil), passa a vigorar 
com a seguinte redação:

Art. 1.775.  .............................................
 ..............................................................
§ 3º Na falta das pessoas mencionadas 

neste artigo, compete ao juiz a escolha do 
curador, que, inclusive, poderá recair no titular 
de cargo ou função de dirigente de entidade 
que abrigue pessoa com deficiência, qualquer 
que seja a pessoa que o ocupe. (NR)

Justificação

O presente projeto de lei procura aprimorar a le-
gislação civil, de modo a evitar que as entidades que 
abrigam pessoas com deficiências severas de desen-
volvimento, em condição de longa permanência, te-
nham que ajuizar uma nova ação para cada interdito, 
toda vez que houver mudança de titulares de cargo 
ou função anteriormente designados curadores por 
decisão judicial.

Isso porque, consoante a atual sistemática le-
gal, a Justiça nomeia como curador a ‘pessoa’ dos 
dirigentes de entidades que abrigam pessoas com 
deficiência abandonadas ou cujo pátrio poder dos pais 
foi suprido por decisão judicial, de modo que, quando 
esses dirigentes, por qualquer motivo, deixam o car-
go, faz-se necessário ajuizar novas ações, para cada 
interdito, requerendo a substituição do curador pelo 
novo dirigente.

Com a alteração proposta, a nomeação do cura-
dor poderá recair na ‘pessoa que esteja ocupando o 
cargo ou função’ na entidade, contornando-se, assim, 
os entraves judiciais (necessários) impostos à regula-
rização das situações acima apontadas.

Exemplificando, a legitimidade para ser cura-
dor recairia na pessoa que ocupa o cargo ou função, 
assemelhando-se, na esfera processual, à figura da 
autoridade coatora do mandado de segurança.

Por ser uma medida de significativo alcance so-
cial, contamos com o apoio dos ilustres pares para a 
aprovação da matéria.

Sala das Sessões, 18 de junho de 2009. – Senador 
Flávio Arns.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

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

PARTE ESPECIAL

....................................................................................
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LIVRO IV 
Do Direito de Família

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

TÍTULO IV 
Da Tutela e da Curatela

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

CAPÍTULO II 
Da Curatela

Seção I 
Dos Interditos

Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela:
I – aqueles que, por enfermidade ou deficiência 

mental, não tiverem o necessário discernimento para 
os atos da vida civil;

II – aqueles que, por outra causa duradoura, não 
puderem exprimir a sua vontade;

III – os deficientes mentais, os ébrios habituais 
e os viciados em tóxicos;

IV – os excepcionais sem completo desenvolvi-
mento mental;

V – os pródigos.
Art. 1.768. A interdição deve ser promovida:
I – pelos pais ou tutores;
II – pelo cônjuge, ou por qualquer parente;
III – pelo Ministério Público.
Art. 1.769. O Ministério Público só promoverá 

interdição:
I – em caso de doença mental grave;
II – se não existir ou não promover a interdição 

alguma das pessoas designadas nos incisos I e II do 
artigo antecedente;

III – se, existindo, forem incapazes as pessoas 
mencionadas no inciso antecedente.

Art. 1.770. Nos casos em que a interdição for pro-
movida pelo Ministério Público, o juiz nomeará defen-
sor ao suposto incapaz; nos demais casos o Ministério 
Público será o defensor.

Art. 1.771. Antes de pronunciar-se acerca da in-
terdição, o juiz, assistido por especialistas, examinará 
pessoalmente o argüido de incapacidade.

Art. 1.772. Pronunciada a interdição das pesso-
as a que se referem os incisos III e IV do art. 1.767, 
o juiz assinará, segundo o estado ou o desenvolvi-
mento mental do interdito, os limites da curatela, que 
poderão circunscrever-se às restrições constantes do 
art. 1.782.

Art. 1.773. A sentença que declara a interdição 
produz efeitos desde logo, embora sujeita a recurso.

Art. 1.774. Aplicam-se à curatela as disposições 
concernentes à tutela, com as modificações dos arti-
gos seguintes.

Art. 1.775. O cônjuge ou companheiro, não se-
parado judicialmente ou de fato, é, de direito, curador 
do outro, quando interdito.

§1o Na falta do cônjuge ou companheiro, é curador 
legítimo o pai ou a mãe; na falta destes, o descendente 
que se demonstrar mais apto.

§ 2o Entre os descendentes, os mais próximos 
precedem aos mais remotos.

§ 3o Na falta das pessoas mencionadas neste 
artigo, compete ao juiz a escolha do curador.

Art. 1.776. Havendo meio de recuperar o interdito, 
o curador promover-lhe-á o tratamento em estabeleci-
mento apropriado.

Art. 1.777. Os interditos referidos nos incisos I, 
III e IV do art. 1.767 serão recolhidos em estabele-
cimentos adequados, quando não se adaptarem ao 
convívio doméstico.

Art. 1.778. A autoridade do curador estende-se 
à pessoa e aos bens dos filhos do curatelado, obser-
vado o art. 5o.

Seção II 
Da Curatela do Nascituro e do Enfermo 

ou Portador de Deficiência Física

Art. 1.779. Dar-se-á curador ao nascituro, se o 
pai falecer estando grávida a mulher, e não tendo o 
poder familiar.

Parágrafo único. Se a mulher estiver interdita, seu 
curador será o do nascituro.

Art. 1.780. A requerimento do enfermo ou portador 
de deficiência física, ou, na impossibilidade de fazê-lo, 
de qualquer das pessoas a que se refere o art. 1.768, 
dar-se-lhe-á curador para cuidar de todos ou alguns 
de seus negócios ou bens.

Seção III 
Do Exercício da Curatela

Art. 1.781. As regras a respeito do exercício da 
tutela aplicam-se ao da curatela, com a restrição do 
art. 1.772 e as desta Seção.

Art. 1.782. A interdição do pródigo só o privará 
de, sem curador, emprestar, transigir, dar quitação, 
alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e 

JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL4



24186 Sexta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009

praticar, em geral, os atos que não sejam de mera 
administração.

Art. 1.783. Quando o curador for o cônjuge e o 
regime de bens do casamento for de comunhão uni-
versal, não será obrigado à prestação de contas, salvo 
determinação judicial.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania – decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 277, DE 2009 

Concede isenção do Imposto de Im-
portação e do Imposto sobre Produtos 
Industrializados incidentes na aquisição 
de cadeira de rodas por pessoas portado-
ras de deficiência física, reduz a zero as 
alíquotas da Contribuição para os Progra-
mas de Integração Social e de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público (PIS/
PASEP) e da Contribuição Social para o 
Financiamento da Seguridade Social (CO-
FINS) incidentes na importação e na venda 
no mercado interno desse produto e cria 
incentivo para as instituições financeiras 
oferecerem linhas de crédito especiais 
para sua aquisição.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam isentas do Imposto de Importação 

e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) as 
aquisições, por pessoa com deficiência, de cadeiras 
de rodas, suas partes e acessórios, classificados nos 
códigos 87.13 e 8714.20.00 da Tabela de Incidência 
do IPI (TIPI), aprovada pelo Decreto nº 6.006, de 28 
de dezembro de 2006.

Art. 2º O art. 1º da Lei nº 10.925, de 23 de julho 
de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º  ..................................................
 ..............................................................
XVII – cadeiras de rodas, suas partes e 

acessórios, classificados nos códigos 87.13 e 
8714.20.00 da TIPI.

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

Art. 3º As instituições financeiras que oferecerem 
linhas de crédito especiais para a aquisição de cadeira 
de rodas poderão abater integralmente do montante 
devido a título de Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (CSLL) o valor resultante da aplicação, ao to-

tal dos empréstimos efetivamente concedidos, da dife-
rença entre o dobro da taxa Selic e a taxa paga pelos 
tomadores desses empréstimos.

§ 1º Os contratos de financiamento previstos no 
caput deste artigo terão taxas de juros equivalentes à 
metade da taxa Selic, vedada a cobrança de tarifa de 
abertura de crédito ou quaisquer outras tarifas.

§ 2º O prazo para amortização não poderá ser 
superior a sessenta meses.

§ 3º Não será permitida a concessão de mais de 
um financiamento, ao mesmo tempo, à pessoa física 
ou jurídica, nem a aquisição de novo financiamento, 
enquanto o anterior não for liquidado.

§ 4º As linhas de crédito de que trata o caput 
deste artigo ficarão isentas do imposto sobre opera-
ções de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos 
e valores mobiliários (IOF).

Art. 4º As instituições financeiras poderão con-
dicionar a liberação dos recursos relativos à linha de 
crédito especial de que trata o art. 3º desta Lei à apre-
sentação de garantia pelo mutuário.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A crescente acessibilidade das vias públicas e dos 
meios de transporte coletivo possibilitaram o desloca-
mento autônomo da pessoa com deficiência, ou com 
mobilidade reduzida, pelas cidades brasileiras, cada 
vez mais preparadas para o ir e vir desses cidadãos. 
Ocorre que, a despeito dessas facilidades, as distâncias 
por demais longas entre as residências e os pontos de 
acesso ao transporte coletivo acabam por tornarem-
se obstáculos intransponíveis pelas pessoas que se 
locomovem em cadeiras de rodas. 

Para suprir essa dificuldade, a cadeira de ro-
das, sobretudo a motorizada – cada vez mais leve e 
com maior autonomia de deslocamento –, facilitou a 
movimentação dessas pessoas pelas cidades, espe-
cialmente aquelas que não possuem veículos para o 
deslocamento próprio. Embora existentes no mercado 
nacional, o alto custo desses equipamentos ainda é 
proibitivo para boa parcela das pessoas, que deles se 
beneficiariam para irem ao trabalho, à escola, e para 
circularem com autonomia e conforto, nos variados 
ambientes que a vida em sociedade propicia.

Este projeto de lei reduz a carga tributária sobre 
as cadeiras de rodas, nacionais ou importadas, e in-
centiva a criação de linhas de crédito especiais, com 
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taxas de juros mais baixas e condições facilitadas, para 
o financiamento de sua compra. Tal medida tornará 
mais acessível esse equipamento que, para muitos, 
significa a possibilidade de participação social.

As linhas de crédito especiais propostas pode-
rão ser oferecidas por bancos públicos ou bancos pri-
vados, os quais terão por incentivo a possibilidade de 
reduzirem o pagamento da Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido (CSLL). Além disso, o custo para o to-
mador será de metade da taxa Selic, bem abaixo do 
cobrado em outros empréstimos bancários.

Em face desses argumentos, e instado por incon-
táveis pedidos de cadeiras de rodas, que são enviados 
ao Senado por pessoas que delas muito necessitam, 
solicito o apoio de Senadores e Senadoras para a 
aprovação deste projeto, que apresenta acentuado 
conteúdo social.

Sala das Sessões, 18 de junho de 2009. – Se-
nador Flávio Arns.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.925, DE 23 DE JULHO DE 2004

Reduz as alíquotas do PIS/PASEP e 
da COFINS incidentes na importação e na 
comercialização do mercado interno de 
fertilizantes e defensivos agropecuários e 
dá outras providências.

Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas 
da contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS 
incidentes na importação e sobre a receita bruta de 
venda no mercado interno de:

I – adubos ou fertilizantes classificados no Capítu-
lo 31, exceto os produtos de uso veterinário, da Tabela 
de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializa-
dos – TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.542, de 26 de 
dezembro de 2002, e suas matérias-primas;

II – defensivos agropecuários classificados na 
posição 38.08 da TIPI e suas matérias-primas;

III – sementes e mudas destinadas à semeadura 
e plantio, em conformidade com o disposto na Lei no 
10.711, de 5 de agosto de 2003, e produtos de natu-
reza biológica utilizados em sua produção;

IV – corretivo de solo de origem mineral classifi-
cado no Capítulo 25 da TIPI;

V – produtos classificados nos códigos 0713.33.19, 
0713.33.29, 0713.33.99, 1006.20, 1006.30 e 1106.20 
da TIPI;

VI – inoculantes agrícolas produzidos a partir 
de bactérias fixadoras de nitrogênio, classificados no 
código 3002.90.99 da TIPI;

VII – produtos classificados no Código 3002.30 
da TIPI; e

VIII – (VETADO)
IX – farinha, grumos e sêmolas, grãos esma-

gados ou em flocos, de milho, classificados, respec-
tivamente, nos códigos 1102.20, 1103.13 e 1104.19, 
todos da TIPI; 

X – pintos de 1 (um) dia classificados no código 
0105.11 da TIPI; 

XI – leite fluido pasteurizado ou industrializado, 
na forma de ultrapasteurizado, leite em pó, integral, 
semidesnatado ou desnatado, leite fermentado, be-
bidas e compostos lácteos e fórmulas infantis, assim 
definidas conforme previsão legal específica, desti-
nados ao consumo humano ou utilizados na indus-
trialização de produtos que se destinam ao consumo 
humano;

XII – queijos tipo mozarela, minas, prato, queijo 
de coalho, ricota, requeijão, queijo provolone, queijo 
parmesão e queijo fresco não maturado; 

XIII – soro de leite fluido a ser empregado na 
industrialização de produtos destinados ao consumo 
humano. 

XIV – farinha de trigo classificada no código 
1101.00.10 da Tipi;

XV – trigo classificado na posição 10.01 da 
Tipi; 

XVI – pré-misturas próprias para fabricação de 
pão comum e pão comum classificados, respectiva-
mente, nos códigos 1901.20.00 Ex 01 e 1905.90.90 
Ex 01 da Tipi. 

§ 1o No caso dos incisos XIV a XVI, o disposto 
no caput deste artigo aplica-se até 30 de junho de 
2009.

§ 2o O Poder Executivo poderá regulamentar a 
aplicação das disposições deste artigo. 
....................................................................................
....................................................................................

DECRETO Nº 6.006, 
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2006

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

O Presidente da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 

JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL6



24188 Sexta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009

tendo em vista o disposto no art. 4o, incisos I e II, do 
Decreto-Lei no 1.199, de 27 de dezembro de 1971, e 
no § 1o do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 
2002, 

Decreta:
Art. 1o É aprovada a anexa Tabela de Incidência 

do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI. 
Art. 2o A TIPI aprovada por este Decreto tem por 

base a Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) 
constante do Decreto no 2.376, de 12 de novembro de 
1997, com alterações posteriores. 
....................................................................................
....................................................................................

(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 278, DE 2009

Altera os arts. 132, 134 e 139 da Lei nº 

8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), relativos aos 
conselhos tutelares.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 132, 134 e 139 da Lei nº 8.069, de 

13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adoles-
cente), passam a viger com a seguinte redação:

“Art. 132. Em cada município haverá no 
mínimo um Conselho Tutelar composto por 
cinco membros, escolhidos pela população 
local, com mandato de quatro anos e sem li-
mites para recondução. (NR)”

“Art. 134. A lei municipal disporá sobre o 
local de funcionamento do Conselho Tutelar e 
a remuneração dos membros.

§ 1º A remuneração dos membros do 
Conselho Tutelar será de 60% (sessenta por 
cento) da remuneração do vereador local.

§ 2º Os membros do Conselho Tutelar 
terão direito a férias, décimo terceiro salário 
e plano de saúde. (NR)”

“Art. 139. O processo para escolha dos 
membros do Conselho Tutelar observará o 
disposto no art. 131 desta lei e será realizado 

sob a responsabilidade do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, sob 
a fiscalização do Ministério Público.

Parágrafo único. A escolha dos membros 
do Conselho Tutelar, a cada quatro anos, ocor-
rerá no dia 18 de novembro. (NR)”

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

Justificação

O mandato dos membros dos Conselhos Tute-
lares, escolhidos pela população, deve ser ampliado, 
de três para quatro anos, sem limites para a recon-
dução, para que os conselheiros disponham de mais 
tempo para implementar as políticas concebidas em 
prol dos menores.

A lei municipal não deve descer a minúcias quanto 
ao dia e hora das reuniões dos membros do Conselho 
Tutelar, mas definir apenas o local, para que haja um 
referencial físico desses Conselhos.

É de bom alvitre, ademais, seja fixado um parâ-
metro remuneratório para os membros dos Conselhos 
Tutelares, que se alvitra em 60% (sessenta por cen-
to) da remuneração dos vereadores da localidade, de 
modo a manter-se a proporcionalidade de ganhos, de 
conforme as condições locais.

A esse valor remuneratório, preconiza-se a adi-
ção do direito a férias, com o pagamento de 1/3 (um 
terço) quando do seu usufruto, além de décimo terceiro 
salário e plano de saúde, porquanto os membros dos 
Conselhos Tutelares servem a causa justa, que exige 
dedicação exclusiva.

O processo para a escolha dos membros dos 
Conselhos Tutelares deve ser concentrado no Estatuto 
da Criança e do Adolescente, e não em lei municipal, o 
que dará uniformidade legal de tratamento dos temas 
atinentes aos membros dos Conselhos e, pela mesma 
razão, a data de eleição dos membros deve ser fixada 
para um mesmo dia, em todo o território nacional, que 
se recomenda seja 18 de novembro.

Estas são as razões que motivam a presente 
proposição, destinada a ampliar o acesso da crian-
ça e do adolescente aos direitos que lhe são asse-
gurados pela Constituição Federal, razão pela qual 
solicitamos o empenho dos nobres pares para a sua 
aprovação.

Sala das Sessões, 18 de junho de 2009. – Se-
nadora Lúcia Vânia.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO 
Nº 29, DE 2009

Veda o pagamento, a qualquer título, 
de vantagem a servidores do Senado Fede-
ral pela participação em comissões.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É vedado o pagamento, a qualquer título, a 

servidores efetivos ou comissionados, pela participação 
em comissões permanentes, temporárias e especiais 
ou grupo de trabalho constituídos no âmbito do Sena-
do Federal e de seus órgãos subordinados. 

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

Justificação

Nos últimos anos numerosas comissões – espe-
ciais, de inquérito, técnicas – permanentes e tempo-
rárias, além de subcomissões e grupos de trabalhos, 
foram constituídos no âmbito do Senado Federal. Mui-
tos dos servidores que compõem essas comissões, 
além de perceberem, nos órgãos onde estão lotados, 
funções gratificadas e horas-extras, também passam a 
receber a mais o equivalente a uma FC-6, atualmente 
no valor de R$2.641,93 (dois mil, seiscentos e quarenta 
e um reais e noventa e três centavos). 

É certo que o art. 61 da Lei nº 8.112, de 1990, que 
“Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos 
civis da União, das autarquias e das fundações públi-
cas federais”, confere aos servidores, em seu inciso 
VIII, o pagamento de adicionais “relativos ao local ou 
à natureza do trabalho”. Todavia, essa disposição não 
se aplica ao trabalho dessas comissões, vez que elas 
são próprias da estrutura orgânica do Senado Federal 
e voltadas para o exercício de sua atividade-fim, qual 
seja o processo legislativo. Em razão disso, utilizam e 
devem, necessariamente, utilizar mão-de-obra e equi-
pamentos que já faziam parte desta instituição pública. 
Trata-se de medida que vai ao encontro dos princípios 
constitucionais que norteiam a administração pública, 
especialmente o da moralidade e da eficiência, ex-
pressos no “caput” do art. 37 e o da economicidade, 
inserto no “caput” do art. 70, ambos da Carta Consti-
tucional de 1988.

Sendo assim, não existe justificativa para os ser-
vidores, membros das comissões que foram criadas 
ou prorrogadas pela atual administração, conforme 
relação anexa, serem remunerados pela participação 
em tais comissões. Avalio importante e de bom senso 
a aprovação desta proposição.

Sala das Sessões, 18 de junho de 2009. – Sena-
dor Eduardo Matarazzo Suplicy.
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COMISSÕES CRIADAS OU PRORROGADAS 
PELA ATUAL ADMINISTRAÇÃO DO 

 SENADO FEDERAL

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/02fev/Bap4140-S1.pdf

*Comissão Especial, instituída pela Portaria nº 
235, de 2007.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/02fev/Bap4141-S1.pdf

*Comissão de Proteção do Patrimônio nos Finais 
de Semana instituída pela Portaria do Diretor-Geral nº 
53, de 2005.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/02fev/Bap4143-S1.pdf

*Comissão Especial de que trata a Portaria nº 
45, de 2008, do Primeiro-Secretário.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/02fev/Bap4147.pdf

*Comissão de Justificação.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/02fev/Bap4148.pdf

*Comissão de Capacitação.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/02fev/Bap4149.pdf

*Comissão de Acompanhamento da Crise Fi-
nanceira e da Empregabilidade (sem remuneração).

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/02fev/Bap4150.pdf

*Comissão de Processo Administrativo Disci-
plinar.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/02fev/Bap4151.pdf

*Comissão Especial instituída pelo Ato do Pri-
meiro-Secretário nº 3, de 2008.

*Portaria do 1º Secretário nº 6, de 2009 – Comis-
são para conduzir Processo Administrativo.

*Ato do 1º Secretário nº 2, de 2009 – Comissão 
Especial instituída pelo Ato do Primeiro-Secretário nº 
3, de 2008.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/02fev/Bap4151-S1.pdf

*Comissão de que trata a Portaria do Diretor-
Geral nº 33, de 2008, do Diretor-Geral.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/02fev/Bap4153.pdf

*(Institui comissão técnica, destinada a assessorar 
a Comissão de Acompanhamento da Crise Financeira 
e da Empregabilidade. (sem remuneração).

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/02fev/Bap4154-S1.pdf

*Comissão Especial de que trata a Portaria nº 
102/2008, do Diretor-Geral.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/03mar/Bap4157-S2.pdf

*Comissão Técnica Especial.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/03mar/Bap4158.pdf

*Comissão de Processo Administrativo Disci-
plinar.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/03mar/Bap4159.pdf

*Comissão de Acompanhamento da Crise Finan-
ceira e da Empregabilidade (sem remuneração).

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/03mar/Bap4159-S1.pdf

*Comissão Especial, instituída pela Portaria nº 53, 
de 2005, do Diretor-Geral, que dispõe sobre a Proteção 
do Patrimônio nos Finais de Semana.

*Comissão Especial, de que trata a Portaria nº 
206, de 2007, do Diretor-Geral.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/03mar/Bap4163.pdf

*Comissão Especial Curadora de Artes Plásti-
cas.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/03mar/Bap4164.pdf

*Comissão Especial, Nível I, incumbida de promo-
ver... o inventário físico-financeiro, relativo ao exercício 
de 2008, do Almoxarifado da Secretaria Especial de 
Informática-PRODASEN.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/03mar/Bap4165.pdf

*Comissão Especial, Nível I, incumbida de promo-
ver... o inventário físico-financeiro, relativo ao exercício 
de 2008, do Almoxarifado da Secretaria Especial de 
Informática-PRODASEN.

*Comissão de Processo Administrativo Disci-
plinar.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/03mar/Bap4166.pdf

*Comissão Especial instituída pelo Ato do Pri-
meiro-Secretário nº 03, de 2008.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/03mar/Bap4167.pdf

*Comissão de Processo Administrativo Disci-
plinar.

*Comissão de Acompanhamento da Crise Finan-
ceira e da Empregabilidade (sem remuneração).
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https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/03mar/Bap4168.pdf

*Comissão de Capacitação.
*Subcomissão Técnica Especial, nível I.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/03mar/Bap4169.pdf

*Comissão de Acompanhamento da Crise Finan-
ceira e da Empregabilidade (sem remuneração)

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/03mar/Bap4170.pdf

*Comissão Técnica Especial para analisar e propor 
as alterações necessárias aos contratos de prestação 
de serviços com fornecimento de mão-de-obra.

– Comissão Especial de que trata a Portaria nº 
14, de 2008.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/03mar/Bap4173.pdf

*Subcomissão Técnica Especial, nível I, com a 
finalidade de se implementar efetivamente as opera-
ções do Pregão Eletrônico.

*Comissão Técnica Especial.
*Comissão de Processo Administrativo Disci-

plinar.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/03mar/Bap4174.pdf

*Comissão Técnica Especial.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/03mar/Bap4176.pdf

*Comissão Especial Curadora de Artes Plásti-
cas.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/03mar/Bap4176-S1.pdf

*Comissão Especial de que trata a Portaria nº 
254 de 2007.

*Comissão Especial de que trata a Portaria nº 
228 de 2007, do Diretor-Geral.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/03mar/Bap4177-S2.pdf

*Comissão Permanente Programa Senado Ver-
de.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/04abr/Bap4179.pdf

*Comissão Permanente Programa Senado Verde.
*Comissão Especial de que trata a Portaria nº 

14, de 2008.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/04abr/Bap4179-S1.pdf

*Comissão Especial de que trata a Portaria nº 
228, de 2007.

*Comissão Especial de que trata a Portaria nº 
254 de 2007.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/04abr/Bap4180.pdf

*Comissão Especial, Nível I.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/04abr/Bap4184.pdf

*Comissão Técnica Especial.
*Comissão Especial Programa Senado Verde.
*Comissão Especial de que trata a Portaria nº 

14, de 2008.
*Comissão de Justificação Administrativa.
*Comissão Especial de que trata a Portaria nº 

71, de 2007.
*Comissão Especial Tour Finais de Semana do 

Senado Federal.
*Ficam extintas 08 (oito) Comissões Especiais, 

instituídas pelos nºs 19, 28, 167, 334, 2761, 3662, 3705 
e 3901, do Sistema ERGON.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/04abr/Bap4185.pdf

*Constituir Comissão Especial.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/04abr/Bap4187.pdf

*Comissão Especial, instituída pelo Ato do Pri-
meiro-Secretário nº 3, de 2008.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/04abr/Bap4188.pdf

*Comissão Especial criada pela portaria nº 13, 
de 2009.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/04abr/Bap4190.pdf

*Comissão Permanente de Licitação.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/04abr/Bap4191.pdf

*Comissão Especial Programa Senado Verde.
*Comissão Permanente de Sistematização das 

Informações e Documentos inerentes à Verba Indeni-
zatória, instituída pelo Ato do Primeiro-Secretário nº 
5, de 2008.

*Comissão incumbida de elaborar o Relatório 
Anual das Contas do Presidente do Senado Federal e 
o Relatório de Gestão do Senado Federal, designada 
pela Portaria nº 82, de 2008.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/04abr/Bap4193.pdf

*Comissão Especial Curadora de Artes Plásticas 
do Senado Federal.

*Comissão Técnica Especial, instituída pelo Ato 
do Primeiro-Secretário nº 8/2009, passa a ter compe-
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tência para conduzir procedimentos licitatórios relativos 
à contratação de prestação de serviços com forneci-
mento de mão-de-obra, que lhe forem designados pelo 
Primeiro-Secretário.

*Comissão Gestora com finalidade de gerir o con-
trato de execução das obras da Secretaria Especial de 
Informática – Prodasen.

*Ficam extintas 5 (cinco) Comissões Especiais, 
instituídas pelos nºs 167, 334, 2.761, 3.662 e 1.021, 
do Sistema Ergon.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/04abr/Bap4194.pdf

*Comissão, não remunerada, com a finalidade 
de prover o acompanhamento junto à Fundação Uni-
versitária de Cardiologia – FUC.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/04abr/Bap4195.pdf

*Comissão de Justificação Administrativa.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/04abr/Bap4196.pdf

*Comissão Permanente nº 29, do Sistema Er-
gon.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/05mai/Bap4197.pdf

*Comissão Especial ‘’Ano Cultural 2009 do Se-
nado Federal’’. 

*Comissão, não remunerada, incumbida de 
acompanhar o convênio firmado entre o Senado Fe-
deral e o Instituto de Cardiologia do Distrito Federal 
(antigo INCOR).

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/05mai/Bap4199.pdf

*Comissão incumbida de elaborar o Relatório 
Anual das Contas do Presidente do Senado Federal e 
o Relatório de Gestão do Senado Federal, designada 
pela Portaria nº 82, de 2008.

*Comissão Especial não remunerada para ela-
borar e apresentar à Primeira-Secretaria proposta de 
estratégia e ações.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/05mai/Bap4200.pdf

*Transformar a Comissão Permanente de Acessi-
bilidade e Promoção da Pessoa com Deficiência (?), em 
Comissão Permanente de Responsabilidade Social.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/05mai/Bap4201.pdf

*Comissão designada pela Portaria do Primeiro-
Secretário nº 05, de 2009.

*Comissão de Processo Administrativo Discipli-
nar designada pela Portaria do Primeiro-Secretário nº 
05, de 2009.

*Comissão Gestora com a finalidade de gerir o 
contrato de execução das obras da Secretaria Especial 
de Informática – Prodasen.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/05mai/Bap4202.pdf

*Comissão Permanente nº 29, do Sistema Er-
gon.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/05mai/Bap4203.pdf

*Comissão Permanente de Avaliação de Docu-
mentos nº 29 no Sistema Ergon.

*Comissão de Proteção ao Patrimônio nos Finais 
de Semana.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/05mai/Bap4205.pdf

*Comissão de que trata a Portaria do Primeiro-
Secretário nº 39, de 2008..

*Comissão Especial de que trata a Portaria do 
Primeiro-Secretário nº 14.

*Comissão Especial de que trata a Portaria do 
Primeiro-Secretário nº 25, de 2008.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/05mai/Bap4206.pdf

*Comissão Técnica Especial, não remunerada, 
para receber, sistematizar, analisar e encaminhar à 
Fundação Getúlio Vargas as sugestões sobre o Rela-
tório Preliminar, de 12 de maio de 2009.

*Comissão Especial incumbida de relacionar, 
classificar com base nas manifestações dos órgãos 
técnicos competentes, avaliar e realizar a alienação 
dos bens considerados inservíveis, antieconômicos 
e/ou ociosos do Senado Federal e seus Órgãos Su-
pervisionados, através de hastas públicas na modali-
dade de leilão.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/05mai/Bap4209.pdf

*Comissão Gestora instituída pelo Ato do Diretor-
Geral nº1657,de 2009.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/05mai/Bap4210-S1.pdf

*Comissão Permanente nº 29, do Sistema Er-
gon.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/05mai/Bap4211.pdf

*Comissão Permanente nº 153, no Sistema Er-
gon.

*Comissão Especial nº 4401, no Sistema Er-
gon.

*Comissão Especial nº 2382, no Sistema Er-
gon.

    59ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 19 24241 

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/05mai/Bap4213.pdf

*Comissão Permanente de Gestão – COPEGE.
*Comissão Permanente nº 29, no Sistema Ergon.
*Comissão Especial nº 4401, no Sistema Ergon.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/05mai/Bap4214.pdf

*Comissão incumbida de conduzir a justificação 
administrativa referida (autorizar a instauração de justifi-
cação administrativa destinada a comprovar, por meio de 
testemunhas e de outros meios de prova que a servidora 
MARCIA DE CÁSSIA FREIRE GOMES dispuser, que 
ela conviveu como companheira até a data da morte do 
ex-servidor CLEONÍSIO DELFINO DE LIMA, e que era 
sua dependente econômica nessa ocasião).

*Comissão Permanente instituída pela Portaria 
do Diretor-Geral nº 206, de 2007, combinada com o 
Ato do Primeiro-Secretário nº 14, de 2008.

*Comissão Permanente instituída pela portaria 
do Diretor-Geral nº 207, de 2007, combinada com Ato 
do Primeiro-Secretário nº 14, de 2008.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/05mai/Bap4215.pdf

*Comissão Especial, não remunerada, para efe-
tuar levantamento de todos os Boletins de Pessoal 
publicados a partir de 1995, incluindo as edições re-
gulamentares e suplementares.

*Comissão Permanente instituída pela portaria 
do Diretor-Geral nº 208, de 2007, combinado com Ato 
do Primeiro-Secretário nº 14, de 2008.

*Comissão Permanente, instituída pelo Ato do 
Diretor-Geral nº 1119, de 1996.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/05mai/Bap4216.pdf

*Comissão Multiprofissional, nos termos do art. 
43 do Decreto n. 3.298/99.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/06jun/Bap4217.pdf

*Comissão Permanente de Capacitação do Se-
nado Federal.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/06jun/Bap4218.pdf

*Comissão Permanente instituída pela Portaria 
do Diretor-Geral nº 10, de 2005.

*Comissão Especial de Leilão de que trata a Por-
taria nº 38/2009 – DGER.

*(VARIAS NOMEAÇÔES)

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/06jun/Bap4220.pdf

*Comissão Especial nº 2382, no Sistema Ergon.
*Comissão Especial nº 153, no Sistema Ergon.

*Comissão de Justificação Administrativa.
*Comissão Permanente de Avaliação de Docu-

mentos do Senado Federal e Congresso Nacional.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/06jun/Bap4222.pdf

*Comissão Especial de que trata a Portaria nº 
254 de 2007.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/06jun/Bap4223.pdf

*Comissão Permanente instituída pela Portaria 
do Diretor-Geral nº 10, de 2005, combinado com o Ato 
do Primeiro-Secretário nº 14 de 2008.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/06jun/Bap4222.pdf

*Comissão Especial de que trata a Portaria nº 
254, de 2007, do Diretor-Geral, combinado com o Ato 
nº 14/2008, do Primeiro-Secretário.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/06jun/Bap4223.pdf

*Comissão Permanente instituída pela Portaria 
do Diretor-Geral nº 10, de 2005, combinado com o Ato 
do Primeiro-Secretário nº 14 de 2008.

https://intra1.senado.gov.br/guiaserv/
boletim/2009/06jun/Bap4225.pdf

*Comissão Especial Curadora de Artes Plásti-
cas, instituída pelo Ato do Primeiro-Secretário nº 10, 
de 2006.

*Comissão Permanente de Responsabilidade 
Social, instituída pelo Ato do Primeiro-Secretário nº 
23, de 2009.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – Os projetos de lei do Senado que acabam de 
ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões 
competentes.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – A Presidência comunica ao Plenário a abertura 
de prazo de cinco dias úteis, perante a Mesa, para 
recebimento de emendas ao Projeto de Resolução 
nº 29, de 2009, que acaba de ser lido, nos termos do 
art. 235, II, a, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – AP) 
– Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º, 
do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto 
recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, das 
seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 120, de 2003, de au-
toria do Senador Aloizio Mercadante, que dis-
põe sobre a cobrança de taxas de inscrições em 
vestibulares;

– Projeto de Lei do Senado nº 51, de 2006, de au-
toria do Senador José Jorge, que regulamen-
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ta o art. 36, inciso III, da Constituição Federal, 
para dispor sobre o processo e julgamento da 
representação interventiva perante o Supremo 
Tribunal Federal;

– Projeto de Lei do Senado nº 267, de 2007, de auto-
ria do Senador Renato Casagrande, que altera o 
§ 3º do art. 13 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro 
de 1997, para estabelecer o prazo de quinze dias 
antes do pleito para solicitação de substituição 
de candidatos nas eleições majoritárias; e

– Projeto de Lei do Senado nº 482, de 2007, de autoria 
do Senador Raimundo Colombo, que altera a Lei 
nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, que dispõe 
sobre a regulamentação dos dispositivos consti-
tucionais relativos à reforma agrária, previstos no 
Capítulo III, Título VII, da Constituição Federal.

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

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação 
de emendas às seguintes matérias:

– Projeto de Lei da Câmara nº 30, de 2002 (nº 
3.994/97, na Casa de origem, do Deputado Enio 
Bacci), que dispõe sobre a reserva de vagas nas 
creches públicas para crianças portadoras de 
deficiência e dá outras providências (tramitando 
em conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº 
9, de 2002);

– Projeto de Lei da Câmara nº 74, de 2006 (nº 
4.681/2004, na Casa de origem, do Deputado Fer-
nando Coruja), que altera o Decreto-Lei nº 4.657, 
de 4 de setembro de 1942 – Lei de Introdução ao 
Código Civil Brasileiro, para adequá-lo à Consti-
tuição Federal em vigor (dispõe sobre a vigência 
das leis estaduais, a homologação das sentenças 
estrangeiras declaratórias do estado das pessoas 
e o divórcio realizado no estrangeiro);

– Projeto de Lei da Câmara nº 81, de 2008 (no 
7.024/2006, na Casa de origem, do Deputado 
Alberto Fraga), que acrescenta o art. 349-A ao 
Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
– Código Penal (tipifica como crime o ingresso 
de aparelhos de comunicação, sem autorização, 
em estabelecimento prisional);

– Projeto de Lei da Câmara nº 135, de 2008 (no 
798/2007, na Casa de origem, do Deputado Hugo 
Leal), que altera a Lei no 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para estabelecer penas alternativas 
aplicáveis aos crimes de trânsito;

– Projeto de Lei da Câmara nº 148, de 2008 (no 
1.281/2007, na Casa de origem, do Deputado 
Carlos Brandão), que altera a Lei no 6.088, de 16 
de julho de 1974, que dispõe sobre a criação da 
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São 
Francisco – Codevasf e dá outras providências 
(inclui os vales dos rios Itapecuru e Mearim na 
área de atuação da Codevasf); 

– Projeto de Lei da Câmara nº 172, de 2008 (no 
225/2007, na Casa de origem, do Deputado Lob-
be Neto), que acrescenta art. 81-A à Lei no 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código 
de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre placa in-
dicativa de pronto-socorro nas rodovias;

– Projeto de Lei da Câmara nº 182, de 2008 (no 
371/99, na Casa de origem, do Deputado Enio 
Bacci), que altera o art. 49 da Lei no 8.078, de 
11 de setembro de 1990 (dispõe sobre o direito 
de arrependimento do consumidor);

– Projeto de Lei da Câmara nº 12, de 2009 (no 
6.171/2005, na Casa de origem, do Deputado Celso 
Russomanno), que acrescenta parágrafos ao art. 
31 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 – 
Código de Defesa do Consumidor, para garantir ao 
consumidor o exame dos produtos adquiridos; e

– Projeto de Decreto Legislativo nº 12, de 2008, de 
autoria do Senador Alvaro Dias, que susta a apli-
cação da expressão transitada em julgado, cons-
tante do inciso III do art. 4º do Decreto no 6.187, 
de 14 de agosto de 2007, que regulamenta a Lei 
no 11.345, de 14 de setembro de 2006, institui o 
concurso de prognóstico denominado Timemania, 
estabelece os critérios de participação e adesão 
das entidades de prática desportiva da modalida-
de de futebol profissional e dispõe sobre o parce-
lamento de débitos tributários e não-tributários e 
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Ser-
viço – FGTS, e dá outras providências;

Ao Projeto de Lei da Câmara nº 148, de 2008, 
foi apresentada uma emenda, que vai ao exame das 
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, de 
Serviços de Infraestrutura e de Desenvolvimento Re-
gional e Turismo.

As demais matérias não receberam emendas e 
serão incluídas em Ordem do Dia oportunamente.

É a seguinte a emenda apresentada:

EMENDA Nº 1 – PLEN 
(Ao PLC nº 148, de 2008)

Inclua-se, onde couber, novo artigo ao Projeto 
de Lei da Câmara nº 148, de 2008, com a seguinte 
redação:
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“Art. O Poder Executivo adotará as provi-
dências necessárias à adaptação do Estatuto 
e do Orçamento da Codevasf às alterações 
decorrentes desta lei”.

Justificação

A ampliação da área de atuação da Codevasf implica 
na alteração na sua estrutura e requer aporte de recursos 
orçamentários para a realização de estudos, elaboração e 
implantação de planos e projetos pertinentes ao desen-
volvimento das bacias hidrográficas incluídas. Assim, é 
reconhecida a importância das bacias hidrográficas dos 
rios Mearim e Itapecuru para o desenvolvimento do Es-
tado do Maranhão, porém são necessárias adequações 
na estrutura da Codevasf que permitam a implementação 
das alterações decorrentes desta lei.

Sala das Sessões, – Senador Renato Casa-
grande. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – Sobre a mesa, proposta de emenda à Consti-
tuição que passo a ler.

É lida a seguinte:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 30, DE 2009

Acrescenta o inciso IV ao art. 60 da 
Constituição Federal para incluir o elei-
torado, mediante iniciativa popular, no rol 
dos legitimados para apresentar proposta 
de emenda à Constituição.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição 
Federal, promulgam seguinte emenda ao texto cons-
titucional:

Art. 1º O caput do art. 60 da Constituição Federal 
passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:

“Art. 60.  ................................................
IV – de, no mínimo um e meio por cen-

to do eleitorado nacional, distribuído por pelo 
menos cinco estados, com não menos de três 
décimos por cento dos eleitores cada um de-
les.

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

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

Justificação

A Constituição brasileira, em coerência com o sis-
tema político por nós adotado, é formada de preceitos 
que buscam sedimentar as instituições democráticas. 
Assim, o parágrafo único do art. 1º encerra um dos 

princípios relevantes da nossa ordem jurídica: o de que 
todo o poder emana do povo, que o exerce por meio 
de representantes eleitos ou diretamente.

A importância do citado parágrafo faz parelha 
com o caput do dispositivo, constante do Preâmbulo 
da Lei Maior, que inclui a cidadania como um dos fun-
damentos da República Federativa do Brasil.

Como corolário de tais preceitos, sem os quais 
a ordem democrática não pode se sustentar, figura o 
mandamento consagrado no art. 14, que inclui a ini-
ciativa popular como uma das formas de exercício da 
soberania popular e do sufrágio universal.

Pelo texto vigente, a iniciativa popular só pode 
ser exercida com relação à apresentação de proje-
tos de lei ordinária, ficando fora dessa prerrogativa, 
incompreensivelmente, as propostas de emenda à 
Constituição Federal.

Ora, se o Estatuto Maior e a “Lei das Leis”, é o 
documento que informa o regime jurídico e político, com 
mais razão deveria ser concedida ao povo a faculdade 
de aprimorá-lo, titular que é de todo o poder, como pon-
tifica o supracitado art. 1º, no seu parágrafo único.

Ademais, é na Constituição de um Estado que de-
vem despontar as regras de grande relevância, edifica-
doras da arquitetura jurídica de uma Nação. O verdadeiro 
Estado Democrático de Direito só pode ser compreendido 
se tais regras, norteadoras de todo o arcabouço legis-
lativo dos três níveis da Federação, puderem receber, 
também, a contribuição dos cidadãos que compõem a 
coletividade sobre a qual tais normas vão incidir.

Entendemos que a participação popular na con-
solidação das leis de um país se reveste da mesma 
importância dada ao exercício do voto, daí a necessida-
de de se emendar a Constituição para permitir que as 
alterações de seu texto também possam ser efetuadas 
a partir da manifestação da vontade de parte do eleito-
rado. Essa vontade do titular do poder, consagrada nas 
legislações de todos os países civilizados, não pode se 
tornar vazia de significado, carente de ferramentas que 
possam viabilizá-la de forma plena e eficaz. Só assim é 
que teremos, na lição mestral de Paulo Bonavides, por 
“... alargados os entes qualificados a oferecer emendas 
à Constituição, passando-se a inserir, (...) a figura do 
cidadão eleitor, que é a grande célula da democracia 
participativa. (...) De sorte que se possa conferir ao povo 
a alta capacidade política de atuar diretamente na ela-
boração de leis que reformem a Constituição, ou seja, 
em atos participativos de natureza constituinte.”.

Merece registro, que vários dos nossos Estados-
membros, que obviamente se organizam mediante o 
exercício de seu poder constituinte derivado decorrente 
(CF art. 25 e ADCT art. 11), consubstanciado na edição 
das suas respectivas Constituições Estaduais, respei-
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tando as regras limitativas estabelecidas na Constitui-
ção Federal, já preveem essa participação popular. A 
guisa de exemplo vejamos:

Constituição do Estado do Acre

“Art. 53. A Constituição do Estado poderá 
ser emendada mediante proposta:

(...) III – de iniciativa popular na forma 
desta Constituição;

(...) § 5º A iniciativa popular pode ser exer-
cida pela apresentação à Assembléia Legislati-
va, de Emenda Constitucional e Projeto de Lei, 
subscrito por entidades associativas legalmen-
te constituídas, que se responsabilizarão pela 
idoneidade das assinaturas dos eleitores, cujo 
número será definido por lei complementar.

Constituição do Estado de Pernam-
buco

Art. 17. A Constituição poderá ser emen-
dada mediante proposta:

(...) III – de iniciativa popular subscrita 
por, no mínimo, um por cento do eleitorado es-
tadual, distribuído, pelo menos, em um quinto 
dos Municípios existentes no Estado, com não 
menos de três décimos por cento dos eleitores 
de cada um deles;

Constituição do Estado da Bahia

Art. 74. Esta Constituição poderá ser 
emendada mediante proposta:

(...) IV – dos cidadãos, subscrita por, no mí-
nimo, um por cento do eleitorado do Estado.

Constituição do Estado do Pará

Art. 8º A iniciativa popular pode ser exer-
cida pela apresentação à Assembléia Legislati-
va de projetos subscritos por, no mínimo, meio 
por cento do eleitorado do Estado.

Parágrafo único. Tratando-se de projeto 
de emenda à Constituição, os subscritores 
devem estar distribuídos, pelo menos, por dez 
Municípios e, no caso de projeto de lei, no míni-
mo, por cinco Municípios, sendo necessário, em 
qualquer hipótese, o mínimo de três décimos 
por cento dos eleitores de cada Município.

 ..............................................................
Art. 103. A Constituição poderá ser emen-

dada mediante proposta:
(...) V – popular, na forma do art. 8º.

Constituição do Estado de Santa Ca-
tarina

Art. 49. A Constituição poderá ser emen-
dada mediante proposta:

(...) IV – de pelo menos dois e meio por 
cento do eleitorado estadual, distribuído por no 
mínimo quarenta Municípios, com não menos de 
um por cento dos eleitores de cada um deles.

Constituição do Estado de São Paulo

Art. 22. A Constituição poderá ser emen-
dada mediante proposta:

(...) IV – de cidadãos, mediante iniciati-
va popular assinada, no mínimo, por um por 
cento dos eleitores.

Constituição do Estado da Paraíba

Art. 62. A Constituição poderá ser emen-
dada mediante proposta:

(...) IV – de cidadãos, mediante iniciati-
va popular assinada, no mínimo, por um por 
cento dos eleitores estaduais, distribuídos, no 
mínimo, em um décimo dos municípios, com 
não menos de um por cento dos eleitores de 
cada um deles.

Constituição do Estado do Rio Gran-
de do Sul

Art. 68. A iniciativa popular no processo 
legislativo será exercida mediante a apresen-
tação de:

I – projeto de lei;
II – proposta de emenda constitucional;
III – emenda a projeto de lei orçamentá-

ria, de lei de diretrizes orçamentárias e de lei 
de plano plurianual, conforme disciplinado no 
art. 152, § 6º.

§ 1º A iniciativa popular, nos casos dos 
incisos I e II, será tomada por, no mínimo, um 
por cento do eleitorado que tenha votado nas 
últimas eleições gerais do Estado, distribuído, 
no mínimo, em um décimo dos municípios, com 
não menos de meio por cento dos eleitores de 
cada um deles.

§ 2º Recebido o requerimento, a Assem-
bléia Legislativa verificará o cumprimento dos 
requisitos previstos no § 1º, dando-lhe trami-
tação idêntica à dos demais projetos.

§ 3º Os projetos de iniciativa popular, 
quando rejeitados pela Assembléia Legislati-
va, serão submetidos a referendo popular se, 
no prazo de cento e vinte dias, dez por cento 
do eleitorado que tenha votado nas últimas 
eleições gerais do Estado o requerer.

§ 4º Os resultados das consultas referen-
dárias serão promulgados pelo Presidente da 
Assembléia Legislativa.
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Constituição do Estado do Amazo-
nas

Art. 32. A Constituição poderá ser emen-
dada mediante proposta:

 ..............................................................
IV – de iniciativa popular, subscrita por, 

no mínimo, cinco por cento do eleitorado esta-
dual, distribuído pelo menos em vinte e cinco 
por cento dos municípios existentes no estado, 
não inferior a cinco por cento dos eleitores de 
cada um deles.

Registro que o Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil, no “Fórum da Cidadania para a 
Reforma Política”, realizado em 2006, aprovou propos-
ta sob o titulo de “Efetivação da Soberania Popular e 

Proteção dos Direitos Humanos”, imprescindibilidade 
de se fazer a “introdução na Constituição Federal, tal 
como ocorre em algumas Constituições Estaduais, da 
iniciativa popular em matéria constitucional”.

Por fim, esclarecemos que a fixação do quorum 
mínimo para o exercício da iniciativa popular consti-
tucional obedeceu a fórmula adotada para a iniciativa 
popular de lei (CF, art. 61, § 2º), acrescido em mais 
meio por cento o percentual representativo do eleitorado 
nacional, haja vista a sua maior repercussão jurídica.

Julgamos, pois, que a aprovação da presente pro-
posta não mais fará do que homenagear o verdadeiro 
sentido de Democracia, traduzido no bem de todos, 
objetivo único de toda legislação de um estado.

Sala das Sessões, 18 de junho de 2009. 
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LEGISLAÇÃO CITADA

....................................................................................
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada 

pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático 
de Direito e tem como fundamentos:

I – a soberania;
II – a cidadania;
III – a dignidade da pessoa humana;
IV – os valores sociais do trabalho e da livre ini-

ciativa; e
V – o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, 

que o exerce por meio de representantes eleitos ou 
diretamente, nos termos desta Constituição.
....................................................................................

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo 
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor 
igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

I – plebiscito;
II – referendo; e
III – iniciativa popular.
§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:
I – obrigatórios para os maiores de dezoito anos; 

e
II – facultativos para:
a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores de de-

zoito anos.
§ 2º Não podem alistar-se como eleitores os es-

trangeiros e, durante o período do serviço militar obri-
gatório, os conscritos.

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma 
da lei:

I – a nacionalidade brasileira;
II – o pleno exercício dos direitos políticos;
III – o alistamento eleitoral;
IV – o domicílio eleitoral na circunscrição;
V – a filiação partidária;
VI – a idade mínima de:
a) trinta e cinco anos para presidente e vice-

presidente da República e senador;
b) trinta anos para governador e vice-Governador 

de Estado e do distrito federal;
c) vinte e um anos para deputado federal, de-

putado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e 
juiz de paz;

d) dezoito anos para Vereador.
§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfa-

betos.
§ 5º O presidente da República, os governadores 

de estado e do distrito federal, os prefeitos e quem os 

houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos 
poderão ser reeleitos para um único período subse-
quente. (redação da ETC nº 16, de 4-6-97)

(texto anterior) § 5º São inelegíveis para os mes-
mos cargos, no período subsequente, o presidente 
da república, os governadores de estado e do distrito 
federal, os prefeitos e quem os houver sucedido, ou 
substituído nos seis meses anteriores ao pleito”.

§ 6º Para concorrerem a outros cargos, o presi-
dente da república, os governadores de estado e do 
distrito federal e os prefeitos devem renunciar aos res-
pectivos mandatos até seis meses antes do pleito.

§ 7º São inelegíveis, no território de jurisdição do 
titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, 
até o segundo grau ou por adoção, do presidente da 
república, de governador de estado ou território, do dis-
trito federal, de prefeito ou de quem os haja substituído 
dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo seja 
titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.

§ 8º O militar alistável é elegível, atendidas as 
seguintes condições:

I – se contar menos de dez anos de serviço, de-
verá afastar-se da atividade;

II – se contar mais de dez anos de serviço, será 
agregado pela autoridade superior e, se eleito, pas-
sará automaticamente, no ato da diplomação, para a 
inatividade.

§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos 
de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim 
de proteger a probidade administrativa, a moralidade 
para o exercício do mandato, considerada a vida pre-
gressa do candidato, e a normalidade e legitimidade 
das eleições contra a influência do poder econômico 
ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego 
na administração direta ou indireta. (Redação da EC 
de Revisão nº 4, de 7-6-1994)

(Redação anterior) – § 9º Lei complementar es-
tabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos 
de sua cessação, afim de proteger a normalidade e 
legitimidade das eleições contra a influência do poder 
econômico ou o abuso do exercício de função, cargo 
ou emprego na administração direta ou indireta.

§ 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado 
ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias con-
tados da diplomação, instruída a ação com provas de 
abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.

§ 11. A ação de impugnação de mandato tramitará 
em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma 
da lei, se temerária ou de manifesta má-fé.

Art. 25. Os estados organizam-se e regem-se 
pelas Constituições e leis que adotarem, observados 
os princípios desta Constituição.
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§ 1º São reservadas aos estados as competências 
que não lhes sejam vedadas por esta Constituição.

§ 2º Cabe aos estados explorar diretamente, ou 
mediante concessão, os serviços locais de gás cana-
lizado, na forma da lei, vedada a edição de medida 
provisória para a sua regulamentação”.

Redação da EC nº 5, de 15-8-95:
(Redação anterior) – § 2º Cabe aos Estados ex-

plorar diretamente, ou mediante concessão, a empresa 
estatal, com exclusividade de distribuição, os serviços 
locais de gás canalizado.

§ 3º Os estados poderão, mediante lei comple-
mentar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações 
urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos 
de municípios limítrofes, para integrar a organização, 
o planejamento e a execução de funções públicas de 
interesse comum.

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

I – de um terço, no mínimo, dos membros da Câ-
mara dos Deputados ou do Senado Federal;

II – do presidente da República;
III – de mais da metade das Assembléias Le-

gislativas das unidades da Federação, manifestando-
se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus 
membros.

§ 1º A Constituição não poderá ser emendada na 
vigência de intervenção federal, de estado de defesa 
ou de estado de sítio.

§ 2º A proposta será discutida e votada em cada 
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, conside-
rando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos 
dos votos dos respectivos membros.

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

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta 
de emenda tendente a abolir:

I  – a forma federativa de Estado;
II  – o voto direto, secreto, universal e periódico;
III  – a separação dos Poderes;
IV  – os direitos e garantias individuais.
§ 5º A matéria constante de proposta de emenda 

rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto 
de nova proposta na mesma sessão legislativa.

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

§ 1º São de iniciativa privativa do presidente da 
República as leis que:

I – fixem ou modifiquem os efetivos das Forças 
Armadas;

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

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

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

c) servidores públicos da União e Territórios, seu 
regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria; Redação da EC nº 18, de 5-2-98

(Redação anterior) c) servidores públicos da 
União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de 
cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma 
e transferência de militares para a inatividade;

d) organização do Ministério Público e da De-
fensoria Pública da União, bem como normas gerais 
para a organização do Ministério Público e da Defen-
soria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios;

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da 
administração pública, observado o disposto no art. 
84, VI; (Redação da EC nº 32, 11-9-2001)

(Redação anterior) – e) criação, estruturação e 
atribuições dos Ministérios e órgãos da administração 
pública;

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurí-
dico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, 
remuneração, reforma e transferência para a reserva. 
(acrescentada pela EC nº 18, 5-2-98)

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

Constituição do Estado do Acre
“Art. 53. A Constituição do estado poderá ser 

emendada mediante proposta:
(...) III – de iniciativa popular, na forma desta 

Constituição;
(...) § 5º A iniciativa popular pode ser exerci-

da pela apresentação à Assembléia Legislativa, de 
Emenda constitucional e projeto de lei, subscrito por 
entidades associativas legalmente constituídas, que 
se responsabilizarão pela idoneidade das assinatu-
ras dos eleitores, cujo número será definido por lei 
complementar.

Constituição do Estado de Pernambuco
Art. 17. A Constituição poderá ser emendada 

mediante proposta:
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(...) III – de iniciativa popular subscrita por, no mí-
nimo, um por cento do eleitorado estadual, distribuído, 
pelo menos, em um quinto dos municípios existentes 
no estado, com não menos de três décimos por cento 
dos eleitores de cada um deles;

Constituição do Estado da Bahia
Art. 74. Esta Constituição poderá ser emendada 

mediante proposta:
(...) IV – dos cidadãos, subscrita por, no mínimo, 

um por cento do eleitorado do estado.
Constituição do Estado do Pará
Art. 8º A iniciativa popular pode ser exercida pela 

apresentação à Assembléia Legislativa de projetos 
subscritos por, no mínimo, meio por cento do eleito-
rado do estado.

Parágrafo único. Tratando-se de projeto de emen-
da à Constituição, os subscritores devem estar distri-
buídos, pelo menos, por dez municípios e, no caso de 
projeto de lei, no mínimo, por cinco municípios, sendo 
necessário, em qualquer hipótese, o mínimo de três 
décimos por cento dos eleitores de cada município.
....................................................................................

Art. 103. A Constituição poderá ser emendada 
mediante proposta:

(...) V – popular, na forma do art. 8º.
Constituição do Estado de Santa Catarina
Art. 49. A Constituição poderá ser emendada 

mediante proposta:
(...) IV – de pelo menos dois e meio por cento do 

eleitorado estadual, distribuído por no mínimo quaren-
ta municípios, com não menos de um por cento dos 
eleitores de cada um deles.

Constituição do Estado de São Paulo
Art. 22. A Constituição poderá ser emendada 

mediante proposta:
(...) IV – de cidadãos, mediante iniciativa popular 

assinada, no mínimo, por um por cento dos eleitores.
Constituição do Estado da Paraíba
Art. 62. A Constituição poderá ser emendada 

mediante proposta:
IV – de cidadãos, mediante iniciativa popular 

assinada, no mínimo, por um por cento dos eleitores 
estaduais, distribuídos, no mínimo, em um décimo dos 
municípios, com não menos de um por cento dos elei-
tores de cada um deles.

Constituição do Estado do Rio Grande do Sul
Art. 68. A iniciativa popular no processo legislativo 

será exercida mediante a apresentação de:
I – projeto de lei;
II – proposta de emenda constitucional;
III – emenda a projeto de lei orçamentária, de lei 

de diretrizes orçamentárias e de lei de plano plurianual, 
conforme disciplinado no art 152, § 6º.

§ 1º A iniciativa popular, nos casos dos incisos 
I e II, será tomada por, no mínimo, um por cento do 
eleitorado que tenha votado nas últimas eleições ge-
rais do estado, distribuído, no mínimo, em um décimo 
dos municípios, com não menos de meio por cento 
dos eleitores de cada um deles.

§ 2º Recebido o requerimento, a Assembléia 
Legislativa venficará o cumprimento dos requisitos 
previstos no § 1º, dando-lhe tramitação idêntica à dos 
demais projetos.

§ 3º Os projetos de iniciativa popular, quando re-
jeitados pela Assembléia Legislativa, serão submetidos 
a referendo popular se, no prazo de cento e vinte dias, 
dez por cento do eleitorado que tenha votado nas últi-
mas eleições gerais do estado o requerer.

§ 4º Os resultados das consultas referendárias 
serão promulgados pelo presidente da Assembléia 
Legislativa.

Constituição do Estado do Amazonas
Art. 32. A Constituição poderá ser emendada 

mediante proposta:
IV – de iniciativa popular, subscrita por, no míni-

mo, cinco por cento do eleitorado estadual, distribuído 
pelo menos em vinte e cinco por cento dos municípios 
existentes no estado, não inferior a cinco por cento dos 
eleitores de cada um deles.

Registro que o Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil, no “Fórum da Cidadania para a 
Reforma Política”, realizado em 2006, aprovou propos-
ta sob o título de “Efetivação da Soberania Popular e 
Proteção dos Direitos Humanos”, imprescindibilidade 
de se fazer a “introdução na Constituição Federal, tal 
como ocorre em algumas Constituições Estaduais, da 
iniciativa popular em matéria constitucional”.

Por fim, esclarecemos que a fixação do quo-
rum mínimo para o exercício da iniciativa popular 
constitucional obedeceu a fórmula adotada para a 
iniciativa popular de lei (CF, art. 61, § 2º), acrescido 
em mais meio por cento o percentual representativo 
do eleitorado nacional, haja vista a sua maior reper-
cussão jurídica.

Julgamos, pois, que a aprovação da presente pro-
posta não mais fará do que homenagear o verdadeiro 
sentido de Democracia, traduzido no bem de todos, 
objetivo único de toda legislação de um estado.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

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

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – A proposta de emenda à Constituição que acaba 
de ser lida está sujeita às disposições constantes dos 
arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
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A matéria será publicada e remetida à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 753, DE 2009 
(Requerimento nº 40, de 2009-CMA)

Requeiro, nos termos do art. 50, § 2º, 
da Constituição da República, combinado 
com o art. 216, I, do Regimento Interno do 
Senado Federal, que sejam solicitadas in-
formações ao Ministro Márcio Fortes, do 

Ministério das Cidades, sobre a questão 
do saneamento no Brasil.

Justificação

A questão do saneamento básico está ligada a 
uma série de outras questões pertinentes a agenda 
institucional brasileira, tais como o meio ambiente e 
saúde, entre outras.

Assim, o objetivo dessa solicitação de informa-
ções ao Ministério das Cidades, por intermédio do seu 
titular, Ministro Márcio Fortes, para que apresente um 
relatório executivo sobre o saneamento no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – O requerimento que acaba de ser lido será des-
pachado à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 754, DE 2009

Requeiro Voto de Aplauso ao jorna-
lista Ricardo Allan, do Correio Braziliense 
pela publicação da matéria “O Trimestre da 
Recessão”, inclusa no caderno Economia, 
de 7 de junho de 2009.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
Anais do Senado Federal, Voto de Aplauso ao jornalista 
Ricardo Allan do Correio Braziliense pela publicação 
da matéria “O Trimestre da Recessão”, inclusa no ca-
derno Economia, de 7 de junho de 2009.

Requeiro, mais, que este Voto de Aplauso seja 
encaminhado à redação do jornal e ao jornalista Ri-
cardo Allan.

Justificação

Na matéria “O Trimestre da Recessão”, com base 
em dados do IBGE, o jornalista Ricardo Allan assinala 
que a economia brasileira entrou em recessão, porque 
houve o segundo trimestre consecutivo de contração 
no volume das riquezas produzidas no País, ou seja, 
o PIB recuou 3,6% no último semestre de 2008 e 2% 
no primeiro semestre de 2009.

Embora a economia acene com lenta recupe-
ração a partir de abril, de acordo com o jornalista, a 
maior parte dos analistas acredita que não será o su-
ficiente para livrar o País do crescimento negativo em 
2009 ou, nas previsões mais otimistas, crescimento 
positivo de 0,5%.

Trata-se do efeito carry-over, que gerou uma 
inércia estatística, como se estivéssemos devendo 
3,4% para manter os níveis de crescimento ante-
riores à crise. Embora se entenda que o pior ficou 
para trás e que o Brasil seria um dos países me-
nos afetados, são claros os efeitos da crise sobre 
o crédito, a demanda por produtos industrializados, 
alimentos e minerais, além do nível de emprego, 
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a confiança de consumidores e empresários e os 
investimentos.

Sala das Sessões, 18 de junho de 2009. – Senador 
Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente do Senado Federal.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

REQUERIMENTO Nº 755, DE 2009

Requeiro Voto de Aplauso ao jornalista 
Luiz Garcia pela publicação do artigo “So-
lução Preguiçosa”, na coluna Opinião, do 
jornal O Globo de 2 de junho de 2009.

Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento 
Interno, ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
Anais do Senado Federal, Voto de Aplauso ao jorna-
lista Luiz Garcia pela publicação do artigo “Solução 
Preguiçosa”, na coluna Opinião, do jornal O Globo de 
2 de junho de 2009.

Requeiro, mais, que este Voto de Aplauso seja 
encaminhado à redação do jornal e ao jornalista Luiz 
Garcia.

Justificação

No artigo “Solução Preguiçosa”, Luiz Garcia ob-
serva que há, no Brasil, quase unanimidade em favor 
das cotas, como remédio para compensar as desi-
gualdades sociais e abrir as portas das universidades 
a jovens negros.

Observa, mais adiante, que se trata de solução 
curiosa, porque passa por cima do problema real das 
deficiências do sistema público de ensino básico. As 
cotas são a solução mais fácil, porque reformar o sis-
tema educacional daria muito trabalho.

Depois que se o sistema de cotas foi instituído, não 
houve qualquer campanha ou ação oficial para a melho-
ria das escolas públicas municipais e estaduais, ressalta 
Garcia, para concitar à leitura da entrevista da antropóloga 
Yvonne Maggie, que defende investimentos na qualida-
de de ensino, porquanto, nas palavras dela, estaríamos 
“escolhendo um punhadinho entre os pobres”.

De acordo com Luiz Garcia, é necessário lutar 
pelo povo desorganizado, que não está o tempo todo 
pensando na cor da pele, mas poucos intelectuais têm 
essa preocupação ou coragem. Na verdade, arremata o 
autor, a ideia das cotas tem o encanto da simplicidade 
e da rapidez, mas ilide a preocupação séria e de longo 
prazo com a qualidade do ensino médio.

Sala das Sessões, 18 de junho de 2009. – Se-
nador Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente do Senado 
Federal.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – AP) 
– Os requerimentos lidos serão publicados e encaminha-
dos à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 756, DE 2009

Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Fe-
deral, combinado com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do 
Regimento Interno do Senado Federal, solicito seja o 
presente requerimento encaminhado ao Exmo Ministro 
de Minas e Energia, para que determine à Petróleo 
Brasileiro S/A – PETROBRAS, que encaminhe cópia 
da seguinte documentação, preferencialmente em meio 
magnético, no prazo de 15 dias:

Atas de Reuniões do Conselho de Ad-
ministração realizadas no período de 2003 até 
a presente data da holding do Sistema Pe-
trobras e das empresas integrantes do grupo 
empresarial.

Justificação

A decisão dos partidos de Oposição no Senado 
Federal no sentido de instaurar uma CPI para investigar 
a Petrobras decorreu de desconfianças de que a com-
panhia está sendo mal administrada, aparelhada em 
sua cúpula por pessoas despreparadas e de duvidosa 
conduta ético-gerencial, para dizer o mínimo.

Os motivos para essas desconfianças são mui-
tos. Há sinais de falhas graves nos orçamentos, custos 
crescentes, endividamento muito acima do previsto pela 
própria empresa e recurso a fontes de financiamento 
inusitadas, jamais utilizadas antes. Os fatos que sus-
tentam essas afirmações são os seguintes:

-
ção de plataformas e refinarias vêm sofrendo 
aditivos em percentuais inimagináveis para 
companhias com o porte das integrantes do 
Sistema Petrobras, sinalizando, no mínimo, 
deficiente planejamento;

lucro bruto trimestral, mesmo com o aumen-
to na Receita Líquida, decorrente de artifício 
contábil ilegal, que proporcionou à empresa o 
não recolhimento de R$4,3 bilhões em tribu-
tos, o que é sinal claro de custos crescentes 
em proporção à receita;

-
ca desenfreada de recursos de magnitude nun-
ca vista no passado da empresa, que a levou 
a recorrer até mesmo a empréstimos bilioná-
rios do Banco do Brasil, Caixa Econômica e 
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BNDES em linhas de crédito jamais utilizadas 
pela empresa;

resultou em endividamento externo de US$10 
bilhões com este país, a pretexto de suprir as 
necessidades de investimento, sendo que a 
própria Petrobras, em esclarecimento público 
de 27-11-2008, afirmou que seu plano de ne-
gócios 2008/2012 previa captações anuais de 
somente US$4 bilhões.

Quanto à questão ética, os fatos não partiram dos 
partidos de Oposição, mas da Polícia Federal, Ministério 
Público e Tribunal de Contas da União, em diversos pro-
cedimentos instaurados para investigar atos lesivos ao pa-
trimônio público. O que antes eram episódios esporádicos 
de menor expressão, agora vem se tornando rotina.

O objeto do presente requerimento é de funda-
mental importância para que se tome conhecimento 
das principais decisões do Conselho de Administração 
das empresas integrantes do Grupo e da forma como 
fundamentaram os seus votos, contrários ou a favor.

O Sistema Petrobras ufana-se de ter ganhado prê-
mios internacionais pela sua transparência. Certamente, 
a empresa não se negará a contribuir para o cumprimento 
da missão constitucional que cabe ao Poder Legislativo, 
no sentido de fiscalizar os atos do Poder Executivo e 
das empresas sob seu controle gerencial.

Sala das Sessões, 18 de junho de 2009. – Sena-
dor Raimundo Colombo.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 757, DE 2009

Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Fe-
deral, combinado com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do 
Regimento Interno do Senado Federal, solicito seja o 
presente requerimento encaminhado ao Exmo Ministro 
de Minas e Energia, para que determine à Petróleo 
Brasileiro S/A – PETROBRAS, que encaminhe cópia 
da seguinte documentação, preferencialmente em meio 
magnético, no prazo de 15 dias:

de Administração e Fiscal da holding do Sis-
tema Petrobras e das empresas integrantes 
do grupo empresarial, no período de 2003 até 
a presente data, bem como suas remunera-
ções percebidas em cada exercício, datas de 
ingresso e saída.

Justificação

A decisão dos partidos de Oposição no Senado 
Federal no sentido de instaurar uma CPI para investigar 
a Petrobras decorreu de desconfianças de que a com-

panhia está sendo mal administrada, aparelhada em 
sua cúpula por pessoas despreparadas e de duvidosa 
conduta ético-gerencial, para dizer o mínimo.

Os motivos para essas desconfianças são mui-
tos. Há sinais de falhas graves nos orçamentos, custos 
crescentes, endividamento muito acima do previsto pela 
própria empresa e recurso a fontes de financiamento 
inusitadas, jamais utilizadas antes. Os fatos que sus-
tentam essas afirmações são os seguintes:

-
ção de plataformas e refinarias vêm sofrendo 
aditivos em percentuais inimagináveis para 
companhias com o porte das integrantes do 
Sistema Petrobras, sinalizando, no mínimo, 
deficiente planejamento;

lucro bruto trimestral, mesmo com o aumen-
to na Receita Líquida, decorrente de artifício 
contábil ilegal, que proporcionou à empresa o 
não recolhimento de R$4,3 bilhões em tribu-
tos, o que é sinal claro de custos crescentes 
em proporção à receita;

desenfreada de recursos de magnitude nunca vis-
ta no passado da empresa, que a levou a recorrer 
até mesmo a empréstimos bilionários do Banco 
do Brasil, Caixa Econômica e BNDES em linhas 
de crédito jamais utilizadas pela empresa;

resultou em endividamento externo de US$10 
bilhões com este país, a pretexto de suprir as 
necessidades de investimento, sendo que a 
própria Petrobras, em esclarecimento público 
de 27-11-2008, afirmou que seu plano de ne-
gócios 2008/2012 previa captações anuais de 
somente US$4 bilhões.

Quanto à questão ética, os fatos não partiram 
dos partidos de Oposição, mas da Polícia Federal, 
Ministério Público e Tribunal de Contas da União, em 
diversos procedimentos instaurados para investigar 
atos lesivos ao patrimônio público. O que antes eram 
episódios esporádicos de menor expressão, agora vem 
se tornando rotina.

O objeto do presente requerimento é de funda-
mental importância para que se tome conhecimento 
dos responsáveis pelas principais decisões das em-
presas integrantes do Grupo e pela fiscalização da 
lisura dessas decisões.

O Sistema Petrobras ufana-se de ter ganhado prê-
mios internacionais pela sua transparência. Certamente, 
a empresa não se negará a contribuir para o cumprimento 
da missão constitucional que cabe ao Poder Legislativo, 
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no sentido de fiscalizar os atos do Poder Executivo e 
das empresas sob seu controle gerencial.

Sala das Sessões, 18 de junho de 2009. – Sena-
dor Raimundo Colombo.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão 
despachados à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 758, DE 2009

Requer Voto de Aplauso ao neurocien-
tista brasileiro Miguel Nicolelis, radicado 
nos Estados Unidos, pioneiro em pesqui-
sas e estudos acerca de interações entre 
cérebro e máquina.

Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimen-
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos Anais do Senado, Voto de Aplauso ao neurocien-
tista brasileiro Miguel Nicolelis, radicado nos Estados 
Unidos, pioneiro em pesquisas e estudos acerca de 
interações entre cérebro e máquina.

Requeiro, também, que deste Voto de Aplauso 
seja cientificado o cientista, no Centro de Neuroenge-
nharia da Universidade Duke, Estados Unidos, e no 
Instituto Internacional de Neurociência de Natal/RN.

Justificação

Miguel Nicolelis é neurocientista. Brasileiro. Mas 
mora nos Estados Unidos, onde é Diretor do Centro de 
Neuroengenharia da Universidade de Duke. Ele esteve 
no Brasil, onde é, também, diretor do mais avançado 
centro de neurociências do País, em Natal/RN. Em 
São Paulo, Nicolelis falou sobre o avanço dessa área, 
sustentando que o mundo já está perto da fase em que 
será possível explorar o espaço usando máquinas ca-
pazes de transmitir movimentos e sensações.

A homenagem que ora formulo, justifica-se pelo 
inegável mérito desse cientista brasileiro, reconhecido 
no exterior pelo que realiza.

Sala das Sessões, 18 de junho de 2009.– Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – A Presidência encaminhará o voto de aplauso 
solicitado.

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 759, DE 2009

Solicita autorização para ausentar-se 
do País.

Requeiro, nos termos do artigo 39, inciso I, com-
binado com o artigo 40, § 1º, inciso I, do Regimento In-
terno do Senado Federal, autorização para ausentar-me 
do País, no período de 8 a 13 de junho do corrente exer-
cício, para participar do Fórum de Legisladores G8+5 
de Roma/Itália, a convite do Globe International.

Sala das Sessões, 18 de junho de 2009. – Sena-
dor Renato Casagrande.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – O requerimento lido será publicado e apreciado 
oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 760, DE 2009
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento 

Interno do Senado Federal, a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nº 30, de 2003, e nº 306, de 
2003, e do Projeto de Lei da Câmara nº 85, de 2009, 
por regularem a mesma matéria.

Sala das Sessões, 18 de junho de 2009.–  Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – O requerimento lido será publicado e incluído 
em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 761, DE 2009

Nos termos do art. 258, do Regimento Interno 
do Senado Federal, requeiro tramitação em conjunto 
da Proposta de Emenda à Constituição nº 4, de 2009, 
que “acrescenta o art. 159-A à Constituição Federal, 
para assegurar a compensação de benefícios tribu-
tários concedidos pela União, relativos aos impostos 
sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre 
produtos industrializados”, com a Proposta de Emenda 
à Constituição nº 9, de 2009, que “altera o art. 159 da 
Constituição Federal, para determinar a compensação 
de benefícios tributários concedidos pela União, rela-
tivos aos impostos sobre renda e proventos de qual-
quer natureza e sobre produtos industrializados”, por 
versarem sobre matéria correlata.

Sala das Sessões, 3 de junho de 2009. – Sena-
dor João Tenório.

(À Mesa para decisão.)
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O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – O requerimento lido será publicado e despachado 
à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, projeto recebido da Câmara dos 
Deputados que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – A Presidência comunica ao Plenário que, nos 
termos do inciso V, § 1º, do art. 91 do Regimento In-
terno, o Projeto que acaba de ser lido será apreciado 
terminativamente pela Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, onde poderá receber emendas pelo 
prazo de cinco dias úteis, nos termos do art. 122, II, c, 
da referida Norma Interna.

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PARECER Nº 763, DE 2009

Da Comissão de Assuntos Sociais 
(CAS), sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 109, de 2007, que acresce dispositivo à 
Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996, que 
regula o § 7º do art. 226 da Constituição 
Federal, que trata do planejamento fami-
liar, estabelece penalidades e dá outras 
providências.

Relatora: Senadora Lúcia Vânia

I – Relatório

Composto de apenas dois artigos, dos quais o 
segundo é a cláusula de vigência, prevista para ocorrer 
na data de sua publicação, o Projeto de Lei do Senado 
(PLS) nº 109, de 2007, de autoria da Senadora Kátia 
Abreu, inclui, por meio de seu art. 1º, um inciso VI no 
parágrafo único do art. 3º da Lei nº 9.263, de 12 de ja-
neiro de 1996 (Lei do Planejamento Familiar).

A proposição foi apresentada em 14 de março 
de 2007 e distribuída, para decisão em caráter termi-
nativo, à Comissão de Assuntos Sociais.

No dia 4 de novembro de 2008, o projeto recebeu 
uma sugestão de autoria do Senador Antônio Carlos 
Valadares, razão pela qual ele retornou a nossa apre-
ciação.

II – Análise

O objetivo do PLS nº 109, de 2007, é incluir o 
aconselhamento genético no rol de atividades básicas 
obrigatórias de planejamento familiar que integram o 
programa de atenção à saúde do homem, da mulher 
ou do casal a ser oferecido em toda a rede de servi-
ços do Sistema Único de Saúde (SUS), que hoje são 
as seguintes:

1. a assistência à concepção e contra-
cepção (inciso I);

2. o atendimento pré-natal (inciso II);
3. a assistência ao parto, ao puerpério e 

ao neonato (inciso III);

4. o controle das doenças sexualmente 
transmissíveis (inciso IV);

5. o controle e a prevenção do câncer 
cérvico-uterino, do câncer de mama e do cân-
cer de pênis (inciso V).

Em nossa análise, não vislumbramos quaisquer 
óbices constitucionais ou jurídicos à aprovação do 
projeto.

No que tange ao seu mérito, contudo, cabe as-
sinalar o caráter restrito do aconselhamento genético, 
o que o difere do perfil generalista do planejamento 
familiar. Ou seja, enquanto o primeiro é indicado em 
casos específicos – situações em que ele constitui a 
ferramenta necessária para um bom planejamento 
familiar -, o segundo deve ser estendido a todas as 
pessoas em idade reprodutiva, como já o faz a lei que 
se pretende alterar.

As situações em que há indicação para o acon-
selhamento genético pré-natal são bem específicas:

anos;

de ultrassom fetal ou de avaliação bioquímica 
do risco fetal;

genéticas, de defeitos congênitos ou de retar-
do mental sem causa definida;

-
cida ou suspeita que possa afetar o desen-
volvimento fetal ou existência de doença nela 
ou em seu parceiro que possa ser transmitida 
para sua prole;

-
cituro;

-
néticas;

de malformações fetais;
-

mentos pela gestante;

sem explicação;

submeter a técnicas de reprodução assisti-
da; e

-
os.

Assim, o aconselhamento genético não deve ser 
considerado uma atividade básica de planejamento 
familiar, o qual, como determina o caput do parágrafo 
único da lei, precisa estar disponível em todos os ní-
veis e toda a rede de serviços do SUS. Ademais, por 
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ser uma ação de alcance limitado, o aconselhamento 
genético não deve ser incluído na lista explicitada no 
dispositivo, que enumera atividades indicadas para 
todas as pessoas em idade reprodutiva.

Na verdade, o aconselhamento genético já é 
realizado no âmbito do SUS e permeia as atividades 
previstas nos três primeiros incisos do dispositivo em 
análise, quais sejam: a assistência à concepção (aplicá-
vel aos casais com problemas de infertilidade), o aten-
dimento pré-natal (sempre que detectada alguma das 
situações anteriormente mencionadas que constituam 
indicações para o aconselhamento) e a assistência ao 
neonato (nos casos de recém-nascidos que apresen-
tam doenças ou malformações congênitas).

Embora o País possua poucas ações no campo 
da genética em saúde pública, elas podem ser encon-
tradas em hospitais universitários, em alguns hospitais 
públicos dos grandes centros urbanos e nos centros 
de referência para a doação de sangue.

No mais, a questão ética deve ser sempre pon-
derada, especialmente quando se discute o aconse-
lhamento genético prestado em caráter público, além 
de se mostrar necessário sopesar a flagrante limitação 
de profissionais habilitados para essa atividade nos 
serviços de saúde.

Em vista disso, optamos por alterar a redação do 
caput do art. 4º da Lei nº 9.263, de 1996, para explicitar 
que o aconselhamento genético será oferecido nos ca-
sos em que haja indicação clínica, em vez de incluí-lo 
como atividade básica de planejamento familiar.

Ainda sobre o mérito, consideramos adequado 
estabelecer um prazo de trezentos e sessenta e cinco 
dias para que a lei entre em vigor, de forma a possibili-
tar que o SUS se adapte a essa nova exigência.

Ademais, promovemos algumas modificações na 
redação legislativa, que vão ao encontro da proposta 
que ora apresentamos na forma de substitutivo.

Por fim, quanto à sugestão apresentada ao pro-
jeto pelo Senador Antônio Carlos Valadares, explicita-
mos que seu propósito é alterar a redação do inciso V 
do parágrafo único do art. 3º da Lei de Planejamento 
Familiar, para incluir o câncer de próstata na lista de 
doenças cujo controle e prevenção devem integrar as 
atividades básicas de atenção à saúde da mulher, do 
homem e do casal, a serem oferecidas no âmbito do 
SUS. A redação do dispositivo hoje em vigor especifica 
apenas os cânceres de útero, de mama e de pênis.

Ainda que essa sugestão não esteja diretamente 
relacionada ao tema da proposição em análise – acon-
selhamento genético -, concordamos com o seu autor 
quanto à propriedade de inserir o câncer de próstata 
no dispositivo legal cuja alteração se propõe, pelo sig-

nificado nosológico da doença e sua repercussão na 
assistência pública à saúde masculina, antes tão ne-
gligenciada. Dessa forma, contemplamos o conteúdo 
da sugestão no substitutivo que apresentamos.

III – Voto

Em face do exposto, votamos pela aprovação 
do Projeto de Lei do Senado nº 109, de 2007, e da 
sugestão a ele apresentada, na forma do seguinte 
substitutivo:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 109 (SUBSTITUTIVO), DE 2007

Altera a Lei nº 9.263, de 12 de janeiro 
de 1996, que regula o § 7º do art. 226 da 
Constituição Federal, que trata do planeja-
mento familiar, estabelece penalidades e dá 
outras providências, para incluir o câncer 
de próstata entre as doenças cujo contro-
le e prevenção devem integrar o progra-
ma de atenção integral à saúde masculina 
no âmbito do Sistema Único de Saúde e 
assegurar o oferecimento de aconselha-
mento genético nos casos em que haja 
indicação clínica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso V do parágrafo único do art. 3º da 

Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 3º  ..................................................
Parágrafo único.  ...................................
V – o controle e a prevenção do cancêr 

cérvico-uterino, do cancêr de mama, do câncer 
de pênis e do câncer de próstata.(NR)”

Art. 2º O caput do art. 4º da Lei nº 9.263, de 12 
de janeiro de 1996, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 4º O planejamento familiar orienta-
se por ações preventivas e educativas e pela 
garantia de acesso igualitário a informações, 
meios, métodos e técnicas disponíveis para a 
regulação da fecundidade, assegurado o ofe-
recimento de aconselhamento genético nos 
casos em que haja indicação clínica.

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

Art. 3º Esta Lei entra em vigor trezentos e ses-
senta e cinco dias após a data de sua publicação.

Sala da Comissão, 17 de junho de 2009.
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Of. nº 165/09 – PRES/CAS

Brasília, 17 de junho de 2009

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão 

aprovou o Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 
109, de 2007, que “Acresce dispositivo à Lei nº 9.263, 
de 12 de janeiro de 1996, que regula o § 7º do art. 226 
da Constituição Federal, que trata planejamento fami-
liar, estabelece penalidades e dá outras providências”, 
de autoria da Senadora Kátia Abreu.

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.

Atenciosamente, Senadora Rosalba Ciarlini, 
Presidente.

 
PARECER Nº 764, DE 2009

Da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 450, de 
2008, que estabelece o direito do portador 
da doença de hepatopatia grave de aposen-
tar-se integralmente por invalidez.

Relator: Senador Papaléo Paes

 
I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado nº 450, de 2008, de auto-
ria do Senador Romeu Tuma, foi apresentado em Plenário 
no dia 20 de novembro de 2008 e encaminhado à Comis-
são de Assuntos Sociais, para decisão terminativa.

O projeto de lei em apreço constitui-se de três 
artigos. O art. 1º inclui a hepatopatia grave, compro-
vada em laudo de perícia médica especializada, no rol 
das doenças que permitem a aposentadoria integral 
por invalidez permanente. O art. 2º institui a vigência 
da lei em que o projeto eventualmente se transformar 
a partir da data de sua publicação. O art. 3º é cláusula 
revogatória de natureza genérica.

No transcurso do prazo regimental não foram 
apresentadas emendas.

 
II – Análise

A matéria da proposição enquadra-se na compe-
tência da União (art. 48, caput, da Constituição Federal) 
e sua iniciativa cabe a qualquer parlamentar ou comis-
são da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e 
do Congresso Nacional (art. 61, caput, da Constituição 
Federal). Não se observa nenhum afrontamento aos 
princípios ou normas da Constituição Federal.

Igualmente, o projeto de lei encontra-se em con-
sonância com os princípios e normas do ordenamento 
jurídico pátrio. A matéria subsume-se na competência 
específica da Comissão de Assuntos Sociais, con-
forme o inciso I do art. 100 do Regimento Interno do 
Senado Federal.

No que diz respeito à técnica legislativa, entre-
tanto, é forçoso que o projeto de lei sob exame, segun-
do os ditames da Lei Complementar nº 95, de 1998, 
tenha sua redação modificada, uma vez que propõe 
acrescentar dispositivo à Lei nº 8.112, de 11 de de-
zembro de 1990.

Quanto ao aspecto substantivo, a proposição se 
debruça sobre relevante questão, que remete aos di-
reitos dos cidadãos portadores de hepatopatia grave 
de se aposentarem, por invalidez permanente, com a 
integralidade de sua remuneração.

As hepatopatias graves compreendem um gru-
po de doenças que atingem o fígado, de forma primá-
ria ou secundária, com evolução aguda ou crônica, 
ocasionando alteração estrutural extensa e intensa, 
progressiva e grave deficiência funcional, ademais de 
incapacidade para as atividades laborativas e sério 
risco de vida.

O quadro clínico se caracteriza por emagre-
cimento, icterícia (coloração amarelada da pele e 
mucosas), ascite, edemas periferícos, fenômenos 
hemorrágicos, alterações cutaneomucosas (aranhas 
vasculares, eritema palmar, queda de pelos, sufusões 
hemorrágicas e mucosas hipocoradas), além de al-
terações neuropsiquiátricas subsequentes à encefa-
lopatia hepática.

A insuficiência hepática decorre da perda de 
massa celular funcionante, em consequência de ne-
crose causada por doenças infecciosas, inflamatórias, 
tóxicas, alérgicas, infiltrativas, tumorais, vasculares ou 
por obstrução do fluxo biliar.

Como se pode constatar, a hepatopatia grave 
constitui uma condição patológica severa e, como tal, 
deve estar ao abrigo da legislação social protetiva.

 
III – Voto

Em vista das razões expendidas, somos pela 
aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 450, de 
2008, na forma do seguinte:

 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 450, DE 2008 (SUBSTITUTIVO)

Acrescenta dispositivo à Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, estabelecendo 
para o portador de hepatopatia grave o di-
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reito à aposentadoria integral por invalidez 
permanente.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O parágrafo primeiro do art. 186 da Lei nº 

8.112, de 11 de dezembro de 1990, passa a viger com 
a seguinte redação:

“Art. 186.  ..............................................
§ 1º Consideram-se doenças graves, 

contagiosas ou incuráveis, a que se refere o 
inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alie-
nação mental, esclerose múltipla, neoplasia 
maligna, cegueira posterior ao ingresso no 
serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, 
doença de Parkinson, paralisia irreversível e 
incapacitante, espondiloartrose anquilosante, 
nefropatia grave, estados avançados do mal 
de Paget (osteíte deformante), síndrome de 
imunodeficiência adquirida – AIDS, hepatopa-
tia grave, e outras que a lei indicar, com base 
na medicina especializada.

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

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

Sala das Comissões, – Papaléo Paes, Relator.

 
LEGISLAÇÃO CITADA

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

Seção I 
Da Aposentadoria

Art. 186. O servidor será aposentado:
I – por invalidez permanente, sendo os proventos 

integrais quando decorrente de acidente em serviço, 
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou 
incurável, especificada em lei, e proporcionais nos 
demais casos;

II – compulsoriamente, aos setenta anos de idade, 
com proventos proporcionais ao tempo de serviço;

III – voluntariamente:
a) aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se 

homem, e aos 30 (trinta) se mulher, com proventos 
integrais;

b) aos 30 (trinta) anos de efetivo exercício em 
funções de magistério, se professor, e 25 (vinte e cin-
co) se professora, com proventos integrais;

c) aos 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e 
aos 25 (vinte e cinco) se mulher, com proventos pro-
porcionais há esse tempo;

d) aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se 
homem, e aos 60 (sessenta) se mulher, com proventos 
proporcionais ao tempo de serviço.

§ 1º Consideram-se doenças graves, contagiosas 
ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, 
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, 
neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no 
serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doen-
ça de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, 
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, es-
tados avançados do mal de Paget (osteíte deforman-
te), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS) 
e outras que a lei indicar, com base na medicina es-
pecializada.

§ 2º Nos casos de exercício de atividades con-
sideradas insalubres ou perigosas, bem como nas 
hipóteses previstas no art. 71, a aposentadoria de 
que trata o inciso a e c, observará o disposto em lei 
específica.

§ 3º Na hipótese do inciso I o servidor será sub-
metido à junta médica oficial, que atestará a invalidez 
quando caracterizada a incapacidade para o desem-
penho das atribuições do cargo ou à impossibilidade 
de se aplicar o disposto no art. 24. (Parágrafo acres-
centado pela Lei nº 9.527, de 10-12-97).

Art. 187. A aposentadoria compulsória será au-
tomática, e declarada por ato, com vigência a partir do 
dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade 
limite de permanência no serviço ativo.

Art. 188. A aposentadoria voluntária ou por inva-
lidez vigorará a partir da data da publicação do res-
pectivo ato.

§ 1º A aposentadoria por invalidez será precedida 
de licença para tratamento de saúde, por período não 
excedente a 24 (vinte e quatro) meses.

§ 2º Expirado o período de licença e não estando 
em condições de reassumir o cargo ou de ser readap-
tado, o servidor será aposentado.

§ 3º O lapso de tempo compreendido entre o 
término da licença e a publicação do ato da aposen-
tadoria será considerado como de prorrogação da 
licença.
....................................................................................

JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL92



24274 Sexta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009    93ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 19 24275 JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL94



24276 Sexta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009

Of. nº 166/2009 – PRES/CAS

Brasília, 17 de junho de 2009

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis-

são aprovou o Substitutivo ao Projeto de Lei do Sena-
do nº 450, de 2008, que “Estabelece o direito do por-
tador da doença de hepatopatia grave aposentar-se 
integralmente por invalidez”, de autoria do Senador 
Romeu Tuma.

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.

Atenciosamente, – Senadora Rosalba Ciarlini, 
Presidente.

 
PARECER Nº 765, DE 2009

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 74, de 2008, 
que acrescenta art. 1º-A ao regulamento a 
que se refere o Decreto nº 21.981, de 19 de 
outubro de 1932, que regula a profissão de 
Leiloeiro ao território da República, para 
dispor que se aplicam as disposições do re-
gulamento aos leilões celebrados por meio 
da rede mundial de computadores.

Relator: Senador Renato Casagrande

 
I – Relatório

Vem à análise da Comissão de Ciência, Tecno-
logia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT) o 
Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 74, de 2008, de 
autoria do Senador Valdir Raupp.

A proposição contém dois artigos. O art. 1º altera 
o Decreto nº 21.981, de 19 de outubro de 1932, que 
regula a profissão de leiloeiro, para estender as dispo-
sições daquela norma aos leilões celebrados por meio 
da rede mundial de computadores, a internet.

O art. 2º determina que a lei vigorará a partir da 
data de sua publicação.

O PLS nº 74, de 2008, iniciou sua tramitação em 
março de 2008, tendo sido distribuído à CCT e à Co-
missão de Assuntos Sociais (CAS), cabendo a esta 
última a decisão terminativa.

Não foram apresentadas emendas no prazo re-
gimental.

Na justificação, o autor destaca a ampla disse-
minação dos chamados leilões on-line, e ressalta 
que o Brasil já dispõe de infraestrutura de chaves 
públicas, criada pela MPV nº 2.200-2, de 2001, com 
o objetivo de conferir segurança às transações ele-
trônicas.

O autor aponta também a existência do PLS nº 

672, de 1999, de autoria do então Senador Lúcio Al-
cântara, atualmente em tramitação na Câmara dos 
Deputados sob o nº 4.906, de 2001. Esse projeto visa 
à regulamentação do comércio eletrônico, no qual se 
insere o leilão on-line, cuidando inclusive das relações 
de consumo daí decorrentes.

 
II – Análise

De acordo com o disposto no art. 104-C, incisos I 
e VIII, do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), 
compete à CCT opinar sobre proposições concernentes 
ao desenvolvimento científico e tecnológico e à inova-
ção tecnológica. Nesse contexto, cabe a este colegiado 
apreciar as iniciativas que tratem do ambiente virtual 
e das questões a ele relacionadas.

Os leilões virtuais constituem assunto de gran-
de relevância para o mundo atual. É inegável a ten-
dência de proliferação dos instrumentos virtuais 
na nossa sociedade, que, com sua crescente com-
plexidade e exigência de transações mais rápidas, 
demanda a praticidade que essas ferramentas ofe-
recem. Entendemos que o leilão virtual é uma ex-
tensão natural do leilão presencial, e que facilita o 
acesso a um número potencialmente muito maior de 
interessados. Assim, a adoção do leilão virtual con-
tribui para a democratização das oportunidades e o 
fortalecimento da concorrência, com o consequente 
fortalecimento da nossa economia. Ressalte-se que 
o Governo brasileiro já faz uso do pregão eletrônico, 
com bons resultados.

O PLS nº 74, de 2008, trata dos leilões virtuais. 
A proposição parte da constatação de que essa mo-
dalidade de leilões vem sendo utilizada com frequên-
cia crescente, e cuida de estender-lhe a regulamen-
tação que é aplicada aos leilões presenciais, a fim de 
conferir-lhe maior segurança jurídica. O projeto cuida 
exclusivamente dos leilões que contam com a figura 
de um leiloeiro, não abrangendo aqueles similares ao 
americano eBay ou a sua subsidiária brasileira Sub-
marino.

Dessa forma, a iniciativa acrescenta o art. 1º-A 
à norma legal que disciplina a profissão do leiloeiro, o 
Decreto nº 21.981, de 1932, para permitir que o leilo-
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eiro venha a presidir também o leilão virtual. O artigo 
inserido dispõe:

“Aplica-se o disposto neste regulamento 
aos leilões celebrados por meio da rede mun-
dial de computadores”.

É mister apontar, contudo, uma vez que o pro-
pósito não é estender a lei para alcançar todos os ti-
pos de leilões virtuais, tornando obrigatória a figura 
do leiloeiro para presidir a todos eles, que seria mais 
apropriado incluir a nova modalidade entre as atribui-
ções incumbidas ao leiloeiro público. Para isso, deve-se 
modificar o dispositivo que estabelece as menciona-
das competências – o art. 19 – para especificar que a 
venda em pregão público possa ser realizada também 
por meio da internet.

Com efeito, alterando-se o art. 19, a proposi-
ção sob análise estaria tecnicamente mais correta 
e seu impacto se limitaria à atividade do leiloeiro 
público, atividade essa que, segundo o Decreto 
nº 21.981, de 1932, consiste na oferta pública de 
coisas entregues pelo dono (comitente) com o ob-
jetivo de aliená-las. Por essa razão, apresentamos 
substitutivo que, entendemos, saneará a improprie-
dade apontada e permitirá ser alcançado o objetivo 
da iniciativa, alterando-se, consequentemente, a 
ementa do projeto.

Talvez cause estranheza que se esteja empre-
gando uma lei ordinária para emendar um decreto. 
Isso, aparentemente, constituiria violação ao nosso 
sistema de normas jurídicas. Esclareça-se, no entanto, 
que o Decreto nº 21.981, de 1932, assinado pelo Pre-
sidente Getúlio Vargas, é fruto do Governo Provisório 
da República dos Estados Unidos do Brasil, período 
em que o Parlamento se encontrava fechado. O en-
tendimento vigente é que os decretos desse período 
foram recepcionados pela Constituição de 1988 como 
lei ordinária, sendo, assim, passíveis de emenda por 
meio de outra lei ordinária. Não há, portanto, impro-
priedade nessa iniciativa.

III – Voto

Diante do exposto, somos pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado nº 74, de 2008, na forma do 
substitutivo a seguir:

 
PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 74 (SUBSTITUTIVO), DE 2008 

(Emenda nº 1 – Substitutiva – CCT)

Altera o art. 19 do regulamento a que 
se refere o Decreto nº 21.981, de 19 de ou-
tubro de 1932, que regula a profissão de 
Leiloeiro ao território da República, para 
incluir como competência dos leiloeiros 
a venda em hasta pública ou público pre-
gão por meio da rede mundial de compu-
tadores.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 19 do regulamento a que se refere 

o Decreto nº 21.981, de 19 de outubro de 1932, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 19. Compete aos leiloeiros, pessoal 
e privativamente, a venda em hasta pública ou 
público pregão, dentro de suas próprias casas 
ou fora delas, inclusive por meio da rede mun-
dial de computadores, de tudo que, por autori-
zação de seus donos por alvará judicial, forem 
encarregados, tais como imóveis, móveis, mer-
cadorias, utensílios, semoventes e mais efeitos, 
e a de bens móveis e imóveis pertencentes às 
massas falidas, liquidações judiciais, penho-
res de qualquer natureza, inclusive de jóias e 
warrants de armazéns gerais, e o mais que a 
lei mande, com fé de oficiais públicos.

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

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

Sala da Comissão, 11 de março de 2009.
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O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – Os pareceres lidos vão à publicação.

Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

OF. No 165/09 – PRES/CAS

Brasília, 17 de junho de 2009

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão 

aprovou o Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 
109, de 2007, que “Acresce dispositivo à Lei nº 9.263, 
de 12 de janeiro de 1996, que regula o § 7º do art. 226 
da Constituição Federal, que trata de planejamento 
familiar, estabelece penalidades e dá outras providên-
cias”, de autoria da Senadora Kátia Abreu.

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.

Atenciosamente, Senadora Rosalba Ciarlini, 
Presidente.

OF. Nº 166/2009 – PRES/CAS

Brasília, 17 de junho de 2009

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis-

são aprovou o Substitutivo ao Projeto de Lei do Sena-
do no 450, de 2008, que “Estabelece o direito do por-
tador da doença de hepatopatia grave aposentar-se 
integralmente por invalidez”, de autoria do Senador 
Romeu Tuma.

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.

Atenciosamente, Senadora Rosalba Ciarlini, 
Presidente.

OF. No 167/2009 – PRES/CAS

Brasília, 17 de junho de 2009

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão 

aprovou o Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado no 

74, de 2008, que “Acrescenta art. 1º-A ao regulamento 
a que se refere o Decreto no 21.981, de 19 de outubro 
de 1932, que regula a profissão de Leiloeiro ao terri-
tório da República, para dispor que se aplicam as dis-
posições do regulamento aos leilões celebrados por 
meio da rede mundial de computadores”, de autoria 
do Senador Valdir Raupp.

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.

Atenciosamente, Senadora Rosalba Ciarlini, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – AP) 
– Com referência aos ofícios que acabam de ser lidos, a 
Presidência comunica ao Plenário que aos Substitutivos 
aos Projetos de Lei do Senado nºs 109, de 2007; 74 
e 450, de 2008, poderão ser oferecidas emendas até 
o encerramento da discussão, no turno suplementar, 
perante a Comissão de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – Convido a usar da palavra o eminente Senador 
Neuto de Conto.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presi-
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – Pela ordem, o Senador Tião Viana.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela ordem) 
– Sr. Presidente, solicito a V. Exª a minha inscrição para 
uma breve comunicação, no tempo oportuno.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – V. Exª está inscrito.

Com a palavra o Senador Neuto de Conto.
V. Exª dispõe de dez minutos, pelo tempo regi-

mental.
O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente Gilvam Borges, Srªs e Srs. Senadores, 
hoje assumo a tribuna para trazer uma coletânea de 
dados que buscamos para fazer um compêndio, um 
pequeno livro, um trabalho que trata das pessoas mais 
vividas, muitas vezes chamadas da “terceira idade”, 
da “maior idade”.

Vamos ler a introdução para melhor interpretar a 
pesquisa levantada no Brasil durante dois anos. 

Idosos brasileiros formam um grupo de 15 mi-
lhões de consumidores mal atendidos. Eles não se 
enquadram em estereótipos de vovôs que praticam 
esportes radicais nem de velhinhos abandonados em 
asilos. Os idosos brasileiros formam um grupo muito 
heterogêneo de 15 milhões de consumidores (14% 
da população adulta), que deve chegar a 30 milhões 
de pessoas até o ano de 2020, a maioria mulheres, 
com uma renda que soma R$7,5 bilhões ao mês, o 
dobro da média nacional, e que têm muito mais po-
der de influenciar hábitos de consumo nas famílias 
do que se imagina. Estas são algumas das principais 
conclusões de uma pesquisa inédita no Brasil sobre 
o perfil da terceira idade, o Panorama da Maturidade, 
feita pelo instituto GfK. Durante dois anos, a pesqui-
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sa ouviu 1,8 mil homens e mulheres com mais de 60 
anos nas grandes regiões metropolitanas do País, 
além de Goiânia e Brasília. O objetivo foi investigar o 
perfil dessa parcela da população, buscando conhe-
cer características de comportamento, gastos, saúde, 
alimentação, moradia, transporte, educação, cultura, 
lazer e consumo de mídia.

Os dados levantados mexem com a imagem tra-
dicional dos velhinhos-problema. Ao contrário, são eles 
os responsáveis pela manutenção de 25% dos lares 
nacionais, ou seja, 47 milhões de domicílios. De cada 
cem entrevistados, 68 declaram ser responsáveis pe-
las decisões de compra da família. Apenas 15% de-
les não têm renda alguma. Já a renda média mensal 
dessa parcela da população é de R$866. E eles estão 
em maior número na classe A/B do que a média na-
cional, segundo levantamento da Associação Nacional 
das Empresas de Pesquisa de Mercado. Trinta e um 
por cento dos idosos pesquisados fazem parte dessa 
classe, contra 29% do total nas regiões metropolitanas. 
E também estão em menor número na classe D/E – 
34% na pesquisa contra 35% considerando-se toda a 
população avaliada pela associação

As entrevistas revelaram que os idosos têm um 
caráter fortíssimo de formadores de opinião, geral-
mente cuidam dos netos para que os filhos possam 
trabalhar, influenciando assim toda a família. Um dos 
conceitos centrais utilizados na análise dos dados é 
que a terceira idade não acontece de uma hora para 
outra, ela tem um caráter de processo, já que as pes-
soas não transformam de repente ao passarem dos 
60. Outro dado que aparece nas entrevistas é que a 
visão negativa da velhice, que permeia a sociedade 
em geral, também está entre aqueles que já chegaram 
nela e, portanto, há uma grande aversão à rotulação 
de terceira idade. Esses consumidores revelaram um 
desejo de ser incluídos, e não separados dos demais 
cidadãos na hora de se verem retratados pela mídia. 
Afinal, eles são fortes consumidores de produtos de 
comunicação. Entre as atividades que mais fazem 
dentro de casa, assistir à televisão vem em primeiro 
lugar, seguida de ouvir rádio: 87% dos entrevistados 
assistem à televisão diariamente e 59% ouvem rádio 
todos os dias. No levantamento semanal, o hábito é 
ainda maior, 92% assistem à televisão ao menos uma 
vez por semana e 72% ouvem rádio nesse período. A 
leitura de jornais e revistas também está entre as ati-
vidades mais frequentes.

As maiores despesas dos idosos são com o su-
permercado, 24% de todos os gastos. Em seguida, 
vêm os gastos com planos de saúde, 9%, e com luz e 
telefone, ambos representam 6% do orçamento. Nas 
despesas pessoais, a compra de remédios tem o maior 

peso, 10%, e em seguida vêm as viagens, 5%. Mais 
da metade desses idosos fez ao menos uma viagem 
no último ano. 

Dos entrevistados, 45% têm plano de saúde. A 
questão da previdência, tanto pública como privada, 
também terá grande influência na vida da terceira ida-
de. Hoje apenas 1,3% dos idosos vive com aposenta-
doria privada, e 86% do restante nunca pensou nisso, 
o que indica um enorme mercado potencial para os 
jovens de hoje. 

A pesquisa chegou a oito grandes grupos de 
perfis com as características pessoais e de estilo de 
vida dos idosos. Esse refinamento, que vai além dos 
números, nunca havia sido mapeado no Brasil e pode 
fornecer valiosas informações para pensar estraté-
gias de marketing tanto para os atuais gerações de 
jovens, que em breve farão parte dessa parcela, como 
para os idosos.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esta cole-
tânea traz inúmeros capítulos e todos eles vêm para 
orientar a pessoa mais vivida. As pessoas que chama-
mos da terceira idade ou idosos, os velhinhos, fazem 
parte de 14% da população ativa do País. São 15 mi-
lhões de pessoas que estão diariamente no mercado, 
no consumo, influenciando as famílias para compra, 
para orientação e, portanto, são um nicho fantástico 
de sabedoria e de conhecimento, que têm história de 
vida, que têm um passado de lutas. São pessoas que 
certamente estão neste momento nos ouvindo, e são 
as que mais assistem à TV Senado, porque, como 
aposentados, estão em casa, buscando conhecimento, 
sabendo do que acontece com o Brasil e com o mundo. 
E esta forma de chegar aos seus lares também nos 
gratifica por estarmos aqui na defesa e na luta dos in-
teresses dessa sociedade.

Sr. Presidente, agradeço a oportunidade. Obrigado 
pelo momento. Deixamos esta mensagem...

O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) – 
Senador, permite-me um aparte?

O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC) – Pois 
não, Senador.

O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) 
– Senador Neuto de Conto, há poucos minutos, nós 
dois conversávamos a respeito deste fantástico tema, 
que é o adulto. Conversávamos também até de que 
forma... (fora do microfone) Chamo adultos porque 
conversávamos exatamente sobre a não aceitação 
de determinadas nomenclaturas, como terceira ida-
de e outras. Na verdade, é uma categoria que talvez 
seja a maior ouvinte da TV Senado. Conversávamos 
exatamente sobre uma categoria que, na maioria das 
vezes, por estar aposentada, dispõe de maior tempo 
e faz o grande patrimônio que são os telespectadores 
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da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado. Gostaria 
de parabenizar V. Exª pela abordagem do tema e pelo 
carinho com que fez essa coletânea. Muitos poucos 
se lembram deles. Muitos poucos têm o carinho que V. 
Exª teve de fazer um trabalho tão precioso que, neste 
momento, está mostrando ao País, ao Brasil. Meus 
parabéns, Senador.

O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC) – Se-
nador, eu agradeço o aparte e o incorporo ao meu 
pronunciamento.

Quando (fora do microfone)... que construíram 
através do trabalho, da luta e da participação, grande 
parte da nossa Pátria.

Ao homenageá-lo, eu o faço a cada um e a todos 
que nos dão a o oportunidade de nos ouvir, quer seja 
pela televisão ou pela rádio do Senado. Os nossos 
cumprimentos e as nossas homenagens por tudo que 
fizeram pela nossa Pátria.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. GILBERTO GOELLNER (DEM – MT) – Sr. 

Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 

AP) – Pela ordem, V. Exª, Senador Gilberto Goellner.
O SR. GILBERTO GOELLNER (DEM – MT. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, no 
dia de ontem, nós requeremos um voto de aplauso – e 
já foi lido por esta Mesa – ao artista plástico brasileiro 
radicado na França, Nikko Kali, que se encontra en-
tre nós aqui na galeria, por ter recebido da Sociedade 
Acadêmica de Artes, Ciências e Letras da França a 
insigne medalha de ouro no ano de 2009.

O artista plástico surrealista Nikko Kali foi agracia-
do por aquela Academia com essa medalha de ouro e 
é reconhecido como um dos melhores artistas da arte 
contemporânea. O artista brasileiro integra a lista dos 
100 mestres da pintura mundial. 

Seus pais residem em Cuiabá, Estado de Mato 
Grosso, ele é natural do Estado de São Paulo e se en-
contra entre nós. E, dentro das comemorações do ano 
da França no Brasil, nós também vamos incluir esse 
grande artista brasileiro que leva o nome do Brasil a 
todo o mundo, principalmente no nosso país coirmão, 
a França. Pelo seu talento, mostra-se merecedor pelo 
reconhecimento de aplauso pelo Senado Federal.

O nosso muito obrigado.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Pela ordem, 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 

AP) – Pela ordem, Senador José Nery.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Solicito a V. 

Exª inscrição para falar pela Liderança do PSOL.
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 

AP) – V. Exª está inscrito.

Com a palavra o Senador Tião Viana, para uma 
comunicação inadiável, V. Exª dispõe de cinco minu-
tos.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, eu trago uma reflexão, jun-
tamente com o Plenário do Senado Federal, sobre um 
ano de implantação da chamada Lei Seca no Brasil e 
as consequências positivas dessa lei para proteção à 
vida e prevenção de agravos à população brasileira.

Nós temos os dados que são apontados de ma-
neira imediata como os dados da Associação Brasileira 
de Medicina de Tráfego (ABRAMET), que mostra que, 
só com a implantação da Lei Seca, o Sistema Único 
de Saúde economizou R$23 milhões em internações 
durante o ano passado. Ou seja, tivemos um gasto de 
R$65 milhões num período contra R$42 milhões no 
segundo semestre do período equivalente. Então, isso 
mostra que o número de internações caiu de 55.070 
para 39.464 – uma redução de 28,3%.

Então, é um problema evidente que tem forte 
impacto na vida das pessoas e traz benefício direto 
à sociedade brasileira. Quisera toda lei pudesse ter 
esse tipo de conseqüência e alcançar esse tipo de 
resultado.

O jornal O Globo, no dia de hoje, analisa a Lei 
Seca: ‘Em um ano, a Lei Seca diminui o número de 
vítimas de trânsito”. Diz que a redução de mortes em 
relação ao trânsito com a implantação da Lei Seca foi 
da ordem de 53%, Senador Neuto de Conto, informa-
ção que nos regozija, que nos traz alegria, nos traz um 
alento efetivo quando comparados esses dados com 
o mesmo período do ano de 2007.

Tivemos, Sr. Presidente, uma redução ainda do 
número de acidentados da ordem de 40%. Se formos 
olhar o ano de 2006, que é o último dado oficial de que 
se dispõe no Brasil em relação ao Ministério da Saú-
de sobre mortes no trânsito, temos um registro de 45 
mil mortes em decorrência do trânsito e intimamente 
ligadas ao alcoolismo ou a qualquer tipo de influência 
gerada também pelo alcoolismo.

Temos no mundo dois bilhões de pessoas usuá-
rias de bebidas alcoólicas, com 76,3 milhões de pessoas 
que têm algum diagnóstico de doença relacionada ao 
consumo do álcool. Então não é de um dado simples 
que estamos falando; é de um dado da maior gravi-
dade e mostra o valor que teve o acolhimento dessa 
norma legal no Brasil. Só lamento que os setores da 
imprensa tenham retraído muito do que eram aquelas 
informações presentes no dia a dia da sociedade sobre 
o valor da Lei Seca, das restrições apresentadas pelos 
órgãos de segurança e, ao mesmo tempo, as conse-
quências positivas que tais atitudes vinham trazendo.
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Quando se observa uma transferência das con-
sequências do álcool para a vida familiar, nós todos 
sabemos a redução da violência familiar, como ela é 
beneficiada em relação à redução do consumo de ál-
cool. Aqueles motoristas embriagados ao chegarem 
em casa quantas vezes praticavam as piores violên-
cias contra seus familiares, contra crianças, violência 
de toda natureza.

Então, essa lei é um marco muito positivo na 
história da saúde pública no Brasil, na história da ci-
dadania brasileira, na história das responsabilidades 
sociais deste País.

Quando se observa o Ministério da Saúde, nós 
temos de louvar também o trabalho continuado daque-
la Pasta, que, no dia 4 de junho deste ano, lançou um 
programa de incentivo à redução e ao controle me-
lhor das pessoas que possam ter envolvimento com 
o alcoolismo, um investimento da ordem de R$117 
milhões. O Ministro José Gomes Temporão anunciou, 
vinculando ao Ministério da Saúde tais diretrizes, com 
o Ministério da Justiça e com a Secretaria Nacional 
dos Direitos Humanos.

O resultado é um investimento descentralizado 
para que se alcancem os melhores resultados. Inves-
timentos que vão do centro de apoio psicossocial, os 
chamados Caps, no Brasil, que trabalham diretamente 
com as pessoas vítimas da dependência do álcool e de 
outras drogas, o trabalho de inserção no programa de 
saúde da família do Sistema Único da Saúde; ações 
que visem a preparar as equipes de saúde da família 
para o combate efetivo ao alcoolismo e redução dos 
níveis de dependência das pessoas, especialmente 
de membros familiares com o alcoolismo, um trabalho 
extraordinário que começa a ser semeado no Brasil, e, 
ao mesmo tempo, o aumento do número de leitos para 
o tratamento de dependentes de álcool e drogas.

Então, o Brasil demonstra amadurecimento em 
relação a essa matéria. O Brasil dá passos efetivos em 
relação ao combate ao alcoolismo e colhe os primeiros 
bons resultados com um ano de implantação da Lei 
Seca. Eu estou aqui para expressar o meu reconheci-
mento ao Ministério da Saúde, ao Governo do Presi-
dente Lula por tal iniciativa, e dizer que gostaria muito 
de ver esse tipo de norma jurídica sendo disseminada 
Brasil afora, para que se alcance, de fato, resultados 
dessa dimensão.

Já encerro, Sr. Presidente, tendo ainda dois mi-
nutos regimentais, lembrando que podemos valorizar 
isso de uma maneira mais avançada ainda. 

No ano de 2003, o Governo do Presidente Lula 
reuniu 11 Ministérios e estabeleceu uma política in-
tersetorial, para que se pudesse traçar, através dos 
Ministérios, as melhores diretrizes para o combate à 

dependência do álcool e para a redução dos agravos 
à saúde e à vida que o alcoolismo tem gerado.

Esse trabalho foi desenvolvido em 2005. Criou-
se uma conclusão parcial com 53 recomendações, 
no que diz respeito à redução do alcoolismo no Brasil 
pelo consumo, em relação aos dependentes, em re-
lação a crianças e adolescentes, e não temos ainda 
uma decisão uniforme, transformada numa norma ju-
rídica mais ampla. 

Tivemos a Lei Seca, que foi um ataque direto à 
violência no trânsito vinculada ao alcoolismo, mas não 
tivemos ainda uma norma jurídica que restrinja de ma-
neira mais efetiva uma política anticonsumo de álcool, 
como, por exemplo, as propagandas, em que são gas-
tos bilhões e bilhões de reais, em horários impróprios 
muitas vezes, de maneira indevida muitas vezes pelo 
conteúdo e pela persuasão, em relação a pessoas ino-
centes, especialmente jovens e adolescentes. Não tive-
mos ainda uma norma que trate melhor essa questão, 
a exemplo do que fazem países desenvolvidos, com 
plena cidadania exercida, quando o assunto é agravo 
e traz risco à vida humana e à saúde das pessoas. 

Então, que o nosso Governo consiga avançar na-
quilo que foi semeado em 2003, no compromisso de 11 
Ministérios do Estado brasileiro, no sentido de propor 
a melhor política em norma jurídica, junto com o Con-
gresso Nacional, para o combate ao alcoolismo. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 

AP) – Com a palavra o Senador Francisco Dornelles, 
por permuta com o Senador Cristovam Buarque. 

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP 
– RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, é uma honra muito grande 
falar numa sessão presidida por V. Exª.

Srªs e Srs. Senadores, o Senador Tasso Jereis-
sati apresentou, hoje, na Comissão de Acompanha-
mento da Crise Financeira e de Empregabilidade, um 
importante relatório. Dentro de um conceito de uma 
análise macroeconômica, ele estabelece e detalha a 
preocupação com o elevado custo do dinheiro e apre-
senta medidas que poderiam ser examinadas pelo 
Poder Executivo, pela sociedade, para que nós pos-
samos reduzir o custo do dinheiro por meio da baixa 
da taxa selic, da redução do compulsório, da redução 
da cunha fiscal. Mostrou o Senador Tasso Jereissati 
a importância de medidas serem tomadas para que 
possamos reduzir o custo do dinheiro do Brasil, que é 
um dos mais elevados do mundo.

A Comissão, agora, Sr. Presidente, que já ouviu 
representantes de vários segmentos da sociedade, vai 
entrar e examinar medidas específicas para aumentar 
a empregabilidade e o nível de investimento. Essas 
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medidas serão principalmente na área fiscal. As pri-
meiras medidas visam a desonerar o investimento e 
desonerar a exportação.

A exportação tem um forte componente de ge-
ração de empregos. A exportação de manufaturados 
está sofrendo, no momento, com o problema cambial 
e com a recessão que atinge alguns países importa-
dores. É necessário, pois, que nós venhamos tirar toda 
essa carga de impostos indiretos, esses impostos em 
cascata que ainda incidem sobre a exportação.

A mesma coisa se refere ao investimento. Não há 
razão para tributar o investimento. Não há razão para 
que nós venhamos tributar bens de capital, máquinas, 
que nós venhamos tributar aqueles investimentos de 
que realmente as empresas precisam para reduzir 
custo e aumentar a produtividade. De modo que nós 
vamos ter um projeto de lei apresentado até o final de 
julho, antes do recesso, ou logo no início de agosto 
desonerando o investimento e a exportação.

Existe ainda outro ponto, Senador Neuto de Conto, 
que é o problema de capitalização de empresas. Hoje, 
em que pese a nossa inflação bastante reduzida, ela, 
durante algum tempo, apresenta um quadro irreal, um 
valor irreal dos ativos das empresas. Quando a empre-
sa vende um ativo, ela tem realmente um lucro fictício, 
que é aquele lucro que, na realidade, correspondeu à 
inflação do período, e é tributada.

O Governo encontrou no campo das pessoas fí-
sicas uma fórmula que permite que, quando uma pes-
soa física vende um imóvel e aplica aquele valor na 
compra de outro imóvel, não existe imposto. A nossa 
proposta, pois, é que, quando uma pessoa jurídica, 
uma empresa vender seu ativo e aplicar os recursos 
desse ativo na própria empresa em bens de capital, 
não exista nenhuma tributação.

Vamos também examinar o problema dos prejuí-
zos contábeis que hoje estão sujeitos a uma dedução 
de apenas 30%. Ora, neste momento difícil, empresas 
tiveram prejuízos. Assim, pensamos numa fórmula em 
que os 30% sejam piso, mas que ela possa, num perí-
odo de 3 a 4 anos, ter uma dedução maior para real-
mente ter condições de enfrentar essa crise.

Também uma outra medida está voltada para as 
pequenas e microempresas. O Super Simples foi uma 
medida extremamente importante para essas empresas, 
que são as grandes empregadoras do Brasil. Entretan-
to, hoje, só podem entrar no Super Simples aquelas 
empresas que têm uma receita anual inferior a R$2,4 
milhões. Nós queremos ampliar, estabelecendo um 
limite de R$3,2 milhões. Ou seja, todas as empresas 
que têm uma receita inferior a R$3,2 milhões poderão 
entrar no Super Simples.

Ainda em relação ao problema tributário, tirar 
durante todo um período o IOF sobre as operações 
de crédito, para que se possa ainda, através dessa 
medida, reduzir o custo do dinheiro no Brasil.

Srª Presidenta, são estas as considerações que 
eu queria fazer e queria dizer que a Comissão de Acom-
panhamento da Crise Financeira e de Empregabilidade, 
constituída pelo Presidente José Sarney, a qual tenho 
a honra de presidir, apresentou hoje o seu primeiro re-
latório. Vamos continuar trabalhando, discutindo com 
o Executivo e com as classes produtoras, para que a 
economia brasileira possa ter uma posição de pujança 
e que os efeitos da crise externa que invadem o Brasil 
sejam os menores possíveis.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Francisco Dor-
nelles, o Sr. Gilvam Borges deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pela Sra. Serys 
Slhessarenko, 2º Vice-Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Obrigada.

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Sr. 
Senador, V. Exª me permite um aparte?

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Agora a palavra está com o senhor.

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Eu 
queria fazer um aparte apenas para parabenizar o Se-
nador Dornelles, cujo brilhantismo na condução dessa 
Comissão é um fulgor e engrandece a nossa Casa. V. 
Exª tem uma vida tecida no estudo, no trabalho sé-
rio, nessa dignidade, na postura de uma vida pública 
incólume. Eu não poderia, neste momento em que V. 
Exª apresenta o primeiro relatório da nossa Comissão, 
deixar de saudá-lo e aplaudi-lo por esse trabalho tão 
relevante. Parabéns a V. Exª!

O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) – 
Senador...

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Senador Crivella, agradeço por suas palavras. 
V. Exª é um dos mais ilustres representantes do meu 
Estado, que tem a honra de ter um Senador do seu 
gabarito. Fico muito honrado com as palavras que V. 
Exª me dirigiu.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – O senhor concede um aparte ao Se-
nador?

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Por favor, com o maior prazer.

O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) – 
Senador, eu tive o privilégio de acompanhar, seguida-
mente, o trabalho dessa fantástica Comissão que é a 
de Acompanhamento da Crise. V. Exª é testemunha 

JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL102



24284 Sexta-feira 19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009

da minha presença nessa Comissão. Para mim, foi 
um enriquecimento. Considero que o trabalho dessa 
Comissão, a qualidade das pessoas que nós ouvi-
mos, mesmo ela sendo uma comissão dos notáveis, 
permitiu que outros Senadores tivessem o privilégio 
de participar. Então, parabenizo V. Exª pela condução 
da Comissão. O relatório preliminar do Senador Tas-
so Jereissati, apresentado hoje pela manhã, mostra 
a competência dessa Comissão. Parabéns, Senador, 
pelo passado, pela história e pelo foco nacional. V. Exª 
tem o reconhecimento nacional do domínio da área 
econômica. Meus parabéns!

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Senador Roberto Cavalcanti, eu queria dizer a 
V. Exª que grande parte do trabalho da Comissão se 
deve também a sua presença permanente nas nossas 
reuniões, pelas considerações que V. Exª levanta. V. 
Exª honrou o seu Partido, o PRB, na Comissão. Nós o 
consideramos um membro da Comissão, pela partici-
pação ativa que V. Exª teve em todos os debates, em 
todas as sugestões apresentadas. É uma honra muito 
grande receber o aparte de V. Exª, Senador Roberto 
Cavalcanti.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Obrigada, Senador Dornelles.

Com a palavra, pela Liderança do PRB, o Sena-
dor Marcelo Crivella.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, 
Senadora Serys Slhessarenko, Srs. Senadores, senho-
res telespectadores da TV Senado, senhores ouvintes 
da Rádio Senado, juventude presente hoje abrilhan-
tando o plenário desta Casa, senhores e senhoras jor-
nalistas, venho tratar de um tema que preocupa muito 
o Estado do Rio de Janeiro, que é o crime de milícia. 
Nós estamos tipificando esse crime no Congresso, no 
Senado Federal, mas eu gostaria de tecer alguns co-
mentários, Srª Presidente.

Na lógica da vida, há o bem e o mal. Na seguran-
ça pública, há a polícia e o bandido. A milícia é a polí-
cia bandida. E isso traz uma série de problemas para 
a sociedade, porque aqueles agentes que são pagos, 
remunerados, treinados e qualificados para proteger 
a comunidade acabam se voltando contra ela, usando 
as armas e o treinamento para explorar sobretudo os 
cidadãos mais humildes.

Nas comunidades do Rio de Janeiro, quase 200 – 
foi a conclusão da CPI feita na Assembléia Legislativa 
–, esses policiais exploram a venda do gás, da televi-
são a cabo, da segurança e, às vezes, da água e da 
eletricidade, e isso se constitui num assalto à marmita 
do trabalhador. É o roubo do vale-transporte. Eu diria 
que é um crime que precisa ser combatido no Rio de 

Janeiro por todas as forças do Ministério Público, da 
Justiça, das Polícias Civil e Militar. Mas, pela peculiari-
dade dessa transgressão, desse crime, estou propon-
do ao Congresso e pedindo aos Líderes o apoiamento 
para que seja tramitado em regime de urgência que o 
crime de milícia seja federalizado.

É muito difícil para a polícia investigar a própria 
polícia. Não estou fazendo apologia a corporativismo 
ou cumplicidade. Eu sei que a maior parte da polícia 
é honrada, mas é difícil dar flagrante em quem conhe-
ce os princípios da investigação, em quem tem infor-
mações dos detalhes e – pior – pode ameaçar ou se 
vingar daquele colega cujo domicílio, escola do filho e 
trabalho da esposa se conhece.

Federalizando o crime de milícia, esse crime 
passará a ser investigado pela Polícia Federal, acom-
panhado pelo Ministério Público e julgado pela Justiça 
Federal. Nós vamos poder trazer agentes da Paraíba, 
de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, uma polícia 
sem face que vai poder investigar e fazer as operações 
sem ter que correr o risco de represálias.

Esse será um grande passo no sentido de com-
batermos esse crime de milícia, que já passou, Srª 
Presidenta, dos limites no Rio de Janeiro. Hoje mes-
mo, o noticiário dá conta de que metade de um bata-
lhão da Polícia Militar está sob suspeita de crime de 
milícia. Metade são quase 300 homens. Espero que, 
entre eles, não estejam envolvidos oficiais, porque 
eles são os que nós esperamos dêem exemplo e, pelo 
exemplo, possam formar os praças, soldados, cabos 
e sargentos.

É por isso que trato este assunto aqui no Senado 
Federal com a maior gravidade. E pedirei aos Líderes de 
todos os partidos para que a tramitação desse projeto 
seja feita em regime de urgência. E, depois, aprovado, 
transformado em lei, que se mobilize a Polícia Federal, 
o Ministério Público Federal, a Justiça Federal para, em 
ação conjunta com a Polícia do Rio de Janeiro, com 
as forças do Ministério Público Estadual, e a nossa, o 
Tribunal de Justiça do Estado, lutar contra esse crime 
que, eu diria, é uma ofensa à dignidade do povo do 
Rio de Janeiro.

Pelos nossos processos históricos, Srª Presiden-
ta, a cidade do Rio de Janeiro é um caldeirão racial 
onde, há 500 anos, se plasma a alma do povo carioca, 
que é, na sua índole e vocação, um povo de boa von-
tade, um povo de fé cristã, de respeito ao direito, de 
culto à liberdade, que ama as virtudes da bondade. O 
povo do Rio de Janeiro não merece viver oprimido, na 
truculência, na arrogância de policiais que deveriam 
defendê-lo e acabam explorando-o.

São essas as minhas palavras, Srª Presidenta.
Muito obrigado.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Obrigada, Senador Crivella.

Antes de passar ao próximo orador, eu gostaria 
de anunciar a presença dos estudantes da Faculdade 
da PUC Minas, Unidade Arcos. É isso? Parabéns a 
vocês por estarem aqui conosco, sejam muito bem-
vindos. São do curso de Direito, do quarto ao oitavo 
período.

Bem-vindos a esta Casa.
Com a palavra o Senador Roberto Cavalcanti, 

por favor, pela inscrição.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 

PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na 
Língua Portuguesa não são raras as ocasiões em 
que nos utilizamos do grau superlativo para exagerar 
as características de algo, sem grande compromisso 
com a realidade dos fatos.

Muitas vezes, o superlativo expressa apenas a 
nossa opinião: se digo que Maria Beatriz é a mulher 
mais bonita da cidade, é certo que várias vozes dis-
cordarão, elegendo para o posto Bruna, Bárbara ou 
Maria Clara. Quando afirmamos, porém, que a festa 
de São João de Campina Grande é “o maior São João 
do mundo” não estamos nos afastando um milímetro 
sequer da mais pura verdade. Nenhuma festa é tão 
longa. Afinal, são 31 dias de festejos ininterruptos, 
que se espalham por todos os bairros e distritos de 
Campina Grande. Dessa forma, envolve toda a popu-
lação da cidade.

Entre os dias 29 de maio e 28 de junho deste 
ano, o São João ocupará uma área de mais de 80 mil 
metros quadrados, organizada tematicamente em ar-
raiais e centros populares que homenageiam nomes 
históricos do São João nordestino, como Luiz Gonzaga 
e Jackson do Pandeiro.

Desde 1983, quando a festa tomou a sua forma 
atual, o São João de Campina Grande vem se conso-
lidando com uma das mais importantes celebrações 
culturais do País.

A grandiosidade da festa, o envolvimento da po-
pulação, as multidões de turistas e a valorização per-
manente da história, da arte e da cultura do interior 
nordestino transformaram as festas juninas de Cam-
pina Grande no principal evento popular desta época 
do ano no Brasil.

De um lado, o São João de Campina Grande é 
um exemplo de modernidade e organização. A alimen-
tação do mar de turistas é garantida pelas dezenas de 
restaurantes, bares, quiosques e docerias espalhadas 
pela cidade, além das praças de alimentação de três 
shoppings.

Para a hospedagem, além dos hotéis e pensões 
tradicionais, a cidade oferece a opção de estada al-
ternativa em casas, apartamentos e pousadas espe-
cialmente preparados para a ocasião.

Além de opções variadas de alimentação e abrigo 
para todos o gostos e bolsos, Campina Grande ainda 
oferece todas a comodidades para o conforto, a saúde 
e a segurança de seus visitantes: caixas eletrônicos, 
farmácias 24 horas, hospitais, locadoras de veículos, 
policiamento reforçado e um eficiente sistema de aten-
dimento ao turista.

De outro lado, porém, os confortos modernos 
proporcionados pelos organizadores não foram con-
quistados em detrimento das tradições juninas, as 
próprias raízes do São João.

O visitante pode ter a certeza de encontrar todas 
as manifestações artísticas do São João mais tradicio-
nal: as quadrilhas, que competem amigavelmente entre 
si para eleger a mais animada de cada ano; e os bailes 
e shows de forró, com a participação de gigantes da 
música popular brasileira como Genival Lacerda, Zé 
Ramalho e Dominguinhos.

Mantém-se, ainda, a interessante tradição de 
combinar, com o casamento fictício que acontece nas 
quadrilhas, um casamento coletivo que reúne deze-
nas de casais verdadeiros. Na última sexta-feira, dia 
12, cerca de 70 casais celebraram suas bodas no São 
João de Campina Grande.

As comidas e bebidas típicas, as fogueiras, a de-
coração com bandeirinhas, as barracas, as simpatias 
para encontrar o grande amor – nenhuma das mani-
festações folclóricas tradicionais do São João fica de 
fora na festa de Campina Grande.

É importante lembrar que as festas de São João 
não são exclusividade do Nordeste nem do Brasil. São 
comemoradas em diversos países, principalmente na 
Europa. Portugal, França, Polônia, Suécia, Dinamarca, 
Noruega e Finlândia são apenas alguns dos exemplos 
de países em que as festas juninas têm grande impor-
tância artística e cultural.

É inegável, porém, que as festas paraibanas são 
as maiores e mais prestigiadas do mundo. Turistas do 
mundo todo vêm anualmente a Campina Grande e às 
outras cidades da Paraíba para descobrir, pela primeira 
vez, a magia das nossas festas juninas ou para renovar 
sua admiração pela beleza dos nossos festejos.

De fato, criou-se na Paraíba um verdadeiro circui-
to do São João. Embora a festa de Campina Grande 
seja a maior, cidades como Patos, Monteiro, Solânea, 
Bananeiras, Guarabira, Santa Luzia e a capital, João 
Pessoa, contam com festas que mantêm firme a tradi-
ção de beleza, animação e participação popular.
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Neste junho de 2009, a festa ganha colorido es-
pecial, porque um dos principais atrativos para o turista 
que chega a Campina Grande para o “Maior São João 
do Mundo” é o 10º Salão de Artesanato Paraibano, que 
está ocorrendo em Campina Grande entre os dias 5 
e 28 deste mês.

O evento, uma parceria bem-sucedida entre o Go-
verno do Estado e o Sebrae/PB, com o apoio do Banco 
do Brasil, Eletrobrás, Caixa Econômica e do Campina 
Autoclube, reúne trabalhos originais de 4.299 artesãos, 
de 96 diferentes Municípios do Estado.

O projeto de concepção do 10º Salão do Artesa-
nato Paraibano é da arquiteta Sandra Moura (Presiden-
te de honra do Programa Artesanato Paraibano), que 
idealizou todo o conceito de Salão, desde a arquitetura, 
passando pela decoração e a escolha dos trabalhos 
que são expostos e negociados.

Nele, se privilegia o produto artesanal em conso-
nância com a arte da decoração, demonstrando que 
o artesanato de qualidade pode e deve conviver com 
os ambientes mais refinados do País.

Este ano o evento homenageia o grupo de lou-
ceiras de Cajazeiras, denominado Loiça, que trabalha 
com barro e tem como diferencial a cerâmica bordada, 
graças a uma parceria com um grupo de bordadeiras 
daquela região.

Daí, o tema deste 10º Salão: “Mãos no Barro”.
Toda essa movimentação artística, folclórica, 

turística e cultural, evidentemente, tem um impacto 
intenso na economia paraibana. Apontada pela Em-
bratur como “a maior festa popular do Nordeste” e in-
cluída no calendário turístico da entidade, a festa de 
São João de Campina Grande, além de preservar um 
patrimônio cultural inestimável, faz girar a roda da eco-
nomia, gera milhares de empregos diretos e indiretos, 
permanentes e temporários, além de proporcionar, a 
cada ano, renovadas oportunidades de negócios, ge-
rando renda e emprego para as diversas camadas da 
população paraibana.

Srª Presidente, o São João da Paraíba já se 
consolidou como uma das nossas principais festas 
populares. Faço aqui um convite a todos os brasileiros: 
visitem a Paraíba durante as festas juninas! Garanto 
que a experiência será inesquecível e proporcionará 
a quem o fizer momentos de intensa alegria, além de 
um conhecimento, em primeira mão, de uma das mais 
importantes tradições do Nordeste e do Brasil.

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Obrigada, Senador Roberto Cavalcanti. 
Com certeza, todos nós gostaríamos muito de estar 
lá. Vamos ver se há possibilidade.

Passo a Presidência ao Senador José Nery, para 
que eu possa fazer uso da palavra. (Pausa.)

 A Srª Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Pre-
sidente, deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pelo Sr. José Nery.

O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) – 
Concedo a palavra à Senadora Serys Slhessarenko, 
do Mato Grosso, para uma comunicação inadiável.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da 
oradora.) – Obrigada, Senador José Nery.

Eu vou falar de dois temas: um é a visita do Presi-
dente Lula, amanhã, ao meu Estado; o outro é a leitura 
do resultado, do documento conclusivo da reunião de 
que participei, juntamente com toda a nossa comissão 
– eu, que chefio essa missão, o Senador Casagrande, 
o Senador Cícero Lucena, o Deputado Antonio Palocci 
e o Deputado Luciano Pizzatto. Nós estivemos como 
membros deste grupo, da Globe Internacional, no 
encontro realizado em Roma, como participantes do 
fórum do G-8 + 5, as principais economias do mundo, 
durante os dias 11, 12 e 13 deste mês. O documento 
final está aqui, e eu vou registrar nesta tribuna.

Antes disso, eu gostaria de falar rapidamente 
que hoje eu ocupo esta tribuna para dizer que é gran-
de a expectativa lá no meu Estado de Mato Grosso 
em torno da visita que o Presidente Lula fará à cidade 
de Alta Floresta, amanhã, dia 19 – Lula, que já entrou 
na história de Mato Grosso como o Presidente que 
mais esteve em nosso querido Estado –, uma expec-
tativa marcada pela alegria e pelo entusiasmo, já que 
o Presidente Lula irá ao nosso Estado para lançar o 
programa Arco Verde Terra Legal, que vai começar 
com um grande mutirão, tendo como objetivo maior 
promover um reordenamento das terras na região da 
Amazônia Legal.

O Governo Federal, de braços dados com o Go-
verno do Estado de Mato Grosso, quer, se não acabar 
de uma vez por todas, pelo menos reduzir, de forma 
expressiva e consistente, toda a confusão fundiária 
que sempre imperou na Amazônia e que já foi alvo 
de tantos pronunciamentos, de tantas denúncias, de 
tantas reportagens e já motivou tantos conflitos, tanto 
bate boca, principalmente na região Centro-Oeste e no 
Norte do nosso imenso Brasil, inclusive tantas mortes, 
como ontem mesmo ainda aconteceram.

Não tenho dúvida de que o povo de Alta Flores-
ta e de todo o Mato Grosso, especialmente do nor-
tão de Mato Grosso, sob a liderança do Governador 
Blairo Maggi, do meu querido companheiro Deputado 
Estadual Ademir Brunetto, da Prefeita Izaura, vai se 
reunir e receber o Presidente Lula com muito carinho 
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e com muita festa, pois este momento será para sem-
pre lembrado como um marco histórico para todos nós 
mato-grossenses.

Este programa, senhores e senhoras, chamado 
Terra Legal, traz em seu bojo a disposição de realizar 
um amplo mapeamento dos assentamentos de toda 
Amazônia e usará de toda tecnologia disponível para 
identificar e acabar com a prática da sobreposição de 
terras, através da qual os grileiros sempre faturaram, 
promovendo negociatas nefandas nessas regiões in-
terioranas de nosso País.

Temos que vibrar neste momento em que per-
cebemos que o Governo Lula não é um governo que 
trabalha apenas algumas questões neste País ou ape-
nas por alguns Estados brasileiros, por grandes metró-
poles ou outras, mas que vai encarando, com decisão, 
os conflitos e os problemas que marcam a vida dos 
brasileiros de todo o Brasil. Alguns dizem que não se 
enxerga nas lonjuras. Enxerga-se sim. O Presidente 
Lula tem sabido enxergar que existem muitos e mui-
tos cidadãos brasileiros que reclamam e precisam do 
socorro providencial do Estado brasileiro.

Com a regularização fundiária, vai-se alavancar 
os negócios e o desenvolvimento sustentável de toda 
aquela vasta região. As ações do mutirão Arco Verde 
Terra Legal, que o Presidente Lula lança amanhã, sexta-
feira, em território mato-grossense, não vão esgotar nem 
resolver, de uma vez por todas, os problemas históricos 
que a região possui, mas pretende atuar nessas áreas, 
conhecidas como “arco do desmatamento”, ajudando 
a transformar a realidade de centenas de Municípios, 
levando ações de cidadania e garantindo condições 
dignas de trabalho e renda.

A gente sabe, senhores e senhoras, que o círculo 
vicioso nessa questão da terra funciona mais ou me-
nos assim: a pessoa não tem sua posse regularizada; 
portanto, não tem regularização fundiária; e, por isso, 
acaba não conseguindo ter acesso regularizado, do 
ponto de vista ambiental, sobre sua posse; não conse-
gue assistência técnica, não consegue crédito, enfim, 
não consegue apoio para tirar da terra não só o seu 
sustento como também a sua dignidade. Quem não tem 
a propriedade da terra não tem como conseguir finan-
ciamento, não tem como conseguir nenhum benefício 
para trabalhar essa terra. Então, a regularização da 
terra é essencial, tenham todos certeza disso.

O Governo Lula, neste momento, está implantan-
do mais uma iniciativa com a qual pretende quebrar 
esse ciclo de histórias negativas, criando oportunida-
des para que a população possa ter acesso a docu-
mentação, tanto a básica, como certidão de nascimen-
to, carteira de identidade, carteira de trabalho, como 
também sua inscrição no INSS, garantindo o direito à 

aposentadoria a quem deseja se aposentar e garan-
tindo também para essas pessoas, que passarão a ter 
a sua documentação em dia, o direito de regularizar 
sua posse, de receber seu crédito e a assistência téc-
nica de que precisam para que o seu pequeno negócio 
possa prosperar.

Senhoras e senhores, o Programa Terra Legal tem 
como meta a regularização, em três anos, de 296 mil 
imóveis de até quinze módulos fiscais ocupados por 
posseiros em Mato Grosso e nos outros oito Estados 
da Amazônia. Neste ano deverão ser regularizadas 90 
mil posses em 93 municípios. É um mutirão pela cida-
dania esse que o Presidente Lula vai lançar amanhã 
em Alta Floresta. Um programa que vem complemen-
tar tantas outras iniciativas já encetadas pelo Governo 
Federal no sentido de facilitar e ajustar a vida de nosso 
povo, notadamente das parcelas mais empobrecidas 
de nossa população.

Lá em Alta Floresta, não existem terras públicas 
federais em quantidade expressiva, portanto o traba-
lho de regularização fundiária será pequeno; mas, em 
vários outros municípios de Mato Grosso onde existem 
terras da União, os trabalhos de regularização fundi-
ária serão realizados durante os dois dias do mutirão 
e depois continuarão por mais quinze dias, quando 
haverá o cadastramento, a visita dos técnicos, vindo 
depois de trinta dias fazendo o georreferenciamento 
e, em seguida, o processo de titulação da posse, des-
de que não seja constatada nenhuma duplicidade de 
propriedade.

No caso do passivo ambiental, a orientação é 
para que sejam estabelecidos Termos de Ajustamen-
to de Conduta (TAC). A proposta é que a pessoa que 
está ilegal ambientalmente não sofra punição, mas que 
tenha orientação e meios para se legalizar, através da 
Declaração de Aptidão ao Pronaf, garantindo, assim, 
assistência técnica, crédito e acesso ao conjunto de 
serviços oferecidos pela Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária (Embrapa) e Ceplac (Comissão 
Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira).

Concedo um aparte ao Senador Jayme Cam-
pos.

O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Senadora 
Serys Slhessarenko, o seu pronunciamento é muito 
oportuno, tendo em vista que nós, mato-grossenses, e 
especialmente o homem do campo brasileiro, já aguar-
dávamos, há muito tempo, essa providência por parte 
do Governo Federal. Em boa hora, agora, através da 
medida provisória encaminhada a esta Casa, ao Con-
gresso Nacional, nós poderemos regularizar algo em 
torno de 67 milhões de hectares de terras na região 
amazônica do Brasil. Certamente vamos tirar as pes-
soas da informalidade, trazê-las para a legalidade e, 
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com isso, estaremos evitando o tão comentado e pro-
palado desmatamento que eventualmente possa estar 
ocorrendo na Amazônia. Eu, particularmente, tenho 
uma visão totalmente contrária, acho que os dados 
estatísticos não representam a verdade. Todavia, isso 
vai permitir que tenhamos não só a regularização fun-
diária, mas, acima de tudo, o acesso ao crédito, como 
V. Exª disse aqui, a segurança jurídica de que somos 
proprietários realmente do lugar onde moramos, o que 
permitirá que trabalhemos dentro da legalidade. Portan-
to, foi realmente uma bola dentro, foi um gol de placa 
que o Presidente Lula marcou desta vez, na medida 
em que possibilita uma solução para os maiores pro-
blemas do Mato Grosso – não muito naquela região de 
Alta Floresta, como V. Exª bem falou –, sobretudo na 
região do médio e do baixo Araguaia, cujos conflitos 
fundiários têm causado muitos problemas. Aliás, on-
tem, se não me falha a memória, dois trabalhadores, 
dois assentados foram assassinados. Queremos que 
esteja ali um braço do Governo. A governança tem de 
ser feita através do Governo Federal, com o Estado 
levando saúde, educação, transporte, preço mínimo, 
etc. Com isso, estaremos evitando eventuais desmata-
mentos naquela vasta região do Brasil. Portanto, quero 
cumprimentar V. Exª aqui e espero que o Presidente 
Lula realmente leve adiante esse projeto. Com isso, 
estaremos dando uma nova perspectiva de vida aos 
milhões de brasileiros que moram na região amazônica 
do Brasil. Parabéns por seu pronunciamento da tarde 
de hoje, ilustre Senadora Serys Slhessarenko.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Obrigada, Senador Jayme Campos. Ao se 
pronunciar, V. Exª o faz como alguém que realmente 
conhece o problema da terra em Mato Grosso. Nós o 
conhecemos também, mas V. Exª o conhece profun-
damente, já que foi Governador do Estado e sabe de 
todos os problemas que nós temos em torno da ques-
tão fundiária, sabe da necessidade, como acaba de 
confirmar, da regularização fundiária em nosso Estado. 
Sabemos, como já disse aqui, que não serão resolvidos 
todos os nossos problemas de regularização, mas já é 
um começo bom, um salto bom, significativo. Achamos 
muito importante este momento.

Então, como Senadora pelo meu partido, pelo 
partido do Presidente, como representante parlamen-
tar do meu Estado, ao lado dos Senadores Jayme 
Campos e Gilberto Goellner e de todos os parlamen-
tares do Mato Grosso, estamos muito ansiosos para 
ver tudo isso acontecer, para que se possa minimizar, 
não resolver na totalidade, mas em grande parte esse 
problema da regularização fundiária.

Eu vou a Alta Floresta amanhã participar do lan-
çamento desse mutirão e certamente voltarei a falar, 
desta tribuna, desse auspicioso programa.

Como declarei aqui, Sr. Presidente Senador José 
Nery, que preside esta sessão neste momento, eu le-
ria...

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Sena-
dora Serys?

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Pois não, Senador.

Concedo um aparte ao Senador João Pedro.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Eu vinha 

ouvindo o pronunciamento de V. Exª e refletindo sobre 
esse programa do Governo Federal e sobre a alegria 
de V. Exª de participar do lançamento. O Estado de V. 
Exª é privilegiado, porque vai ter não só a presença 
dos Senadores, mas a presença do Presidente Lula. 
Aliás, no início, V. Exª fez o registro de que o Presidente 
Lula é o presidente que mais visitou o Estado de Mato 
Grosso. Esse gesto do Presidente Lula, principalm ente 
com a Amazônia, com essa região da Amazônia, com 
o Norte do Brasil, com o Centro-Oeste, com a parte da 
Amazônia que está em Mato Grosso, é muito impor-
tante. É realmente muito importante o Presidente da 
República fazer visitas, fazer lançamentos de políticas 
públicas na nossa região, inclusive no meu Estado. O 
Amazonas é o Estado onde o Presidente Lula, como 
Presidente, mais esteve presente. Isso vai diminuindo 
a distância entre o Sul-maravilha e a nossa região. Em 
suas viagens, o Presidente vai ouvindo, vai dialogando, 
vai sentindo, vai vendo. Isso ajuda a diminuir essas di-
ferenças regionais. Sobre o Terra Legal, o nome, para 
mim, é simbólico. Nós temos de olhar o presente e o 
futuro do Brasil, mas o futuro com legalidade: lega-
lidade na questão fundiária, legalidade para tratar a 
madeira, a floresta, as populações, as culturas. Isso é 
muito importante. Eu não gosto, principalmente na tri-
buna, de generalizar, mas o segmento que trabalha de 
forma ilegal tem de vir para a legalidade. Nós estamos 
no limite. Não pode a serraria funcionar sem os mar-
cos da legalidade. Ninguém pode expandir terra sem 
marcos de legalidade, sem normas, sem obediência. 
Isso vai ajudando, vai gerando mais emprego e renda 
e vai garantindo mais qualidade de vida para todos 
nós que vivemos na Amazônia. Então, o lançamento 
do Terra Legal, a regularização fundiária combinada 
com a questão ambiental, é muito importante. Quero 
dizer da minha alegria ao registrar, como membro do 
Governo, mais uma política pública importante que o 
Governo faz, não reprimindo ninguém – veja V. Exª –, 
mas chamando atenção para o fato de que é preciso, na 
Amazônia, termos políticas públicas nesse patamar da 
legalidade, do compromisso com a vida. O Presidente 
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Lula lança uma política pública dialogando, construindo, 
chamando atenção para todos os setores que vivem 
ali, que trabalham, que estão produzindo. Então, que-
ro dizer da minha alegria, como membro do Governo 
e do PT, de registrar mais uma política que o Governo 
está lançando no sentido de apoiar, de melhorar, de 
reverter desigualdades e injustiças que acontecem na 
nossa região. Muito obrigado. Parabéns.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Obrigada, Senador João Pedro. Foi muito rico 
o seu aparte.

Já que o senhor falou em regularização, que é 
importante regularizar tudo, eu queria anunciar aos 
líderes comunitários do nosso País que foi aprovada 
ontem, na CCJ, a possibilidade de regularização das 
associações comunitárias. As associações comuni-
tárias enfrentam muitas dificuldades para fazer sua 
regularização: é documento, é paga aqui, é paga ali. 
Geralmente, o líder comunitário paga para ser líder 
comunitário, enfrenta muitas dificuldades. Consegui-
mos aprovar o projeto, e eu queria anunciar isso para 
todos. Eu sou autora do projeto, e o relator, o Senador 
Jayme Campos, prontamente deu parecer favorável 
ao projeto que foi aprovado. Agora, depois de passar 
pela Comissão, está bem mais fácil aprovar esse pro-
jeto, cuja aprovação era ansiosamente esperada por 
todos os líderes comunitários do Brasil. Ele vai para a 
Câmara, onde nós precisamos mobilizar todos os par-
tidos para que lá seja aprovado rapidamente. É muito 
difícil para todos os líderes comunitários regularizar 
as organizações comunitárias que dirigem. Facilitar a 
regularização dessas entidades é importante.

Como eu disse aqui, eu gostaria de ler a Declara-
ção do Fórum de Legisladores da Globe International, 
realizado em Roma, com a participação de parlamen-
tares do G8 + 5 e das principais economias do mundo 
– como eu já disse, o encontro aconteceu nos dias 11, 
12 e 13 de junho.

Vou ler rapidamente o documento final:

O mundo vem passando por uma mu-
dança climática perigosa e está consumindo 
recursos naturais em um ritmo insustentável. 
Estamos entrando em uma crise de crédito 
natural, cujas perdas têm o potencial de supe-
rar consideravelmente o sofrimento causado 
pela crise financeira [quer dizer, é muito maior 
do que o problema da crise financeira], em 
especial para os mais pobres e vulneráveis. 
Enquanto os líderes mundiais concentram-se 
na recuperação econômica, devem levar em 
consideração os outros desafios globais – agra-
vamento da pobreza e da instabilidade social, 
mudança climática, qualidade do ar, segurança 

energética e a degradação de ecossistemas 
terrestres e marinhos. Acreditamos que as pre-
ocupações atuais dos formuladores de políticas 
e líderes mundiais em relação à recuperação 
econômica têm de estar em consonância com 
as iniciativas necessárias para enfrentar es-
ses desafios e que um novo ciclo econômico 
de crescimento verde e geração de empregos 
deve basear-se na combinação de novas re-
gras de mercado e de um novo compromisso 
que valorize nosso capital natural.

Para resumir essa parte: tendo em vista a crise 
econômica, que é uma preocupação dos grandes paí-
ses, dos países ricos que entraram na crise, e também 
dos países em desenvolvimento perto dos quais a cri-
se passou ou está passando, tem de haver um com-
promisso muito maior do que a simples recuperação 
econômica, é preciso muito mais.

Além da mitigação do custo humano que 
já foi gerado pela mudança climática, a priori-
dade mais importante de todas é criar um valor 
econômico real para o nosso capital natural e 
criar, por meio de um conjunto de incentivos 
novos e mais eficazes à pesquisa científica e 
à aplicação dos seus resultados, as condições 
que garantam sua integridade. De acordo com 
o Relatório sobre Economia dos Ecossistemas 
e Biodiversidade (TEEB) [atentem, senhores 
que nos ouvem e que nos vêem], somente em 
silvicultura estamos perdendo capital natural 
em um valor entre dois e cinco trilhões de dóla-
res por ano. Isso equivale ao dobro das perdas 
sofridas na atual crise financeira todo ano.

Ou seja, com o ecossistema não-cuidado, somen-
te em silvicultura, estamos perdendo o dobro que esta-
mos perdendo com a crise econômica. Portanto, temos 
de tomar uma atitude com relação a essa questão.

Daqui a apenas seis meses representantes de 
todos os países estarão reunidos em Copenhague 
para celebrar um novo acordo sobre a implementação 
plenamente eficaz e sustentável dos objetivos da UN-
FCCC [convenção da ONU para mudanças climáticas]. 
As questões financeiras estarão no centro dessas ne-
gociações. Os países desenvolvidos devem estar pre-
parados para ajudar a arcar com os custos adicionais 
da mitigação da mudança climática e da adaptação a 
ela nos países em desenvolvimento.

Aqueles que já destruíram tudo querem e pre-
cisam que nós mantenhamos nosso meio ambiente. 
Queremos manter nossas árvores em pé e nossos rios 
saudáveis, mas quem destruiu tudo tem de pagar para 
nos ajudar a fazer isso, porque não podemos pagar 
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com a miséria do nosso povo a preservação ambien-
tal. Vamos preservar, mas não vamos acabar com os 
pobres: temos de acabar com a pobreza. Para acabar 
realmente com a pobreza, precisamos que aqueles 
que já destruíram seu meio ambiente paguem para 
mantermos nossa floresta em pé.

Por isso, está nascendo, Srs. Senadores, o grande 
programa do desmatamento evitado. Nenhum homem 
e nenhuma mulher mantêm uma árvore em pé se sua 
família estiver passando fome. Mas, se essa árvore em 
pé lhes dá as condições de sustentação econômica, 
eles vão ficar embaixo dessa árvore, segurando essa 
árvore em pé, Senador que preside esta sessão, com 
certeza. Mas, para isso, precisamos de grandes proje-
tos em nível internacional. Quem degradou tudo – isso 
foi dito lá por nós – tem de ajudar. A proposta feita foi 
a de se criar um fundo internacional de proteção ao 
desmatamento.

Continuo a leitura:

Uma declaração imediata dos países 
desenvolvidos sobre redução de emissões e 
compromissos financeiros vai gerar confiança 
e possibilitará que países em desenvolvimen-
to preparem ações de mitigação ambiciosas e 
planos de adaptação, adequados ao contex-
to nacional, e garantam apoio político interno 
depois da CPO15 [que é a que vai acontecer 
– tiramos o documento agora para levar para 
a CPO15 – em Copenhague mais para o fi-
nal do ano].

Aquilo que já foi estragado tem de ser 
recomposto e aquilo que ainda está sendo 
construído ou produzido tem de ser com mi-
tigação, com um mínimo de estrago possível 
ou nenhum.

Com base nisso, nós, como legisladores 
de diversos partidos de países desenvolvidos 
e em desenvolvimento, conclamamos todos os 
líderes reunidos na Cúpula do G8 + 5, que é o 
fórum das principais economias, a:

– Garantir que os gastos de estímulo 
sejam compatíveis com as metas de desen-
volvimento, climáticas e de ecossistema. Isso 
dará aos líderes mais confiança para assumir 
os compromissos ou as ações ambiciosas ne-
cessárias por ocasião das negociações sobre 
mudança climática na conferência das Nações 
Unidas de Copenhague no final deste ano. 

Em seguida, encorajamos os líderes dos 
países do G8 + 5, países que são realmente 
chamados desenvolvidos, a:

– Fazer uma abordagem estratégica das 
negociações referentes à mudança climática 

por meio de compromissos antecipados para 
redução de emissões a médio prazo e em 
consonância com a análise do IPCC e com o 
objetivo geral de limitar a elevação da tempe-
ratura global em 2 graus Celsius;

– Reconhecer publicamente a escala do 
financiamento requerido originário dos países 
desenvolvidos para os países em desenvolvi-
mento com vistas a assegurar a implementação 
efetiva dos diversos resultados da Conferência 
de Copenhague (acreditamos que isso pode-
ria ser de, no mínimo, US$90 a 140 bilhões ao 
ano para aplicar em tecnologias de mitigação e 
adaptação); e adotar mecanismos para levan-
tar fundos previsíveis e sustentados, de acordo 
com o princípio da responsabilidade comum, 
porém diferenciada [ou seja, todos temos a 
mesma responsabilidade; ela é comum, mas 
ela tem de ser diferenciada], como no caso de 
cobrança de imposto sobre carregamentos de 
combustível ou aviação, ou um fundo tal como 
o proposto pelo Fundo Verde do México (Me-
xican Green Fund);

– Firmar compromisso, na reunião do 
G-8, para suprimento adicional de fundos des-
tinados a atender as necessidades urgentes de 
adaptação (no mínimo US$ 2 bilhões);

– Dar início a um debate aberto e ho-
nesto com o público a respeito das razões da 
necessidade desse apoio e dos motivos de 
sua importância para a segurança futura e a 
prosperidade de nossas nações;

– Apoiar a criação de um mercado global 
de carbono através da articulação do sistema 
europeu de comércio com os sistemas emer-
gentes em outras partes do mundo;

– Explicar que o financiamento relativo 
ao clima será novo e adicional aos já existen-
tes compromissos de Auxílio ao Desenvolvi-
mento Externo (ODA, sigla em inglês) com 
governanças equânimes, assegurando que o 
financiamento está condicionado a Projeto ou 
Planejamento;

– Criar políticas e mecanismos para es-
timular as atividades imediatas de mitigação 
antes de 2012.

– Fazer o compromisso apoiar a amplia-
ção de medidas que já demonstraram êxito 
comprovado na redução voluntária do cres-
cimento populacional, incluindo educação e 
capacitação econômica das mulheres.

– Fazer o compromisso de aumentar 
significativamente as energias renováveis, a 
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economia de energia e a eficiência energéti-
ca, inclusive Calor e Energia Combinados, e 
o aquecimento e o resfriamento por distrito e, 
ainda, apoiar um melhor acesso à energia por 
parte dos países em desenvolvimento.

– A partir de 2013, somente planejar no-
vas usinas de energia movidas a combustíveis 
fósseis mediante o compromisso de utilizar 
tecnologia de captura e armazenamento de 
carbono, levando em conta as experiências 
dos projetos de demonstração, e aumentando 
significativamente os recursos para pesquisa, 
desenvolvimento e demonstração dessa tec-
nologia em pontos geográficos diversos, com 
o objetivo geral de obter um setor de energia 
neutro em termos de carbono por volta de 
2050.

Aqui eu gostaria de fazer um rápido registro rela-
tivo a esse fato de que, a partir de 2013, novas usinas 
movidas a combustível fóssil, para terem autorização, 
precisam realmente preencher essa série de condi-
ções. Hoje, o Brasil, todos sabemos, é o país que tem 
o mais alto percentual de energia renovável, Senador 
Jayme Campos. Senador José Nery, 47,8% da energia 
do Brasil é renovável. O país que se segue ao Brasil 
tem 30%; e o terceiro, 16% só.

Então, estamos, a passos largos, caminhando no 
rumo certo da segurança energética. E só vamos ter 
recuperação econômica e a maioria da população, se 
não toda, incluída no processo de desenvolvimento, 
como é o nosso desejo, se nós tivermos segurança 
energética e controle das mudanças climáticas. Daqui 
a pouco, a gente pode ter até uma economia se res-
taurando cada vez mais, cada vez melhor, segurança 
energética com energia renovável. Mas como é que 
fica a questão das mudanças climáticas? É claro que, 
com segurança energética, vamos ter um grande passo 
dado em termos de proteção à questão das mudanças 
climáticas, para que elas não aconteçam.

– Reconhecer a importância de incluir 
a silvicultura no acordo de Copenhague, pois 
ele preconiza opções de mitigação, promove 
a resiliência à mudança climática e conserva 
ecossistemas e biodiversidade que vêm a ser 
essenciais.

Por sua vez, conclamamos os líderes dos 
países em desenvolvimento [o G-8, os 8 mais 
ricos, o + 5, que são o Brasil, a China, a Índia, 
a África do Sul e o México] a:

– Definir seus planos para ações na-
cionais adequadas, em consonância com o 
Plano de Ação de Bali, com apoio financeiro, 

tecnológico e de capacitação por parte dos 
países desenvolvidos, com vistas a reduzir a 
intensidade de carbono do PIB;

– Declarar quais medidas adicionais po-
dem ser tomadas, com o necessário apoio 
financeiro dos países industrializados, e de-
senvolver estratégias para a implementação 
de projetos e programas de acordo com os 
objetivos negociados com os países fornece-
dores de recursos.

E, finalizando, eu gostaria de registrar que essa 
Declaração foi elaborada pelo Fórum Internacional 
da Globe, realizado em Roma nos dias 11, 12 e 13 de 
junho de 2009, e inclui contribuições da Comissão In-
ternacional sobre Segurança Climática e Energética, 
lançada em Washington DC em março de 2009.

Nós também participamos dessa reunião em 
Washington DC, da Comissão Internacional sobre a 
Mudança no Uso do Solo e Ecossistemas, lançada 
no México em novembro de 2008, e, ainda, do Clube 
de Roma.

Essa Comissão Internacional sobre a Mudança 
no Uso do Solo e Ecossistemas foi lançada no Mé-
xico em novembro do ano passado. Nós estávamos 
presentes, e o Senador Casagrande, juntamente com 
o Senador Barry – esqueci o sobrenome do Senador 
da Inglaterra -, coordenam, presidem essa Subcomis-
são Internacional sobre Mudança no Uso do Solo e 
Ecossistemas.

Como eu já disse aqui, a missão brasileira, há 
dois anos, foi determinada pela própria Globe – três 
Senadores e um Deputado. Éramos eu, o Senador 
Casagrande, o Senador Cícero Lucena e o Deputado 
Antonio Palocci. Agora, já para esse encontro de Roma, 
a Globe solicitou a convocação de mais um Deputado, 
e, o que nós achamos muito interessante, um Deputado 
de oposição ao Governo, porque são vários partidos 
que a compõem. É importante isso. E aí foi convidado 
o Deputado Luciano Pizzatto, do DEM do Paraná, que 
deu boas contribuições. Ele tem postura contrária às 
nossas em alguns aspectos da questão do meio am-
biente, mas é uma pessoa preparada. Tem mestrado 
nessa área de meio ambiente, tem livros publicados 
sobre o assunto, é um estudioso dessa área. A contra-
dição emergiu por conta disso, de forma significativa, 
no evento, mas foi muito importante, porque, se não 
tivermos o contraditório, se ficarem só aqueles que 
pensam de um jeito, como vamos oferecer isso como 
subsídio significativo para a reunião de Copenhague? 
Todos esses estudos estão sendo feitos no sentido de 
que a gente consiga apresentar algo com consistência 
para que fique no lugar do Pós-Kyoto, porque o Proto-
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colo de Kyoto termina em 2012. O que vai ficar depois? 
Então, tudo isso é uma contribuição.

Eu queria também registrar aqui – às vezes, as 
pessoas podem dizer: “São tantos eventos, tanta coi-
sa, esse povo viajando para lá e para cá” – que tudo 
sempre foi por conta da Globe internacional, nem um 
tostão gasto pelo Brasil nessa Comissão, em nenhum 
momento. É bom que a gente registre para que não 
fiquem alguns equívocos. E a gente trabalha muito. No 
mínimo, doze horas por dia quando lá está.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) – 

Nossos cumprimentos, Senadora Serys Slhessarenko, 
do PT do Mato Grosso. V. Exª falou sobre dois temas 
importantíssimos para o nosso País e para a huma-
nidade. Especialmente no Brasil, há necessidade da 
regularização fundiária para evitar os crimes e a vio-
lência no campo. V. Exª falou também do importante 
tema do equilíbrio ambiental, algo profundamente 
necessário para a sobrevivência do Planeta, ou seja, 
de todos nós.

Quero registrar a presença, na galeria de honra 
de Casa. do Delegado Protógenes Queiroz, a quem 
agradecemos e saudamos a presença.

Convido para usar da palavra o Senador Jayme 
Campos, do DEM do Mato Grosso, por permuta com 
o Senador Pedro Simon.

V. Exª falará como orador inscrito.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente em exercício, Senador José Nery, demais Sena-
dores e Senadoras, serei bem rápido. Garanto para V. 
Exª que vou falar bem menos que a brilhante oradora 
que me antecedeu, Senadora Serys Marli. 

Sr. Presidente, democracia se conjuga com o 
princípio da representação popular. Atentar contra o 
Legislativo é o mesmo que conspirar contra os mais 
legítimos fundamentos institucionais da Nação. Toda 
vez que o Parlamento se vê ameaçado, apequenado e 
aviltado em sua dignidade, quem sofre é a sociedade, 
que perde a eloquência de seu porta-voz político. 

Isso não significa dizer que os erros e mazelas 
cometidos em seu âmbito devam ser varridos para 
debaixo do tapete da impunidade. Isso não! Nossos 
equívocos devem ser purgados e sanados. Os culpa-
dos devem pagar suas contas e os malfeitores, puni-
dos exemplarmente. 

Este não é lugar para corruptos se locupletarem 
e nem tampouco sodalício de patifes. A esmagadora 
maioria das senhoras e dos senhores com assento 
nesta Casa é constituída por homens e mulheres sé-
rios e honrados. Pessoas que chegaram aqui trazendo 

na bagagem uma vida inteira de feitos e realizações 
em favor do povo e do País. 

Nossos servidores também não podem ser nive-
lados por baixo. São profissionais competentes e ex-
perimentados. Passaram por um criterioso exame de 
seleção até ocuparem seus cargos. Outrora, trabalhar 
no Senado Federal era motivo de orgulho e satisfação. 
E assim deve ser no presente. Porque, se falhas foram 
cometidas, elas devem ser creditadas exclusivamente 
aos seus responsáveis e não a todo o corpo funcional 
deste Poder.

Rechaço terminantemente a ideia de que o Sena-
do esteja doente. Se assim o fosse, toda a República 
estaria comprometida. Mas não. Estamos sujeitos ao 
mais rigoroso dos controles externos a que uma insti-
tuição está determinada: a eleição.

O controle social imposto sobre nós é o do voto, 
o mais precioso dos valores democráticos e que, de 
tempos em tempos, propõe mudanças profundas no 
pensamento desta Casa.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, enquanto o 
Parlamento brasileiro se curvar aos desígnios do Poder 
Executivo, aceitando as manobras e cortes impostos 
ao Orçamento-Geral da União, discutido e aprovado no 
Congresso Nacional, seremos um poder a reboque.

Sr. Presidente, eu estou entrando nesta área re-
lativa ao Orçamento porque sou o 2º vice-Presidente 
do Orçamento da União e tenho sentido na pele, até 
mesmo vergonhosamente, o que tem acontecido em 
relação aos orçamentos construídos já nos anos an-
teriores.

O Orçamento é uma peça política, reflexo da di-
versidade cultural e geográfica dos diversos membros 
que integram o Legislativo. Ele exprime as necessida-
des e carências de nossa comunidade. É um retrato 
fiel do Brasil, com suas potencialidades e deforma-
ções sociais.

Faço uma homenagem ao saudoso Antonio Car-
los Magalhães, que, com sua visão larga de Nação, 
defendia, de forma intransigente, o Orçamento Impo-
sitivo, porque o impositivo não é um instrumento fiscal 
de Governo, mas sim a vontade popular. Soberana é 
a composição política e ideológica do Congresso na-
cional que foi definida pelo eleitor brasileiro.

E o Orçamento é o espelho desta condição!
O Governo Federal não pode cortar, contingenciar 

ou simplesmente mobilizar verbas ao seu bel prazer. 
Nós parlamentares, representantes da comunidade, 
somos vítimas da atitude desrespeitosa de algumas 
autoridades que transferem recursos de um lado para 
outro apenas com o intuito de atender conveniências 
momentâneas.
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O Congresso Nacional não é um mercado persa, 
onde negociantes de ocasião buscam benefícios para 
suas atividades lucrativas. Repito: o Orçamento da 
União é uma peça de ação política, em que se desenha 
o perfil socioeconômico de uma nação inteira.

A merenda para as creches de Várzea Grande, 
por exemplo, lá na cidade de Várzea Grande, no meu 
Estado de Mato Grosso está assegurada nesse docu-
mento público, assim como as verbas para o PAC, assim 
como o dinheiro para a recuperação do Aeroporto de 
Guarulhos, assim como recursos para hospitais, assim 
como os investimentos para segurança pública. Por-
tanto, o Orçamento é a Carga Magna da gestão fiscal 
do País e deve ser respeitado... É lei!

Sr. Presidente, Srªs e Srs Senadores, grande 
parte das atribulações que passamos hoje se deve à 
condição de meros facilitadores de verbas públicas em 
que nos transformamos. Aprovamos nossas emendas, 
depois somos obrigados a peregrinar de corredor em 
corredor das repartições para garantir algo que já está 
assegurado por lei.

Isso não é justo, Sr. Presidente! Isso não é moral. 
O Orçamento, depois de exaustivamente debatido e 
aprimorado em audiências públicas com a comunida-
de, deve ser cumprido à risca; pois senão quem perde 
é a sociedade.

Para finalizar, eu gostaria de dizer que a demo-
cracia não é o regime da perfeição, mas o regime que 
se aperfeiçoa com a correção corajosa das suas pró-
prias falhas. É o regime que tem na autocrítica a bús-
sola para encontrar seu destino!

Portanto, Sr. Presidente, concluindo a minha fala, 
quero dizer que aqui estou saindo em defesa dos ab-
negados, competentes e, acima de tudo – a maioria –, 
éticos e bons profissionais servidores do Senado Fe-
deral. Porque, lamentavelmente, o que se trava hoje, 
por meio da imprensa, é uma campanha ardilosa, uma 
campanha perversa que, lamentavelmente, tenta co-
locar todo mundo numa vala comum. É a primeira vez 
que exerço o cargo de Senador da República, mas 
tenho visto a competência e a seriedade com que é 
tratada a coisa pública aqui nesta Casa. Portanto, eu 
não tenho dúvida alguma de que o Senado Federal, 
aos poucos, vai recuperando, diante da opinião pú-
blica, a sua credibilidade na medida em que esta é 
uma Casa centenária, e nós, que somos os legítimos 
representantes do povo, temos a obrigação de aqui 
também defender os nossos servidores que não têm, 
lamentavelmente, a tribuna para se defender. Só o que 
pesam são resquícios ou atos cometidos na calada da 
noite e que muitas vezes não são compatíveis com a 
história republicana brasileira.

Concluindo, quero dizer à brilhante Senadora 
Serys que espero que o nosso querido Presidente Lula 
amanhã esteja em Alta Floresta lançando os programas 
de regularização fundiária, Arco Verde, etc. Que seja um 
programa duradouro, perene porque nós da Amazônia 
brasileira estamos sofridos. O Senador José Nery e a 
senhora são da região e sabem que precisamos de 
políticas públicas. Fala-se muito em Amazônia, mas 
muito pouco é feito. Lamentavelmente temos pouca 
infraestrutura; ela está bem aquém da necessidade. 
São 25 milhões de brasileiros que estão aguardando 
uma presença mais efetiva por parte do Poder Exe-
cutivo, do Governo Federal. Não podemos somente 
conviver todos os dias com as denúncias por meio 
dos veículos de comunicação, não somente em âmbito 
nacional, mas, também, internacional, nos difamando, 
dizendo que somos devastadores da Amazônia, que 
vamos acabar com as futuras gerações. Não, nós so-
mos brasileiros como os demais homens, mulheres, 
jovens e crianças que habitam ali e que certamente 
têm uma perspectiva de vida melhor, menos sofrida. A 
malária, há até pouco tempo, existia no Mato Grosso. 
Uma doença tropical que todo muito conhece e que 
deixou de existir há menos de cinco, seis anos. Essa 
é a nossa Amazônia que precisa do braço do Gover-
no, que precisa de uma governança efetivamente das 
florestas, não de criar parques e mais parques e você 
não ver nada. 

Aqui mesmo lancei, há poucos dias, um proje-
to propondo a criação da força nacional de combate 
a incêndio. A maioria das áreas ali pegam fogo, so-
bretudo nessa época do ano, e já está começando a 
haver alguns incêndios nas matas, nos campos e no 
cerrado daquela região do Brasil, e precisa da presen-
ça do Estado. Só o Governo estadual e as Prefeituras 
não têm capacidade de combatê-lo. Portanto é isto 
que queremos: a presença do Governo. Espero que 
o Presidente Lula amanhã atenda lá a comunidade 
de Alta Floresta. Sobretudo, Senadora Serys, V. Exª 
tem conhecimento de que tínhamos uma linha aérea 
lá, um avião da Ocean Air, um avião a jato. Ele gasta-
va de Cuiabá até lá algo em torno de 55 minutos. Foi 
suspenso, suspenderam o vôo da Ocean Air para lá, 
porque ainda não temos um caminhão de Corpo de 
Bombeiros. Nenhuma empresa aérea deste País, so-
bretudo de transporte de grande porte, opera em ae-
roportos que não tenham naturalmente a segurança, 
principalmente um caminhão de Corpo de Bombeiros. 
Então, este é o Brasil de hoje.

Lá, Senador José Nery, Presidente em exercício, 
são milhares de brasileiros. Não é pouca gente, não. É 
muita gente que depende de um transporte mais rápido 
como esse para ir a Cuiabá, e sobretudo vir a Brasília 
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e a São Paulo. E, por falta de um caminhão de Corpo 
de Bombeiros, foi suspensa a linha. Para ir de Alta Flo-
resta a Cuiabá gasta-se, simplesmente, doze horas. Eu 
espero que o Presidente Lula também atenda a essa 
reivindicação da nossa região, sobretudo do povo de 
Mato Grosso, que é Bona Floresta, Pranaí, Tapiacá, 
Monte Verde, Bandeirantesde etc.

Portanto, concluo, dizendo da minha alegria e 
do meu contentamento de ter a oportunidade de vir 
aqui, mais uma vez, fazer a defesa intransigente dos 
abnegados, competentes e sérios servidores do Se-
nado Federal.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) 

– Agradeço ao Senador Jayme Campos, e o convido 
para assumir a Presidência interinamente.

 O Sr. José Nery deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Jayme Cam-
pos.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. DEM – 
MT) – Concedo a palavra, para falar em nome da Li-
derança do PSOL, ao Ilustre Senador do Estado do 
Pará, José Nery.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Senador 
Jayme Campos, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, no 
dia de ontem eu protocolei na Presidência uma série 
de propostas para o enfrentamento da crise ética que 
assola esta Casa.

O fundamental é que precisa ser discutido. O povo 
brasileiro exige de nós a mais transparente e profunda 
apuração dos fatos, não somente sobre os autores e 
beneficiados pelos chamados atos secretos, mas a 
apuração dos responsáveis e possíveis beneficiados 
de esquema de superfaturamento de licitações, direcio-
namento de contratações de empresas terceirizadas.

O povo brasileiro espera que esta Casa não aja 
da mesma maneira que agiu em 2007, quando, diante 
de sérias denúncias de quebra de decoro parlamentar, 
preferiu virar as costas para a sociedade. Ali começou 
a se aprofundar o interminável desgaste da Instituição. 
De lá para cá, a ação desta Casa tem sido na tentativa 
de amenizar os desgastes, enfrentando cada denúncia 
como se fosse um fato isolado.

Isso, com toda certeza, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, não pode continuar.

Repito: quero que se faça uma apuração profun-
da e independente que atinja quem estava envolvido. 
Não interessa se foi servidor efetivo, comissionado, ou 
mesmo Senadores. Aliás, as denúncias feitas para a 
imprensa pelo servidor Carlos Zoghbi, que estranha-
mente voltou atrás depois, deixava claro que seria im-

possível acontecer as falcatruas durante tanto tempo, 
sem a conivência ou a participação de membros da 
Mesa Diretora.

Isso precisa ser apurado. Não basta desqualificar 
o depoente para apagar o incêndio político que tal de-
claração provocou. É preciso quebrar o sigilo bancário, 
verificar os vínculos das empresas com esse servidor e 
com outras pessoas. Sem que isso seja feito, constituin-
do comissões de sindicância para fazer levantamentos, 
sem fazer de conta que nada aconteceu e com ação 
imediata, não sairemos dessa crise tão cedo.

O Senador Jayme Campos, há pouco, fazia uma 
referência aos dignos servidores do Senado Federal, 
que merecem o nosso apoio e a valorização por parte 
de todos nós. De vez em quando, para esconder denún-
cias, fatos graves, escolhe-se um servidor para, a cada 
momento, responder e se responsabilizar por aquelas 
acusações ou por aqueles fatos danosos, ilegais.

É bom que se diga que temos aqui servidores do 
Senado com capacidade técnica invejável. Se alguns 
se envolveram com fatos ilícitos, merecem a punição; 
assim como as investigações merecem a profundidade 
necessária. E, se comprovada a participação de Se-
nador, de membro da Mesa, seja quem for, não há por 
que temer a apuração devida, compromissada com a 
busca da verdade e a realização da justiça. Sem isso, 
estaremos aqui, a cada semana, apagando focos de 
um incêndio que já é uma tremenda fogueira, já é algo 
inaceitável.

Sr. Presidente, vou aguardar as providências que 
a Mesa Diretora vai adotar durante esta semana. Caso 
essas medidas sejam insuficientes, deixo claro que a 
atuação da Mesa, em especial do Presidente Sarney, 
ficará ingovernável perante a opinião pública. Isso é 
mais grave quando vemos que a imprensa noticia, a 
cada dia, o beneficiamento de algum parente do Pre-
sidente desta Casa, com a edição de atos secretos. 
A situação, a meu ver, está se tornando ingovernável. 
A Mesa tem a palavra, tem a necessidade de tomar 
decisões, não anunciando medidas paliativas, incon-
sistentes que sobrevivem apenas até o próximo es-
cândalo, que pode ser daqui a uma semana ou daqui 
a quinze dias, etc.

Sinceramente, Sr. Presidente, basta! Ou nós 
fazemos o que temos que fazer, ou a sociedade nos 
cobrará com juro e correção nas disputas eleitorais o 
fato de não cumprirmos aqui o nosso papel, as nos-
sas obrigações.

Entre as propostas que ontem apresentei, consi-
dero a principal um documento que entreguei ao Pre-
sidente Sarney no qual solicitei a formação de uma 
comissão especial a ser composta por um Senador 
de cada partido, para, no prazo máximo de trinta dias, 
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oferecer um diagnóstico completo da situação da Casa, 
dos contratos terceirizados de prestação de serviço, 
dos contratos terceirizados de pessoal, das denúncias 
de fraudes em licitações, inclusive com a realização de 
licitação para o mesmo objeto, mas de forma a garantir 
o mesmo serviço, a mesma atividade a empresas di-
ferentes. Creio que o caminho é este, Senador Jayme 
Campos: apuração profunda, doa a quem doer.

Como disse o Presidente Sarney, se a crise não 
é do Presidente, se a crise não é da Mesa, se a crise 
é do Senado, esta é a forma que encontrei, ao sugerir 
essa comissão, de compartilhar aqui as responsabili-
dades na apuração e na consequente punição de to-
dos os envolvidos, seja quem for: membro da Mesa, 
Senador, servidor. Ninguém está acima da lei, ninguém 
está protegido por um manto impermeável de proteção 
que impeça que, um dia, em algum momento, esses 
fatos terríveis e danosos que maculam e envergonham 
o País e a Instituição continuem sendo colocados de-
baixo do tapete. Chega, Sr. Presidente! Basta! É agora 
ou não sei quando será. Porém, a omissão não pode 
perdurar.

Foi constituída uma comissão para tratar dos atos 
relativos, sobretudo ato administrativo relativo a pes-
soal, e a outros fatos. A comissão de servidores está 
entregando o seu trabalhão na segunda-feira. Essa 
comissão, ao que me parece, tem a coordenação do 
1º Secretário, Senador Heráclito Fortes. Por melhor 
que seja o trabalho realizado, por mais competente 
que o seja, eu creio que nós Senadores temos a obri-
gação de, nós mesmos, colocar as mãos, os olhos, a 
consciência sobre todos os documentos, sobre todos 
os fatos, para apurar de forma responsável, porque o 
País espera angustiado e revoltado que nós aqui fa-
çamos o que nos cabe.

É com satisfação que concedo um aparte ao Se-
nador Geraldo Mesquita Júnior.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) – 
Caro amigo Senador Nery, eu queria, antes de tudo, 
louvar a preocupação de V. Exª. Nós aqui estamos para 
legislar, e esta é a nossa Casa, nós precisamos zelar 
por ela, pela sua integridade, e é chegado o momento 
de a gente reservar um pouco do nosso tempo, de fato, 
para as questões internas e administrativas da nossa 
Casa. Isso nos tem sido cobrado, e acho que chegou 
a hora de a gente participar desse mutirão, dessa ta-
refa. Quero, inclusive, aproveitar seu pronunciamento 
para louvar também a grandeza do próprio Presidente 
Sarney, que, na terça-feira passada, fez um pronun-
ciamento aqui, foi aparteado e, em seguida, ouviu, 
sentado à banca dele, pronunciamentos de vários co-
legas nossos, entre os quais V. Exª, o Senador Arthur 
Virgílio, o Senador Aloizio Mercadante, enfim, vários 

Senadores que aqui se pronunciaram e fizeram su-
gestões. Eu fiquei aqui no meu canto, acompanhando 
o desenrolar da sessão, das falas, e verifiquei aten-
tamente que em relação a várias sugestões coloca-
das pelos eminentes Senadores, o Senador Sarney 
tomou, inclusive, a iniciativa de interromper algumas 
falas para dizer que com elas concordava. Por exem-
plo, o Senador Arthur Virgílio propôs que, a partir de 
agora, o Diretor-Geral desta Casa seja, sim, indicado 
pelo Presidente da Casa. O Presidente da República 
indica membro do Supremo Tribunal Federal e tam-
bém de outros organismos, que são submetidos ao 
Senado Federal, mas nem por isso, digamos assim, 
Sua Excelência tem enfraquecida a sua autoridade de 
governante. O Senador Arthur Virgílio propôs que, a 
partir de agora, o Diretor-Geral seja indicado pelo Pre-
sidente da Casa, mas seja sabatinado pelo Plenário, 
apresentando inclusive uma proposta de trabalho. Su-
geri, ainda, por tabela, ao Senador Arthur Virgílio que 
acrescentássemos a necessidade de o Diretor-Geral, 
regularmente, vir a este plenário ou a uma de nossas 
comissões prestar contas do que está acontecendo 
no Senado e na Diretoria-Geral. Espero que a suges-
tão seja acolhida, acatada. Nesse sentido, um grupo 
de Senadores oferecerá ao Presidente Sarney um rol 
de sugestões, de medidas a serem adotadas. Como 
eu disse, com algumas ele já concordou. Ontem, em 
homenagem a essa postura de desprendimento e eu 
diria até de grandeza do Presidente Sarney, o Senador 
Tasso Jereissati expôs-me o documento e pediu minha 
assinatura. Como eu tinha ouvido o Senador Sarney 
se pronunciar claramente pelo acolhimento de algu-
mas sugestões, também assinei o documento. Está lá 
a minha assinatura. É um rol de sugestões, algumas 
deverão ser implementadas, sobretudo esta, porque 
não tenho nada contra o atual Diretor-Geral da Casa, 
mas acho que deveríamos inaugurar um novo tempo 
aqui nesta Casa. Esse procedimento deverá ser ado-
tado mesmo. Eu acho que é um procedimento salutar, 
e em grande parte vai desanuviar o ambiente nesta 
Casa, vai permitir que possamos dedicar mais tempo 
à nossa atividade precípua, que é cuidar dos nossos 
projetos, das nossas proposições, protocoladas aqui 
na Casa, dos nossos pronunciamentos, e ficar, de certa 
forma, tranquilos quanto à administração desta Casa. 
Portanto, Senador José Nery, eu queria parabenizá-lo 
pela disposição com que V. Exª reserva parte do tem-
po que dedica ao Senado Federal para cuidar dessas 
questões, questões específicas, administrativas. Afinal, 
é a nossa Casa. Não podemos, nesta hora, furtar-nos 
a isso. O Senador Sarney disse: a crise é do Senado 
Federal. Portanto, é de todos nós. Vamos nos envolver 
com ela, vamos ver, vamos dar a nossa colaboração, 
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a nossa contribuição. E a nossa contribuição tem que 
ser assim como faz V. Exª: oferecendo sugestões de 
aperfeiçoamento do funcionamento da Casa. E, ao 
mesmo tempo que parabenizo V. Exª, mais uma vez 
quero aqui enaltecer a postura do Senador Sarney, que 
poderia ficar, como se diz, alheio a todas as suges-
tões e continuar regendo a Casa como lhe aprouves-
se. Mas não, teve a dignidade de concordar inclusive 
com algumas sugestões, de concordar previamente 
com algumas sugestões. Espero que elas sejam, pelas 
mãos dele, encaminhadas à Mesa do Senado Federal, 
para apreciação e deliberação. E espero que algumas 
delas sejam aproveitadas, porque acho que são va-
liosas. Parabéns pelo seu pronunciamento e pela sua 
preocupação com o tema.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Obrigado, Se-
nador Geraldo Mesquita Júnior. Gostaria de lembrar 
que, além da Comissão Especial com a finalidade de 
realizar investigação necessária de todos os fatos am-
plamente divulgados, também solicitei o afastamento 
dos servidores responsáveis pela não publicação dos 
atos administrativos, denominados secretos. Solicitei 
o congelamento de toda e qualquer publicação, no-
meação e exoneração nesta Casa durante a apura-
ção promovida pela referida comissão de Senadores, 
que, repito, seria constituída por um representante de 
cada partido.

Também solicitei as devidas providências a fim 
de garantir a integridade de todo o material, como os 
computadores onde estão armazenadas as informações 
fundamentais, para que esses dados registrados pos-
sam ajudar a elucidar as devidas responsabilidades.

Além disso, propus que para o trabalho de perícia 
de documentos e de computadores da Comissão Es-
pecial de Investigação seja solicitado o apoio da Polícia 
Federal e do Tribunal de Contas da União.

Por fim, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
quero deixar registrado que em sendo insuficientes 
as medidas saneadoras, o PSOL (Partido Socialismo 
e Liberdade) estudará a possibilidade de apresentar 
representação junto ao Conselho de Ética da Casa 
para apurar todas as responsabilidades de quem as 
tiver, apuração isenta e profunda, com participação do 
Tribunal de Contas da União e da Polícia Federal. É o 
mínimo que a sociedade espera desta Casa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. DEM – 

MT) – Cumprimentamos o ilustre Senador José Nery 
pela fala, na tarde de hoje, que foi muito oportuna em 
relação a esse assunto do Senado Federal, que tem 
sido muito propagado.

Pela ordem de inscrição, vamos permitir que o 
Senador Geraldo Mesquita Júnior faça um breve comu-

nicado por cinco minutos. Após o breve comunicado do 
Senador Geraldo Mesquita Júnior, V. Exª é o próximo 
orador, Senador Eduardo Suplicy.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB – 
AC. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) – Ilustre querido amigo Senador Jayme Cam-
pos, que preside esta sessão, Srs. Senadores, como é 
breve o tempo que me atribui o Senador Jayme Cam-
pos, eu vou entrar rapidamente no assunto. Assunto 
extremamente delicado, Senador Jayme Campos.

Eu tenho evitado abordá-lo para que não seja 
atribuído a mim qualquer espírito revanchista ou reta-
liador, mas é um assunto que tem chegado aos borbo-
tões na minha caixa de e-mail, e faz muito tempo. É um 
assunto que diz respeito à mudança de fuso horário. 
Soube que o Senador João Pedro será o Relator do 
projeto apresentado pelo Senador Arthur Virgílio, que 
trata da questão. Ano passado, o Senador Tião Viana 
aprovou um projeto nesta Casa, alterando o fuso ho-
rário no Estado do Acre, e desde então o assunto é 
recorrente, Senador João Pedro.

Recebo uma carga enorme de e-mails de seg-
mentos da população acreana ainda inconformada com 
a mudança. Eu acredito até que parte da população 
esteja razoavelmente satisfeita, mas grande parte da 
população não está – a verdade é essa. Eu vou me 
permitir, inclusive, no tempo que disponho, de ler al-
guns e-mails aqui. Eu selecionei alguns – este aqui é 
da Vanda Marinho, e ela diz aqui o seguinte:

Senador Geraldo Mesquita, gostaría-
mos muito que o senhor, juntamente com os 
demais Senadores do nosso querido Estado 
do Acre, fossem contra essa mudança de fuso 
horário. Isso prejudicaria não só ao Acre, mas 
sim os Estados de Mato Grosso do Sul, Mato 
Grosso, Rondônia, Roraima, Amazonas, Pará. 
Isso porque já fomos prejudicados com essa 
mudança que o Senador Tião Viana fez... [ela 
faz aqui alguns comentários que prefiro não 
declinar]... os que são mais prejudicados com 
essas ações. [alguns segmentos da população, 
segundo ela]. Seria bom se, antes de propor 
alguma lei, os políticos pensassem nas pesso-
as afetadas. Isso não é só uma opinião minha, 
mas, sim, opinião do coletivo. Somos acreanos 
e merecemos ser ouvidos para decidir o que 
é melhor para nós. Não queremos mais essas 
mudanças arbitrárias. Vocês têm coisas mais 
importantes para decidir...

E por aí vai.
Um outro e-mail. Vou tentar cumprir o meu horário 

aqui, Senador Jayme Campos.

    115ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 19 24297 

Sobre o PLS 486/08, que unifica a hora 
legal em todo o território nacional, gostaria de 
manifestar meu profundo descontentamento 
com os senhores. Como é possível que um 
projeto dessa natureza seja aprovado por una-
nimidade pela CAE? Embora o Senador Arthur 
Virgílio alegue a falta de integração comercial 
dos centros da Região Norte com os demais 
centros comerciais do Centro-Sul do País, isso 
não é suficiente para ato dessa magnitude.

Ele diz que isso não pode ser resolvido dessa 
forma.

É o Flenis quem emite o e-mail.
E-mail do Osmar: 

Sr. Senador, espero que, como acreano, 
se manifeste contra essa proposta do Fuso 
Horário Único, pois nós acreanos já estamos 
sofrendo muito com a mudança que o Senador 
Tião Viana fez no nosso horário.

São manifestações de pessoas que chegam à 
minha caixa aos borbotões. Eu tomei a iniciativa so-
mente agora. Há muito tempo que as pessoas me 
provocam com esse assunto quando estou lá ou man-
dam e-mail.

Aqui, o Raimundo Borges de Melo, do Acre:

Excelentíssimo Senador Geraldo Mes-
quita, peço a vossa senhoria que fale por nós 
do Acre, para que esse projeto que mais uma 
vez muda o fuso horário acreano, para igualar 
ao de Brasília, já que o Senador Arthur Virgílio 
não conhece o fuso horário brasileiro, ou ele 
quer que os alunos usem poranga para ir à 
escola? [poranga é uma lamparinazinha que 
o pessoal usa lá no seringal].

Sabendo que 6 horas da manhã em Bra-
sília o dia está claro, enquanto aqui no Acre 
são 4 horas da madrugada. Reconheço que 
o mesmo tanto quanto os outros Senadores 
são grandes Parlamentares, mas está contra 
os acreanos. Senador Geraldo Mesquita, fiquei 
muito feliz quando assisti...

Bom, eis aí outro...
Mais um e-mail, da Kelli Priscila, aliás, do Adriano 

usando o e-mail da Kelli:

Sou Adriano morador de Rio Branco, e 
fiquei extremamente triste quando vi que os 
senhores estão prestes a aprovar uma lei que 
irá influenciar diretamente a vida de milhares 
de pessoas que sequer foram consultadas.

Vocês têm ideia do transtorno que irá 
causar nas famílias acreanas, as crianças te-

rão que acordar às 5 horas para irem para a 
escola, essas 5 horas irão corresponder a 3 
horas da madrugada no horário antigo, e os 
trabalhadores que terão que mudar uma rotina 
de acordar de manhã.

Por falar em alteração, a mudança [já 
proposta] provocou na população, quando 
mudou o fuso horário, no primeiro momento, 
só é medido quando se indaga nas ruas quem 
gostou da mudança, porque só há preocupação 
com questões econômicas. E quem disse que 
a população quer essas mudanças?”

O último e-mail é do Roldão Simas:

Com o parecer favorável do Relator, Se-
nador Gim Argello, na Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado, está tramitando o 
PLS nº 468/08, do Senador Arthur Virgílio, que 
unifica a hora em todo o território brasileiro, 
extinguindo os quatro fusos horários estabe-
lecidos desde 1914 em relação à hora oficial 
de Greenwich, ou seja, conforme a realidade 
astronômica. A justificativa do projeto de lei é 
ser vantajoso do ponto de vista econômico. Os 
EUA tornaram-se a maior potência econômi-
ca do mundo e funcionam muito bem com os 
seus cinco fusos horários (sem contar com o do 
Alasca). Trata-se aqui de uma decisão política 
que não leva em consideração o bem-estar da 
população, que será seriamente atingida de 
forma permanente.

Eu tenho absoluto respeito...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB – 
AC) – ...por ambos os Parlamentares, tanto o Senador 
Tião Viana como o nosso querido companheiro Sena-
dor Arthur Virgílio, mas eu não acho... Eu acho até que 
ambos irão concordar; o Arthur já está ali, ouvindo-me. 
Mas eu não acho impossível, Senador Jayme, que um 
plebiscito, um referendo popular acabe convalidando 
a proposta feita pelos dois Parlamentares. Agora, eu 
acho que este assunto diz respeito a costumes secu-
lares da população, assentados. Eu fico imaginando, 
assim, se aqui, no Congresso Nacional, a gente deci-
disse, por exemplo, que o Carnaval não vai ser mais 
entre fevereiro e março...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. DEM – 
MT) – Senador Geraldo Mesquita, mais três minutos, 
tendo em vista que há alguns oradores inscritos. Inclu-
sive está inscrito o Senador João Pedro.
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O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB – 
AC) – Estou concluindo. Vou passar a palavra ao nosso 
companheiro João Pedro.

Mas eu estava dizendo: Imaginem se a gente 
resolve aqui alterar a data do Carnaval, que é um cos-
tume brasileiro – aliás, não é nem brasileiro somente, 
tem a ver com o calendário religioso –, sem consultar 
a população brasileira? Eu acho que seria uma como-
ção nacional, Senador João Pedro.

Então, eu estou falando com a maior franqueza. 
É como eu disse, eu não abordei esse tema ainda. 
Tanto tempo que a coisa foi alterada no Acre e nunca 
abordei esse tema aqui para não dizerem: Olha, isso 
aí é inveja, é retaliação! Não se trata disso. Com toda 
sinceridade, eu estou falando que não se trata disso, 
Senador Arthur Virgílio, mas acho que é necessário. Se, 
por razões técnicas, científicas, seja lá quais forem, a 
gente entende que deve mudar o fuso horário – e ele 
tem reflexo muito pesado ali na região amazônica – eu 
acho que essa mudança não pode ser efetivada sem 
que a população se manifeste no seu Mato Grosso, 
no Acre, em Rondônia, no Amapá, seja lá onde for. 
Eu acho que precisamos preceder essas mudanças 
com uma consulta popular. Adotemos as mudanças e 
consultemos a população.

Acho que não é demais, acho que não nos des-
merece, acho que não nos diminui de forma alguma.

Nenhuma das manifestações das pessoas aqui 
foi desrespeitosa com qualquer dos Parlamentares 
autores das propostas, mas a população está inco-
modada, pelo menos grande parte da população. É 
algo que ela cobra. Por que não se faz uma consulta 
à população?

Concedo ao Senador João Pedro um aparte já 
que ele será o Relator do projeto do Senador Arthur 
Virgílio.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. DEM – 
MT) – Senador João Pedro, solicito a V. Exª que seja 
bem pragmático no seu aparte, tendo em vista que, 
regimentalmente, não é permitido, pois o orador fala 
por meio de uma comunicação inadiável. E temos aqui 
dois oradores: um quer falar pela Liderança do PSDB, 
que é o Senador Arthur e, inscrito na lista de oradores, 
o Senador Eduardo Suplicy, que também está aguar-
dando há muito tempo. Quero que V. Exª seja bem...

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Eu serei rá-
pido. Para dizer que ainda não sou Relator. Poderia ser 
o Relator... E claro, nenhum projeto para a Amazônia, 
para o Brasil pode passar sem levar em consideração 
as opiniões do cidadão, da sociedade civil organizada. 
Enfim, esse é o debate. Agora, eu gostaria de refletir, 
por exemplo, o fuso horário a ser definido... não tem 
por que a escola funcionar numa hora sem a luz do dia 

para as crianças. Pode-se adequar o horário da sala 
de aula. Ponto. É preciso a gente fazer esse debate. 
Hoje, o fuso horário tem como referencial Brasília. Há 
bem pouco tempo, nós não tínhamos Brasília, e o Bra-
sil funcionava... sem a capital... Era o Rio de Janeiro. 
Então, é preciso fazer esse debate com as regiões. E 
o que eu conversei hoje – e, se entendi – do mérito da 
proposta para ser Relator era de adequar o horário do 
Brasil com a Amazônia, com a nossa Amazônia. Então, 
não era submeter o fuso da Amazônia ao horário de 
cá e, sim, o do Brasil central, o do Brasil do Centro-
Oeste, Sudeste com a realidade da Amazônia. Seria 
isso, privilegiando evidentemente a nossa realidade. 
Então seria o inverso. Não era submeter a nossa região 
no sentido de ficar sem horários, que precisa olhar o 
lado comercial, tem o cultural, tem a realidade da Ama-
zônia, mas não podemos perder horários importantes 
do ponto de vista do conjunto do nosso País. E se en-
tendi, é esse o espírito do projeto, o horário daqui ser 
submetido, se adequar ao horário nosso da Amazônia. 
Seria esse o espírito e, quem sabe, Senador Arthur 
Virgílio, fazermos um debate para ir compatibilizando 
os interesses da nossa região.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – O debate é absolutamente necessário. Talvez 
tenham sido muito oportunas inclusive as proposições 
tanto do Senador Tião como do próprio Senador Ar-
thur, porque a gente tem oportunidade de tratar dessa 
questão. De tempos em tempos, acho que a gente tem 
que tratar de algumas questões do nosso País. O Brasil 
vai avançando, vai crescendo, vai-se diferenciando. De 
tempos em tempos, temos que abordar algumas ques-
tões. Agora, acho que dá no mesmo. A proposta que 
o Senador João Pedro traduz do projeto do Senador 
Arthur mexe do mesmo jeito. Em vez de mexer com 
um terço da população, vai mexer com dois terços da 
população. Eu acho que, de qualquer forma, Senador 
João Pedro, não é descabido.

Pelo contrário. Eu acho inclusive que engrande-
ceria o Senador Tião Viana, engrandeceria o Senador 
Arthur Virgílio, que adotássemos a mudança e realizás-
semos uma consulta à população brasileira. Nós que-
remos, neste momento, essa mudança ou não? Se a 
população referendar isso aí, está tudo bem, é a maioria 
da população brasileira. Mas, se não, eu acho que se 
tornaria uma violência, uma desmedida adotarmos um 
procedimento desse, que não iria, digamos assim, ao 
encontro da aspiração da população brasileira.

É com muita honestidade que eu trago aqui a 
questão. Fico feliz, inclusive, por estar aqui um dos 
autores do projeto, o Senador Arthur Virgílio. Gosto de 
tratar das coisas dessa forma. Estou trazendo a questão 
aqui com a maior franqueza, com a maior sinceridade, 
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porque as pessoas estão me cobrando avidamente 
uma manifestação acerca dessa questão.

O debate é necessário, mas acho que devemos 
encaminhá-lo...

(Interrupção do som.)

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – ...dessa forma. Se tivermos de promover alte-
rações, que a população brasileira seja consultada. Eu 
acho que nós precisamos botar um pé firme na prática 
da consulta popular, como plebiscitos.

Nós temos eleições de dois em dois anos em 
nosso País. Eu me lembro de dois plebiscitos só, no 
nosso País: o do parlamentarismo e o do desarmamen-
to. E nada mais. Os Estados Unidos, em toda eleição, 
realizam dezenas de consultas populares acerca dos 
assuntos mais cotidianos da população. Nós não temos 
essa prática, e acho que devemos adotá-la. Acho que 
o caminho é este: se tivermos de promover as mudan-
ças, que a população brasileira seja consultada por 
meio de um referendo, de um plebiscito.

Senador Jayme, obrigado pela tolerância.
Era o que eu tinha a dizer nesta tarde.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. DEM – 

MT.) – Após ouvir as muito oportunas palavras do 
Senador Geraldo Mesquita, até porque há mais um 
outro Projeto do Senador Delcídio Amaral, com a fi-
nalidade de compatibilizar o horário de Mato Grosso 
e de Mato Grosso do Sul com o de Brasília. Então, 
existem três projetos tramitando aqui na Casa, que 
imagino sejam todos condensados no projeto do Se-
nador Arthur Virgílio.

Concedo a palavra, por permuta com o Senador 
Eduardo Suplicy, pela Liderança do PSDB, ao Sena-
dor Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, peço a V. Exª que considere, antes 
de mais nada, na íntegra o longo pronunciamento que 
faço à Casa, depois de ter feito algo muito parecido com 
isso na Comissão Parlamentar de Inquérito que inves-
tiga irregularidades do dinheiro público, praticadas por 
ONGs, dizendo que tenho duas peças: um diagnóstico 
do que foi feito, do que não foi feito, do que deveria ter 
sido feito, do que precisa ser feito para que aquilo saia 
do papel e vire uma investigação de verdade.

Em segundo lugar, indicamos os nomes de pesso-
as e entidades suspeitas, nós aqui indicamos a coinci-
dência de muitas prefeituras dirigidas pelo Partido dos 
Trabalhadores terem sido beneficiárias de convênios 
com o dinheiro federal para ONGs que se portaram de 
maneira inadequada do ponto de vista republicano. 

Trazemos depoimentos importantes, como o do 
Tribunal de Contas da União. Analisamos um por um 
os requerimentos apresentados, que não foram postos 
em votação. E mais: sugerimos entre essa peça, que é, 
digamos assim, a peça discursiva e de diagnóstico que 
recomenda quebrar sigilos para que se chegue à verda-
de, recomenda a ida à Coaf, para que suspeitos tenham 
as suas movimentações financeiras avaliadas. 

Damos o nome, aqui, das entidades sob suspei-
ção. Damos o nome dos ministérios que possam ter 
praticado as irregularidades no episódio, por exem-
plo, da empresa estatal, que é orgulho de todos nós, 
mas tem sido muito maltratada por pessoas que não 
a levam a sério. 

Só para fundações, convênios no valor de 779 
milhões, aproximadamente. Patrocínio, 253 milhões, 
aproximadamente. Prefeituras, 111 milhões. Institutos, 
69 milhões; 70 milhões. Associações, cooperativas, 
universidades, Estados. Universidades, pouquinho, 25 
milhões. Total de R$ 1.352.604.168,00. 

Eu ainda, Sr. Presidente, peço que seja conside-
rado na íntegra o plano de trabalho que apresentei à 
CPI das ONGs, em que aqui nós listamos quem deve 
ser convocado para debater conosco, não necessa-
riamente suspeitos, mas figuras que podem contribuir 
para a elucidação das dúvidas. 

Aqui, nós propomos uma avaliação das relações 
dos Estados com as ONGs. Propomos o mapeamento 
da transferência de recursos do Orçamento da União 
para entidades privadas sem fins lucrativos no período 
entre 1999 e abril de 2009. Propomos uma efetiva in-
vestigação de denúncias ou de evidências de fraude e 
desvio de recursos públicos e irregularidades nas par-
cerias Estado/ONGs. Propomos, Sr. Presidente, ava-
liação dos procedimentos de destinação e fiscalização 
da aplicação dos recursos repassados pelo Governo 
Federal para ONGs, da regularidade da aplicação e 
dos resultados obtidos nessas parcerias.

Eu repito que aqui nós demos nomes aos bois, to-
dos, às entidades, aos Ministérios que possam ter proce-
dido, Senador Geraldo Mesquita, de maneira irregular.

Propomos também a avaliação e aprimoramento 
do marco legal que regula a relação das ONGs com 
o Estado. A avaliação da renúncia fiscal derivada da 
destinação de recursos privados para entidades sem 
fins lucrativos e isenções tributárias por elas usufruí-
das. E, finalmente, propomos examinar o recebimen-
to de recursos externos por ONGs atuantes no Brasil, 
inclusive, finalizando, dizendo que nós procuramos 
avaliar os montantes envolvidos, o número de entida-
des nessa posição, definindo uma nova linha de ação 
e propondo uma visita do Relator, do Presidente e de 
outros membros da CPI ao Banco Central do Brasil para 
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debater este tema, além da solicitação de informações 
ao Banco Central do Brasil em meio magnético.

Essa CPI, que me tem como Relator por nomea-
ção do Senador Heráclito Fortes, que tem a Senadora 
Lúcia Vânia como Vice-Presidente e o próprio Senador 
Heráclito, que me nomeou, como Presidente, ela tem 
agora um caminho, uma bússola, um documento a 
seguir. Nossa assessoria se debruçou, durante cinco 
dias e cinco noites, para avaliar tudo o que pudesse 
ser objeto de investigação efetiva. 

Estou tomando a seguinte providência e peço a V. 
Exª que considere essas duas peças, na íntegra, para 
os Anais: estou pedindo à minha assessoria que reme-
ta, entre hoje e o fim da semana, para o gabinete de 
todos os Senadores essas duas peças que eu não teria 
tempo para ler na inteireza. Tenho certeza de que, seja 
qual for o rumo tomado pela Comissão Parlamentar de 
Inquérito, do ponto de vista do seu quadro diretivo, será 
muito constrangedor não seguir isto aqui. Não seguir 
isto aqui significa simplesmente não querer investigar 
“a”, “b’ ou “c” ou, quem sabe, “a”, “b” e “c”. Não pode-
mos desmoralizar o instituto das comissões parlamen-
tares de inquérito. É um instrumento da minoria para 
fiscalizar o rei, para fiscalizar quem está no poder, para 
fiscalizar a maioria. Se isso fenece, o povo fica desar-
mado, perde uma das suas principais armas de defesa. 
Portanto, tenho certeza absoluta de que os Senadores 
todos lerão estas duas peças, o Plano de Trabalho e o 
diagnóstico, e avaliarão, então, que caminho devemos 
seguir, porque passaria a ser uma preocupação não só 
da minoria de Senadores que compõem a CPI, como 
de todos os Senadores no seu conjunto. Todos, todos 
os Senadores haverão de se preocupar por entender 
que é dinheiro que está sendo subtraído de crianças 
carentes, de meninas que se prostituem, de escolas 
que poderiam estar ensinando informática nas perife-
rias, de obras que deveriam se destinar ao lazer dos 
brasileiros. É dinheiro, dinheiro muito. São bilhões e 
bilhões de reais que visam, Senador José Agripino, a 
fins políticos, muitas vezes. A vinculação com partidos 
políticos é muito nítida, a vinculação com a figura do 
aparelhamento político-partidário é nítida também. E 
eu digo, então, para V. Exª, muito especialmente, e digo 
para a Casa que, haja o que houver e seja quem tenha 
que relatar – e o Relator sou eu até qualquer decisão 
das oposições em acordos possíveis com o Governo 
–, quem quer que venha a ser o Relator dessa maté-
ria, se for eu o Relator, apresentarei isso aqui, segui-
rei isso aqui como a uma bíblia, investigarei todas as 
pessoas que aqui estão, dificilmente alguém vai poder 
deixar de investigar isso, porque é muito grave o que 
vasculhamos e encontramos. É muito grave. É muito 

dinheiro público envolvido e muito aparelhamento feito 
em cima de ONGs.

Finalmente, assisti...
Concedo um aparte a V. Exª.
O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Senador Ar-

thur Virgílio, essa questão da Comissão Parlamentar de 
Inquérito que investiga o uso de recursos públicos por 
ONGs é um assunto da maior importância e um assunto 
sobre o qual o Governo sempre procurou colocar uma 
pedra em cima. Foi uma luta permanente dar quórum 
às reuniões, porque nós lutamos contra uma maioria. 
Nós somos minoria. Na hora em que V. Exª foi indicado 
Relator, eu tinha certeza absoluta de que essa pedra 
ia ser levantada – conforme V. Exª acabou de ler, e já 
o tinha feito na reunião da CPI, quando, como Relator 
nomeado pelo Senador Heráclito Fortes, havia apresen-
tando o seu Plano de Trabalho – e que quem ganharia 
seria o País ou quem ganhará será o País. Infelizmente, 
política é feita de circunstâncias. Infelizmente ou feliz-
mente. V. Exª coloca, com muita propriedade, o sentido 
de prioridade. Já que nós não somos ainda a maioria 
e temos de ter prioridades, é evidente que a prioridade 
é investigar o mal uso do dinheiro público jogado em 
ONGs, mas o clamor nacional do momento é a investi-
gação da CPI da Petrobras, a investigação das denún-
cias feitas sobre a Petrobras. E nós haveremos de tentar 
conciliar. Em qualquer circunstância, como a que V. Exª 
está falando, estou certo de que, mesmo com as tarefas 
às quais – nós que somos políticos estamos em ano 
pré-eleitoral – temos de dedicar atenção e ainda que 
tenhamos de fazer algum entendimento para instalar 
a CPI da Petrobras, V. Exª seguirá, não como Relator, 
se não o vier a ser ou se não continuar a sê-lo, mas V. 
Exª seguirá o script e, tenho certeza, com o seu talento, 
com a sua competência, com a sua pertinácia, haverá 
de fazer as evidências aparecerem, e quem vai ganhar 
com isso é o espírito coletivo, o sentimento coletivo, a 
coletividade, o bem comum. Quero, portanto, cumpri-
mentar V. Exª. Vou falar, em seguida, sobre a conversa 
que tive, agora à tarde, por telefone, com o Senador 
Heráclito Fortes sobre CPI de Petrobras, sobre os tais 
documentos secretos, vou anunciar que estarei aqui na 
próxima semana, porque é nosso dever, nossa obriga-
ção, perseguir a instalação dessa CPI e dar seguimento 
ao esclarecimento desse famoso e famigerado assunto 
chamado “atos secretos”, que têm de ser esclarecidos. 
Como o 1º Secretário da Casa é do meu Partido, temos 
uma responsabilidade de abrir o assunto, explicá-lo e 
colocá-lo de forma transparente, para conhecimento 
do Brasil.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pois 
não, Senador Agripino. Muito obrigado. Também estarei 
aqui na segunda-feira e na terça-feira para participar 
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dos dois eventos pelos quais o Senador José Sarney 
haverá de traçar com objetividade, não mais generica-
mente, os rumos que seguir pela Casa. Obviamente, 
após cada momento, irei à tribuna – sei que V. Exª fará 
a mesma coisa – para comentar o que porventura jul-
gue positivo, o que julgue desnecessário, o que julgue 
necessário, o que julgue insuficiente, o que julgue sufi-
ciente. Procurarei ser justo, porque estou preocupado 
sobretudo com a instituição.

Sr. Presidente, quero, ainda, ao encerrar, dizer 
que assisti aos dois programas da rede de comunica-
ção SBT sobre tráfico de armas na região de Guaya-
ramerín, na Bolívia, que faz divisa, por um rio – para 
o tamanho dos rios do meu Estado, é um igarapé –, 
com a cidade de Guajará-Mirim, em Rondônia. Lá, 
eles falam em corrupção de policiais brasileiros que 
compram armas de traficantes de armas bolivianos. 
Lá, eles mostram a facilidade com que se adquirem 
armas. Inclusive, alguém compra arma e sai com ela 
nas costas. Simplesmente sai com ela nas costas, como 
se tivesse comprado um presente para sua filha.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O tra-
ficante conhecido como “El Loco”, manuseando armas 
na frente do seu filho menor, um filho pequenininho.

Eu aqui volto a reclamar: tem mais soldados do 
Exército brasileiro no leste do que no Comando Mili-
tar da Amazônia. Irei ao Ministro Nelson Jobim para 
discutir este fato. Discutirei com o meu prezado amigo 
General Mattos, do Comando Militar da Amazônia, mi-
nuciosamente este fato. Discutirei com a Polícia Federal 
de maneira muito atenciosa este fato: é preciso mais 
presença do Estado brasileiro naquela região.

Eu falei hoje às repórteres Márcia e Ana Luiza 
que estavam comigo vendo o programa...

(Interrupção do som.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Eu falei 
aos repórteres que, em 1984, eu estive em Guajará-
Mirim para um comício. Eu representava o Dr. Ulysses 
Guimarães no comício, na ainda incipiente campanha 
pelas Diretas. Fui lá como representante do Dr. Ulys-
ses Guimarães, para muita honra minha, e fui à cidade 
vizinha. Eles diziam que o tráfico corria solto por lá, o 
tráfico de drogas. Diziam que os traficantes preferiam 
voar nas suas avionetas sob temporal por uma razão 
lógica: os policiais eram mais cuidadosos com as suas 
vidas, e eles não. E uma frase que esses anos todos, 
25 anos, não apagaram da minha memória: “O trafi-
cante, aqui, ou ele morre no temporal, ou ele vai para 
a Vieira Souto, no Rio de Janeiro, morar numa luxuosa 
residência no Rio de Janeiro, na beira da praia.”

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – E já 
concluo, Sr. Presidente – peço a V. Exª mais 1 minuto 
para concluir. 

Vinte cinco anos atrás, e não mudou nada, ab-
solutamente nada. E as minhas palavras finais são, 
primeiro, que é meritória a atitude tomada pela Rede 
de Televisão SBT por um programa que, a meu ver, 
merece prêmio de reportagem. A coragem do repórter 
é absolutamente extraordinária, porque foi muito perto 
da toca do leão, muito dentro da toca do leão. Segundo, 
registrar que é preciso mais Estado, mais Polícia Fede-
ral. Contingenciaram 40% dos recursos do Comando 
Militar da Amazônia. Isso é absolutamente descabido 
quando tem tanto ministério expletivo, tanto gasto com 
tolice, tanto gasto com passagem, com diárias, com 
mordomias. Cortar 40% do Orçamento do Comando 
Militar da Amazônia é uma aberração verdadeira, é um 
atentado contra a soberania nacional.

Mas aí eu ligo o tripé – um pé ao outro...

(Interrupção do som.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O 
contrabando de armas serve para proteger o crime do 
tráfico de drogas. O tráfico de drogas alimenta o contra-
bando de armas. As armas contrabandeadas servem 
para alimentar o esquema de pistolagem que reina 
na região, o esquema de pistolagem que é uma coisa 
só. O traficante precisa do pistoleiro para tocar o seu 
negócio, e ambos precisam de armas para cumprirem 
com os seus misteres tão baixos, tão abjetos. 

Portanto, eu imagino que esse programa que a 
mim chocou deve ter chocado as autoridades, a co-
meçar pelo Ministro Nelson Jobim. Acredito mesmo 
que vou lá por dever de ofício. Mas, a essa altura, eu 
chegaria atrasado porque o Ministro Nelson Jobim já 
deverá estar tomando todas as providências.

É preciso mais soldados na região amazônica do 
que no leste, que não faz fronteira com ninguém. É pre-
ciso proteger as fronteiras da Amazônia para valer. Nós 
temos o melhor guerreiro de selva do mundo na região 
amazônica. Agora, com corte de orçamento, fica muito 
difícil sustentar a bandeira brasileira sobre a Amazônia.

Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-

dor Arthur Virgílio, V. Exª está abordando um tema que 
é crucial em relação à Amazônia, que são essas fron-
teiras desguarnecidas. E aí V. Exª está falando muito 
das Forças Armadas, que realmente precisam estar lá 
mais do que no leste, mas também a Polícia Federal, 
que aliás é a maior responsável pela vigilância das 
fronteiras. Aliás, é a responsável constitucional pela 
vigilância das fronteiras, tráfico de armas, contraban-
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do, enfim. E realmente há pouca presença da Polícia 
Federal, não por culpa dela – tenho certeza –, mas 
por falta de elemento humano, de equipamento e de 
condições de estar presente.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito 
obrigado, Senador Mozarildo. Agradeço a V. Exª e en-
cerro, dizendo que temos de mostrar verdadeiro interes-
se sobre a região amazônica. Não basta declararmos 
que a amamos, que a prezamos, que a reconhecemos 
como estratégica. Se ela é estratégica mesmo, é pre-
ciso mais Polícia Federal, como V. Exª diz, é preciso 
mais Exército, e o Exército é valoroso; a Polícia Federal 
também. É preciso mais Ibama, mais Incra. É preciso 
mais Banco do Brasil. É preciso mais Caixa Econô-
mica. É preciso mais Ministério do Esporte. É preciso 
presença do Estado, para que o Estado vença a guerra 
que trava contra o crime organizado, ou os corações e 
as mentes dos brasileiros daquela região terminarão 
aderindo ao crime organizado, porque é muito mais 
fácil ganhar uma vida inglória, fora da lei, quando não 
se tem nenhum estímulo a que aquela região se de-
senvolva. Há 25 anos vi fisicamente aquilo que vi hoje 
na televisão: a mesma paisagem, o mesmo desalen-
to, a mesma tristeza, a mesma falta de esperança, a 
mesma face da cumplicidade do Poder Público com o 
crime. Isso não pode perdurar.

Que essa série de reportagens sirva de alerta 
para que as autoridades não permaneçam em berço 
esplêndido, porque não é esplêndido o berço de quem 
dorme, em vez de tomar conta dos interesses da re-
gião mais estratégica do País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, transcorridas duas semanas da minha indicação 
para o cargo de relator da CPI das ONGs, submeto ao 
exame dos integrantes desta Casa minuta de Plano de 
Trabalho, que farei chegar a cada um dos Colegas para 
que apresentem sugestões capazes de aperfeiçoar o 
andamento dos trabalhos e das investigações.

Durante todos esses dias, tive oportunidade de 
estudar pormenorizadamente o tema e a forma de 
condução dos trabalhos sobre os quais gostaria, neste 
momento, de fazer breve relato e algumas considera-
ções que julgo absolutamente compatibilizadas com 
o nosso Plano de Trabalho.

A CPI foi instalada em outubro de 2007 e realizou 
suas primeiras reuniões sob a Presidência do senador 
Raimundo Colombo (DEM/SC), tendo na Vice-Presidên-

cia a Senadora Lúcia Vânia (PSDB/GO) e na Relatoria 
o Senador Inácio Arruda (PC do B/ CE). 

Durante esse ano, realizaram-se quatro reuniões 
para votação de requerimentos e outras quatro para 
audiências com o propósito de colher depoimentos. 

No mesmo período, foram aprovados 89 reque-
rimentos, 58 deles solicitando informações, dos quais 
somente quatro referindo-se a dados e fatos de inte-
resse e relevância, com o seguinte resultado:

-
bre os repasses de Ministérios para as ONGs 
no período entre 1999 e 2006, que serviu de 
base para a elaboração do Mapa Financeiro.

aos ofícios da CPI, porém de forma pouco co-
laborativa, encaminhando-nos apenas nome e 
CNPJ das ONGs, com dados impressos;

da insistência do senador Álvaro Dias, autor 
do Requerimento. Mais adiante, a Petrobras 
informou que encaminharia a relação dos con-
tratos de patrocínios, o que não é a mesma 
coisa que se tivesse enviado a íntegra dos 
convênios firmados com as ONGs.

A maioria dos depoimentos destinou-se à fase 
instrutiva da CPI, definindo o que são ONGs e para 
que elas servem. O único depoimento relevante para a 
fase investigativa foi aquele resultante da explanação da 
Fundação Banco do Brasil. Apesar disso – e lamentavel-
mente – não se deu continuidade à investigação. 

Em 2008, realizaram-se cinco reuniões para vo-
tar Requerimentos e outras seis para colher depoi-
mentos.

Em fevereiro, a imprensa denunciou o Reitor 
da UnB, professor Timothy Mullholand, jogando foco 
sobre a FINATEC, ONG acusada de patrocinar refor-
mas no apartamento de luxo por ele ocupado. Ainda 
nesse mês, a Revista Época divulgou o episódio dos 
contratos da FINATEC com prefeituras dirigidas pelo 
Partido dos Trabalhadores e isso levou a FINATEC a 
se transformar no principal foco da CPI.

Em março e abril, aconteceram audiências com 
o Reitor, o Presidente da FINATEC e o Diretor da Edi-
tora UNB, todos envolvidos em caudaloso mar de ir-
regularidades com ONGs. A CPI descobriu que a UnB 
repassava verbas para ONGs petistas do DF. A Editora 
repassava para uma OSCIP de fachada ligada ao seu 
diretor, a MI Management, além de desviar recursos 
da FUNASA que deveriam beneficiar índios de Mato 
Grosso. A FINATEC prestava consultoria para prefei-
turas petistas.
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Em junho, foi ouvido o casal Luís Lima e Flávia 
Camarero, titulares das empresas beneficiárias de 
esquema montado pela FINATEC junto a prefeituras 
hoje geridas pelo PT. 

Nenhum sigilo foi quebrado, apesar de todas as 
evidências de desvio de dinheiro por parte da ONG. 
A denominada base aliada, fartamente majoritária, 
não permitiu a votação. Por essa razão, houve acordo: 
primeiramente seriam solicitados dados ao COAF, de-
pois, analisar-se-ia a necessidade de quebrar sigilos. 
O acordo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, não 
foi cumprido. 

Em fins de junho, o Senador Raimundo Colombo 
deixou a Presidência da CPI, tirando licença por 120 
dias. Na sequência, o senador Heráclito Fortes passou 
a ocupar Presidência deste órgão investigativo. 

Sob a Presidência do Senador Heráclito, foram 
realizadas duas reuniões em 2008, ambas destinadas 
a votar os Requerimentos acumulados.

O único depoimento relevante foi o do Procura-
dor-Geral do TCU (Tribunal de Contas da União), dr. 
Lucas Furtado, que afastou a nebulosidade que es-
condia a verdadeira face de certas ONGs e mostrou 
que, na verdade, é muito difícil controlar a distribuição 
de dinheiro público. Lucas Furtado disse à CPI que o 
governo federal não fiscalizou o repasse de R$ 12,5 
bilhões a entidades vinculadas ao Executivo. Do total, 
segundo o ilustre Procurador, 39% foram recursos re-
passados em convênios firmados pelo Ministério da 
Educação com ONGs.

Em 2009, foram realizadas quatro reuniões para 
votação de Requerimentos e uma para depoimentos. 
Na primeira delas, em 07/04/2009, conseguiu-se que-
brar o sigilo de quatro entidades ligadas ao MST. Além 
disso, quatro requerimentos foram rejeitados. Vejam 
bem: todos eles de quebra de sigilo.

Na segunda reunião, em 14/04/2009, foram apro-
vados três Requerimentos de Informações.

Na terceira, em 21/05/2009, foram realizadas as 
oitivas da Srª Nair Queiroz Blair da ONG ANGRHA-
MAZONICA e do Sr. Fabio Rodrigues Rolim – Instituto 
Brasileiro de Desenvolvimento Social – IBDS. A Srª Nair 
recebeu milhões para trazer os bois de Parintins para 
animar a festa de reveillon de Brasília em 2007/2008. 
E há muita obscuridade, em relação a esse episódio.

Particularmente nesse caso, fui recentemente pro-
curado, em Parintins, por representantes da Associação 
Folclórica Boi Bumbá Caprichoso, que me relataram 
ter ocorrido uma relação contábil no mínimo atípica, 
envolvendo valores diferentes entre o que foi realmente 
pago e o valor contratado. Tal distorção ensejou aber-
tura de investigação por parte do TCU, sobre o grupo 

folclórico. Este, a meu ver, seria muito mais vítima do 
que réu nesse processo lamentável.

Na quarta reunião, realizada no último dia 28, 
assumi o cargo de relator desta CPI, por indicação 
do senador Heráclito Fortes, seu Presidente. Vejam 
meus ilustres Pares: Nos quatro primeiros meses de 
2009, aconteceram apenas quatro reuniões, em fun-
ção da falta de quorum estrategicamente planejada 
pela base do governo. Esse procedimento, no mínimo 
antidemocrático, paralisou por completo os trabalhos 
de investigação, atribuição constitucional deferida ao 
Congresso, mas, sistematicamente, sabotada. Eis aí 
o termo, sem firulas, floreios, rodeios ou circunlóquios. 
Aceitamos a verdade nua e crua, como é próprio das 
democracias, pondo a nu a verdadeira face da base 
aliada, que, obstinadamente atua, age e faz questão 
de se apresentar com o que menos condiz com as 
atividades do Parlamento.

Diante do quadro, relaciono algumas providên-
cias que, como Relator, recomendo formalmente, para 
que os trabalhos possam fluir com mais naturalidade e, 
assim, favorecer a investigação e esclarecer dúvidas 
que por ventura ainda existam:

-
da pendentes. Restam 38 Requerimentos a 
serem votados. Entre eles, 23 são de quebra 
de sigilo. Vários outros não foram respondidos 
ou vieram com respostas evasivas.

recebidos, para produzir Relatório embasado 
em fatos concretos.

Fortes, para questionar novamente os órgãos 
que ainda não encaminharam as adequadas 
respostas aos Requerimentos. Resumindo: 
Requerimentos que foram aprovados, mas 
não respondidos.

importância para a elucidação de denúncias.
-

reçam a investigação dos fatos.

para trabalharmos juntos no sentido de asse-
gurar quorum para que as reuniões possam 
fluir com mais regularidade e naturalidade, 
visando, dessa forma, à conclusão legítima 
dos trabalhos 

Entre os Requerimentos que precisamos ver apro-
vados para efetivo coroamento dos trabalhos da CPI, 
de forma satisfatória, relaciono os seguintes:

a relação de movimentações financeiras atí-
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picas da empresa Intercorp Consultoria Em-
presarial;

relação de movimentações financeiras atípicas 
da Srª Flávia Maria do Carmo Camarero;

-
cia dos sigilos bancário e fiscal da empresa 
Camarero & Camarero Consultoria Empresa-
rial LTDA;

dos sigilos bancário e fiscal de Pessoa Física, 
no que se refere ao Sr. Luís Antônio Lima;

-
cia dos sigilos bancário, telefônico e fiscal da 
Cooperativa de Prestação de Serviços Técni-
cos do Rio Grande do Sul, no período entre 
1-1-2003 e 8-11-2007;

-
cia dos sigilos bancário, telefônico e fiscal da 
Cooperativa dos Trabalhadores de Reforma 
Agrária de Santa Catarina, no período entre 
1-1-2003 e 8-11-2007;

-
cia dos sigilos bancário, telefônico e fiscal do 
Instituto Técnico de Capacitação e Pesquisa 
em Reforma Agrária, no período entre 1-1-
2003 e 8-11-2007;

-
rência dos sigilos bancário, telefônico e fiscal 
da Cooperativa Central de Reforma Agrária 
do Estão de São Paulo, no período entre 1-1-
2003 e 8-11-2007;

Na mesma linha, deveremos aprovar os seguin-
tes Requerimentos, solicitando depoimentos das se-
guintes pessoas:

assessor especial do Presidente da Petro-
brás;

-
ceição Sena, Presidente da Associação de 
Apoio e Assessoria a Organizações Sociais 
do Nordeste – AANOR;

Gomes, Presidente da Fundação Universidade 
de Brasília (FUBRA), para prestar esclareci-
mentos sobre a implantação e o funcionamento 
do novo Modelo Integrado de Gestão e Gover-
nança (SIGG) daquela entidade.

Outros fatos emblemáticos, que merecem espe-
cial atenção da CPI, a fim de que se possa aprofundar 
o processo de investigação: 

Emprego e transferência de verba pública para 
ONGs;

transferência de verba pública para ONGs;

Inclusão Digital e transferência de verba pública 
para ONGs;

Profissional e transferência de verba pública 
para ONGs;

-
gramas de assentamentos e transferência de 
verba pública para ONGs;

com o Instituto Genaro Krebs, envolvendo trans-
ferência de recursos públicos;

-
ferência de verba pública para ONGs;

-
rência de verba pública para ONGs;

de seus convênios com ONGs. As estatísticas 
abaixo dão uma idéia do que essa grande em-
presa gasta com ONGs:

ENTIDADES VALOR
Fundações 778.877.773
Patrocínios 252.892.383
Prefeituras 111.076.203
Institutos 69.474.242
Associações 57.473.507
Cooperativas 35.572.408
Universidades 25.852.974
Estados 19.110.718
Sindicatos 2.273.960
TOTAL 1.352.604.168

Fonte: Site da Petrobras

Encerro, Sr. Presidente, informando que estou 
colocando à disposição dos membros da CPI minuta 
de Plano de Trabalho, como antecipei no começo desta 
fala, colocando-me absolutamente aberto para acrés-
cimos e colaborações outras que visem a combater o 
quadro de impunidade reinante.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, Inciso 
I e § 2º do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Arthur Virgílio, 
o Sr. Jayme Campos deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. José Sarney, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Com a palavra o Senador Pedro Simon. (Pausa.)

O Senador Geraldo Mesquita já falou. Agora é o 
Senador Eduardo Suplicy. Perdão.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador José 
Sarney. Agradeço a atenção do Senador Pedro Simon. 
Gostaria até de transmitir a V. Exª que ontem também 
estive de acordo e assinei o documento...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP. 
Fazendo soar a campainha.) – Senador Suplicy, pediria 
licença a V. Exª, porque estou vendo que o Senador 
Arthur Virgílio está já se retirando do plenário. Ontem, 
ele estava presente quando apresentaram algumas 
reivindicações à Mesa. Eu fiquei de estudá-las e, na 
reunião de terça-feira, já convocada, nós as teremos, 
então, em profundidade.

Mas eu acho que, dessas reivindicações feitas, 
eu examinei e pessoalmente sou favorável. E vou ex-
pressar o meu pensamento na Mesa...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Muito bem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– ...ao estabelecimento de uma meta de redução de 
pessoal; à realização de sessão ordinária mensal, no 
plenário, para estabelecer a votação de pauta, reivindi-
cação do Senador Pedro Simon; também realização da 
sessão ordinária no plenário para votação de medidas 
administrativas propostas pela Câmara; e auditoria ex-
terna para os contratos firmados no Senado, embora 
já esteja em andamento uma auditoria interna.

Mas vou levar à Mesa a proposta que recebi aqui, 
e estamos examinando as demais propostas com a 
maior boa vontade.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Presidente, pela atenção, e nós acrescentamos 
duas necessidades que eu vejo e que são óbvias: é 
a necessidade de conclusão dos inquéritos e de dar 
como inocente quem se provar inocente e, obviamente, 
punir duramente quem quer que seja. 

As pessoas me perguntam: é o funcionário, é o 
diretor, fulano, beltrano, alguém com mandato? Se fi-
car provado alguém com mandato ou sem mandato, 
que seja punido no que a lei permitir, para que a Casa 
passe exemplos.

Agradeço a V. Exª pela deferência com que já 
deliberou sobre metade da pauta. Segunda-feira aqui 
estarei para continuarmos esse trabalho.

Muito obrigado a V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Senador Arthur Virgílio, quero também manifestar o 
meu apoio ao documento que ontem os Senadores Pe-
dro Simon, V. Exª, Tasso Jereissati, Tião Viana, Jarbas 
Vasconcelos assinaram, eu também o assinei. Estou 
de acordo com os propósitos de fazer desta Casa um 
exemplo, inclusive, nas funções que temos, como a de 
fiscalizar o Executivo, aqui temos que dar o exemplo. 

Aliás, eu pediria a V. Exª, Senador Arthur Virgílio, 
que segue para o casamento do Senador Mário Couto, 
que estenda os nossos cumprimentos a ele e a sua 
família. Ele, que já é casado, mas agora vai selar ofi-
cialmente o casamento.

Então, Sr. Presidente, de todos os... Sim, Sena-
dor José Sarney.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Quero dizer que as providências estão todas em an-
damento. Os inquéritos concluídos, os culpados serão 
punidos severamente . E nós iremos examinar na reu-
nião da Mesa de terça-feira essa pauta apresentada. 
Eu disse que esses temas que acabei de ler serão 
temas que nós vamos levar para que a Mesa possa 
então ter oportunidade de decidir.

Muito obrigado a V. Exª por interrompê-lo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, como o Senador Pedro Simon há pouco 
me disse, que, inclusive, o projeto de resolução que 
apresentei, que foi objeto de referência positiva durante 
o seu pronunciamento, também foi considerado como 
adequado e recomendado pelo grupo, avalio que a 
Mesa poderia também examinar o projeto de resolução 
que apresentei e que V. Exª já conhece, sobre a trans-
parência de todos os nomes de servidores, respectivos 
cargos, lotação onde trabalham e respectivos horários 
de trabalho, remuneração e também a transparência 
dos contratos de terceiros.

Sr. Presidente, Senador José Sarney, eu aqui 
hoje apresento uma nova sugestão, um novo projeto 
de resolução, que diz, em seu art. 1º: 

É vedado o pagamento, a qualquer tí-
tulo, a servidores efetivos ou comissionados 
pela participação em comissões permanentes, 
temporárias e especiais ou grupo de trabalho 
constituídos no âmbito do Congresso Nacional 
e de seus órgãos subordinados.

Por que essa sugestão, Sr. Presidente?
Nos últimos anos, numerosas comissões – espe-

ciais, de inquérito, técnicas – permanentes e tempo-
rárias, além de subcomissões e grupos de trabalhos, 
foram constituídas no âmbito do Senado Federal. Mui-
tos dos servidores que compõem essas comissões, 
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além de perceberem, nos órgãos onde estão lotados, 
funções gratificadas e horas-extras, também passam a 
receber a mais o equivalente a uma FC-6, atualmente 
no valor de R$2.641,93 (dois mil, seiscentos e quarenta 
e um reais e noventa e três centavos).

É certo que o art. 61 da Lei nº 8.112, de 1990, que 
“Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos 
civis da União, das autarquias e das fundações públi-
cas federais”, confere aos servidores, em seu inciso 
VIII, o pagamento de adicionais “relativos ao local ou 
à natureza do trabalho”. Todavia, essa disposição não 
se aplica ao trabalho dessas comissões, vez que elas 
são próprias da estrutura orgânica do Senado Federal 
e voltadas para o exercício de sua atividade-fim, qual 
seja o processo legislativo. Em razão disso, utilizam e 
devem, necessariamente, utilizar mão de obra e equi-
pamentos que já faziam parte desta instituição pública. 
Trata-se de medida que vai ao encontro dos princípios 
constitucionais que norteiam a administração pública, 
especialmente o da moralidade e da eficiência, expres-
so no “caput” do art. 37, e o da economicidade, inserto 
no “caput” do art. 70, ambos da Carta Constitucional 
de 1988. Sendo assim, não existe justificativa para os 
servidores, membros das comissões que foram cria-
das ou prorrogadas pela atual administração, conforme 
relação anexa, serem remunerados pela participação 
em tais comissões. Avalio importante e de bom senso 
a aprovação desta proposição.

Assim, aqui estão listadas as comissões criadas 
ou prorrogadas pela atual administração. Em verdade, 
Sr. Presidente, elas são dezenas que estão no anexo 
a esta proposição, que encaminho às mãos do Presi-
dente José Sarney.

Sr. Presidente, eu gostaria de dizer que as reações 
na sociedade brasileira, conforme, ontem, expressei, 
são muito fortes relativamente ao que tem acontecido. 
Por exemplo, do pensamento nacional das bases em-
presariais, nós Senadores de São Paulo – Aloizio Mer-
cadante, Romeu Tuma e Eduardo Suplicy – recebemos 
uma carta-convite em termos que vou aqui registrar 
para ilustrar qual é o sentimento de tantos:

Prezados senhores, a sociedade deveria 
estar estarrecida, reagir com ações de rua e 
energicamente às notícias cotidianas sobre a 
corrupção explícita no Senado.

No entanto, está passiva, talvez porque 
a constância das revelações tenha surtido um 
efeito de anestesia.Não há mais como se in-
dignar, ante a avalanche de denúncias.

No entanto, V. Excelências, como de-
mocratas, sabem que os eleitos para a fun-
ção “não são senadores, estão senadores”, 
ocupam provisoriamente um cargo no Poder 

Legislativo, pilar essencial sobre o qual se er-
gue a democracia brasileira, conquistada com 
muita luta e até a vida de patriotas. O Senado 
é uma instituição do povo. Não é justo o que 
está sendo feito com a instituição, não se pode 
admitir a continuidade do que ocorre.

Por outro lado, sabemos que há entre 
os senadores homens honestos e, entre eles, 
colocamos V. Excelências, mas com todo o 
respeito, porque não se houve que estão rea-
gindo? Estarão V. Excelências conformados? 
Impotentes? Não estão sabendo que, para a 
maioria da população, sem reação, são vistos 
como cúmplices? Quem o sentimento corpora-
tivo, no mínimo, é tido como o motivo do silên-
cio, da inexistência de ações efetivas? 

Como cidadãos agredidos, humilhados, te-
merosos de perder a democracia pelo desgaste 
e pela degradação da instituição, procuramos 
por V. Exªs, representantes do nobre povo pau-
lista, com um fio de esperança de que se faça 
algo para separar a banda pobre. Que saiamos 
da letargia, que reajam a essa onda desmorali-
zante com toda a dedicação e desprendimento 
que a situação exige, o suficiente para resgatar 
o prestígio da instituição e de V. Exªs. 

Tendo em vista que a sociedade espera 
respostas e que ela pode estar acontecendo, 
mas sem conseguir chegar até nós, convida-
mos V. Excelências, senadores de São Paulo, 
para audiência com a sociedade civil no dia 29 
de junho, segunda-feira, em horário do almo-
ço, ou se não for possível dia 26, sexta-feira,...
[Já telefonei para os signatários informando 
que aceito para o dia 29 de junho na hora do 
almoço.]Estarão presentes mais de 100 enti-
dades, as mais representativas de todos os 
cidadãos e formadores de opinião, lideranças 
empresariais e de trabalhadores, profissionais 
liberais e ambientalistas e tantas outras que 
estão preocupadas com a situação.Estaremos 
preparando um movimento que irá às ruas, 
como fizemos tantas vezes, mas antes, justo 
e relevante que ouçamos nossos senadores. 
Qualquer esclarecimento estamos à disposi-
ção pelo telefone (11) 32848667ou soraia@
institutopnbe.org.br.

Atenciosamente,
Percival Maricato, 1º Coordenador
Mario Ernesto Humberg, 2º Coordena-

dor
Soraia Patrícia da Silva, Diretora Exe-

cutiva
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Assim, Sr Presidente, de pronto aceitei o convi-
te para justamente mostrar as medidas que estamos 
aqui sugerindo a V. Exª como projeto de resolução 
sobre a transparência dos atos administrativos como 
este relativo ao pagamento que leva muitos servidores 
da Casa a estranharem o procedimento que entrego 
como sugestão, bem como medidas tais como as que 
a Mesa já adotou em abril, aprovada por todos nós, 
para disciplinar o uso das cotas de passagens com a 
qual manifestei o meu apoio e todas aquelas que tam-
bém se fizerem necessárias.

Sr. Presidente, gostaria ainda de registrar a re-
levância da reunião de cúpula dos Chefes de Estado 
e de Governo dos Brics – Brasil, Rússia, Índia, China 
– ocorrido em Ecaterimburgo, no dia 16 de junho. Tra-
tando-se de algo muito relevante peço que seja regis-
trado o pronunciamento do Presidente Lula, na íntegra, 
e aqui vou mencionar a análise que hoje fez a respeito 
Paulo Nogueira Batista Jr. no seu artigo da Folha, no 
caderno Dinheiro, intitulado Brics, G20 e FMI

Sr. Presidente, gostaria ainda aqui de registrar a 
relevância da reunião de cúpula dos Chefes de Estado 
e de Governo dos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China), 
acontecido em Ecaterimburgo, no dia 16 de junho de 
2009, pois avalio que se trata de algo muito relevante e 
peço, inclusive, que registre o pronunciamento do Pre-
sidente Lula na íntegra e aqui vou mencionar a análise 
que hoje fez a respeito Paulo Nogueira Batista Jr, no 
seu artigo da Folha, no caderno Dinheiro: 

Brics, G20 e FMI. 
Os líderes dos Brics (Brasil, Rússia, Chi-

na e Índia) reuniram-se anteontem na Sibéria. 
A próxima cúpula será no Brasil, em 2010.

(...) muitos encontros internacionais são de 
uma inutilidade total. Não creio que tenha sido o 
caso dessa reunião. O Ministro de Assuntos Es-
tratégicos, Roberto Mangabeira Unger, observou 
que o fortalecimento da posição internacional do 
Brasil passa pela aliança estratégica com Rús-
sia, China e Índia. Essa aliança, disse ele, tem 
potencial para redefinir o cenário geopolítico.

O Itamaraty e o Ministério da Fazenda 
também estão conscientes da importância 
desses entendimentos.

A minha experiência [de Paulo Noguei-
ra Batista Jr] no FMI e no âmbito do G20, nos 
últimos dois anos, sugere que o formato Bric 
tende a tornar-se um elemento central da atu-
ação internacional do Brasil.

A composição do grupo não é acidental. 
Outros países em desenvolvimento importantes 
– México e África do Sul, por exemplo – não 
têm autonomia para contrapor-se à agenda dos 
desenvolvidos. Brasil, Rússia, China e Índia 

estão entre os dez maiores países do mundo 
em extensão territorial, população e PIB. Os 
Brics respondem por 20% do PIB mundial (pelo 
critério de paridade de poder de compra).

Os Brics estão também entre os maiores 
detentores de reservas internacionais. Por isso, 
foram instados a contribuir para o esforço de 
aumentar em US$500 bilhões os recursos à 
disposição do FMI, como acordado na cúpu-
la do G20 em Londres. Desse total, uma boa 
parcela virá dos Brics. A China (...) com US$ 
50 bilhões; o Brasil e a Rússia, com US$ 10 
bilhões cada um. A Índia deve anunciar em 
breve o valor do seu empréstimo.

Aqui no FMI, a coordenação entre os di-
retores dos Brics vem se intensificando desde 
o ano passado. Existem, é claro, divergências, 
mas não tem sido difícil chegar a posições co-
muns. Na preparação da cúpula do G20 em 
Londres, os diretores dos Brics, juntamente 
com o da Argentina, trabalharam em estreita 
cooperação, o que nos beneficiou nos embates 
com os defensores do “status quo” internacio-
nal, entre quais se destacam os europeus.

Uma das grandes questões é a sub-re-
presentação dos Brics no Fundo e no Banco 
Mundial. No FMI, os Brics têm apenas cerca 
de 10% dos votos totais, aproximadamente 
metade do seu peso no PIB mundial.

No comunicado (...) [dos Brics], os líderes 
(...) fizeram referência a essa questão. Querem 
promover a democratização das instituições fi-
nanceiras internacionais. Indicaram, além disso, 
que os Brics vão trabalhar em conjunto na pre-
paração da próxima cúpula do G20, que se rea-
lizará em Pittsburgh, nos EUA, em setembro.

Na cúpula do G20 em Londres, o progres-
so foi limitado em matéria de democratização 
do FMI e outras instituições internacionais. 
Para que Pittsburgh seja diferente, será pre-
ciso provavelmente corrigir os problemas de 
governança do G20.

Em Londres, as minutas dos comunica-
dos – os documentos que registram as deci-
sões tomadas por consenso – foram apresen-
tadas com pouca antecedência, dificultando 
a preparação dos países. Adotou-se também 
o artifício de manter os líderes relativamente 
isolados, dificultando o acesso das equipes às 
reuniões em que foram finalizados os comu-
nicados. Além disso, surgiram propostas de 
última hora sobre temas controvertidos, o que 
levou a decisões apressadas, não amparadas 
em discussões preparatórias.As velhas potên-
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cias podem estar decadentes, mas continuam 
cheias de truques, manobras e manhas.

Informa o Professor Paulo Nogueira Ba-
tista Júnior, Diretor-Executivo do FMI, onde 
representa o Brasil, a Colômbia, o Equador, a 
Guiana, Haiti, Panamá, República Dominicana, 
Suriname e Trinidad e Tobago”.

Sr. Presidente, avalio que o documento dessa 
reunião histórica dos Presidentes do Brasil, da Rússia, 
da Índia e da China é de grande relevância, tanto no 
que diz respeito à democratização, à maior transpa-
rência e ao melhor controle das instituições financei-

ras internacionais, como também à preocupação dos 
líderes desses quatro países para assegurar que toda 
a humanidade tenha o direito à vida, à alimentação e, 
sobretudo, à cidadania, com dignidade.

Muito obrigado.
Encaminho a V. Exª cópia do projeto de resolu-

ção a que me referi. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SENADOR EDUARDO SUPLICY 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. Eduardo Su-
plicy, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Leomar Quintanilha.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su-
plicy, o Sr. Leomar Quintanilha, Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. José Sarney, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O projeto a que V. Exª se refere tomou o número 
29, já foi enviado à publicação e ficará sobre a mesa 
pelo prazo de cinco dias úteis para recebimento de 
emendas.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Esta cópia é para o Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Com a palavra, como Líder, o Senador José Agripino, 
que pediu para dela usar.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, Presidente Sarney, nós estamos vi-
vendo uma quinta-feira atípica, uma quinta-feira de 
muita calmaria. O Plenário tranquilo, diferente, Sena-
dor Mozarildo, da terça-feira e da quarta-feira, quando 
vivemos momentos trepidantes aqui dentro e lá fora, 
com a imagem do Senado sendo pisoteada por fatos 
que têm que ser esclarecidos.
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Na terça-feira, todo o Plenário ouviu, com muita 
atenção, o pronunciamento do Presidente Sarney, que, 
de forma emocionada, manifestou pontos de vista e 
ofereceu esclarecimentos.

Ato contínuo, os líderes da Casa se manifestaram. 
E, na minha opinião, entregaram a V. Exª, Presidente 
Sarney, a outorga para que V. Exª fizesse a reforma que 
o Senado exige: transparência, diminuição de tamanho, 
correção de atos sobre os quais persiste suspeição, 
que é a única forma que, na minha opinião, existe de 
recuperarmos a imagem do Senado, Casa que já deu 
tantos bons exemplos e tenho certeza de que, sob o 
comando de V. Exª, vai dar o bom exemplo de se re-
compor, corrigindo os erros apontados, adotando uma 
postura altiva mas, se necessário humilde, para fazer 
o que tem que ser feito, Senador Jayme Campos, para 
fazer o que tem que ser feito. Na política há momentos 
em que você precisa ser altivo, determinado e há mo-
mentos em que você precisa ser altivo, determinado 
e humilde, reconhecendo os erros. 

Conversei hoje, Senador Sarney, com o Primeiro 
Secretário do Senado, seu colega de Mesa Diretora 
Senador Heráclito Fortes, que está em São Paulo ope-
rado e combinei que na terça-feira ele estaria aqui.

Supõe-se que terça-feira e quarta-feira sejam 
dias de pouca frequência, eu estarei aqui e ele também 
estará aqui, para que a possamos – e tenho certeza 
de que V. Exª estará – fazer a primeira das tarefas, a 
primeira de todas.

Ouvi até com alegria V. Exª se manifestar com 
relação ao enunciado de boas sugestões que aqui foi 
apresentado ontem, por um grupo de Senadores, com 
relação ao que deva ser feito e V. Exª já anunciou que 
concorda com alguns dos pontos apontados e que 
os levará à reunião da Mesa. Mas, antes de qualquer 
coisa, acho que temos que passar a limpo essa mal-
fadada história dos atos secretos.

Mais do que passar a limpo, temos que instalar a 
investigação e, se ficar comprovado o dolo – é o meu 
pensamento, é apenas o meu pensamento, é o que 
penso e o que vou defender –, tem que se instalar 
processo administrativo de investigação para que, se 
culpados houver, sejam apontados e punidos exem-
plarmente. Isso é o que a Casa toda espera, e tenho 
certeza de que V. Exª fa-lo-á. Tenho certeza. Com a 
biografia que V. Exª tem, não tenho nenhuma dúvida 
de que caminho diferente será traçado, será trilhado 
por V. Exª no comando da Mesa Diretora. 

Na terça-feira, a peça que faltava, que é o 1º 
Secretário, recuperado e passando bem, Senador 
Heráclito Fortes, estará aqui, porque essa tarefa do 
levantamento dos atos secretos foi iniciada por S. Exª, 

para que a gente possa, se não completar, iniciar a 
reparação desse fato que é cobrado. 

Passa para a opinião pública a imagem hoje de 
que o Senado é uma instituição que convive com a 
suspeita, com a coisa não esclarecida, não explicada, 
com o jeitinho, com a coisa mal feita. Eu me recuso a 
participar de uma Casa sob esse tipo de suspeita, Se-
nador Jayme Campos. Não passa pela minha conduta. 
Tenho 30 anos de vida pública. Fui Prefeito, duas vezes 
Governador, três vezes Senador. Já disse uma vez e 
vou repetir em tom brando: não respondo a nenhum pro-
cesso. Nenhum. Nada. Nenhum processo em instância 
nenhuma. E me dói muito ver a imagem da instituição 
a qual pertencemos todo dia nas páginas dos jornais 
sendo açoitada com denúncias, denúncias. 

E só existe uma forma de se dar a volta por cima: 
investigar fundo, cortar na carne e fazer aquilo que tem 
de ser feito e vai ser feito, a começar pelo esclareci-
mento dos tais atos secretos, se é que eles existem 
e foram realmente secretos. Se foram, tem-se que 
identificar que ato é esse, de quem é a responsabili-
dade, de quem é a digital, porque essa digital vai ter 
de ser punida.

O segundo ponto – e por esta razão estarei aqui 
na próxima semana, independente de festas juninas 
– é a CPI da Petrobras.

O Senador Arthur Virgílio foi designado pelo Se-
nador Heráclito Fortes, mais uma razão para estamos 
aqui, S. Exª vai estar de volta ao batente, é o Presidente 
da CPI das ONG’s, vai voltar e me disse, por telefo-
ne, com todas as letras, que a definição sobre a CPI 
das ONG’s é uma definição partidária e que segue a 
posição do Líder.

E, evidentemente, que o Líder vai se entender 
com o Plenário e vai se entender com o PSDB, a 
quem foi entregue a relatoria da CPI das ONG’s, ao 
Senador Arthur Virgílio, que já até apresentou um belo 
esboço, um plano de trabalho muito bem elaborado, 
para que a CPI possa produzir o resultado que a so-
ciedade espera.

Mas há um clamor que o País coloca, que é a 
investigação dos fatos anunciados em torno da Pe-
trobras.

Senador Mozarildo, não foi V. Exª, não foi o Sena-
dor Jayme Campos, não foi o Senador Pedro Simon, 
não fui eu, não foi nenhum dos Senadores aqui pre-
sentes nem qualquer dos Senadores que compõem 
esta Casa quem denunciou questões tributárias sobre 
investigações sub judice na Petrobras. A Petrobras 
estaria sonegando impostos. A Petrobras, que tem no 
seu Conselho, o Ministro da Fazenda, que é o chefe 
da Receita. Enganando a si próprio? Ele enganando 
a si próprio e não pagando imposto? Uma empresa 
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que assiste à queda do preço do petróleo e não baixa 
o preço da gasolina? 

A população tem o direito de saber o que há. 
Denúncia de superfaturamento na construção da refi-
naria Abreu e Lima; denúncia de que haveria política 
na distribuição de patrocínios; de que haveria superfa-
turamento em diversos contratos. É um mundo de de-
núncias! Toda hora aparece. São denúncias pequenas, 
médias e grandes. E é nossa obrigação, da Oposição, 
da Minoria investigar por meio de um instituto próprio 
das Minorias chamado Comissão Parlamentar de In-
quérito, que o Governo insiste em não instalar.

A CPI das ONGs praticamente não andou, porque 
não há boa vontade em investigar, não de nossa parte. 
Eu tenho certeza de que o Senador Arthur Virgílio fará 
um bom trabalho na investigação da CPI das ONGs. 
Mas, em nome do clamor maior e reconhecendo com 
humildade que somos minoria, mas entendendo que 
é nossa obrigação investigar, estamos dispostos – e 
já conversei com o PSDB – a negociar a relatoria da 
própria CPI das ONGs com o compromisso de que se 
instale a CPI da Petrobras; para que possamos eleger 
o Presidente, se possível, de comum acordo, já que 
nos negaram a indicação inicialmente conversada na 
distribuição dos postos: a Presidência com a Minoria; 
a Relatoria com a Maioria.

Já que nos foi negado isso, vamos discutir a 
montagem da presidência da relatoria e vamos co-
meçar, em nome do respeito à opinião pública, em 
nome das denúncias que foram feitas e que têm que 
ser passadas a limpo. Temos que instalar a Comissão, 
e essa próxima semana é fulcral para que haja o en-
tendimento, que não houve até agora, e que não foi 
por nossa culpa. O Líder Romero Jucá já me colocou 
que, se abríssemos mão – falando português claro – 
da relatoria da CPI das ONGs, eles concordariam em 
instalar a CPI da Petrobras.

Precisamos fazer isso logo. Não é fazer isso nas 
proximidades do recesso, para que a matéria esfrie. 
Essa matéria não vai esfriar. Não adianta o Governo 
imaginar que o menor dos desgastes para ele é brigar 
para não instalar, porque ela vai ser instalada. Vamos 
buscar todas as instâncias. Por que queremos? Pode 
até ser. Mas é porque é nossa obrigação, das Minorias, 
da Oposição, fiscalizar. Os fatos estão denunciados, 
eles têm que ser esclarecidos.

E a próxima semana, Presidente José Sarney, vai 
ser fulcral para que possamos dar encaminhamento 
definitivo sobre a CPI da Petrobras e sobre a reforma, 
que tenho certeza de que V. Exª fará, e fará com com-
petência. Um homem, como V. Exª, que instalou o Siafi 
quando foi Presidente da República, que criou a TV 
Senado quando foi Presidente do Senado, tenho cer-

teza de que fará a reforma que o Senado exige para 
que ele possa se apresentar com dignidade perante 
à opinião pública e não precise pedir desculpas a seu 
ninguém.

Era o que eu tinha a dizer, com meus agradeci-
mentos.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Com a palavra, o Senador Pedro Simon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, venho trazer aqui a minha 
homenagem a um grande brasileiro, Antonio Fernando 
de Souza, Procurador-Geral da República.

Cearense, embora sua formação toda tenha sido 
efetivada no Estado do Paraná, tomou posse como 
Procurador-Geral em 30 de junho de 2005. Dois anos 
depois, foi reconduzido. Nas duas vezes, foi aprovado 
por unanimidade na Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania. Está, agora, encerrando seu segun-
do mandato. Comunicando o desejo de não concorrer 
uma terceira vez, S. Exª encerra sua ação à frente da 
Procuradoria.

Eu tenho a obrigação de destacar a competên-
cia de Antonio Fernando de Souza, sua seriedade, 
seu profissionalismo, o grande espírito público de S. 
Exª, a independência e autonomia com que agiu. Em 
uma hora tão delicada, tão complexa, em um cargo 
que exige tanta competência, ele manteve o respeito, 
a independência e a autonomia. Eu diria que manteve 
a prudência, eu diria que manteve a discrição. Em um 
País como o nosso, com os problemas que nós todos 
sabemos que estamos enfrentando, ninguém mais do 
que o Procurador-Geral da República pode escolher a 
hora e o momento para a manchete que bem enten-
der. Essa nunca foi a preocupação de S. Exª. Conhe-
cemos até autoridades muito importantes, talvez com 
mais obrigação de manter a discrição do que S. Exª, 
que não têm essa mesma preocupação de Antonio 
Fernando de Souza. Nunca buscou as manchetes, 
nunca buscou aparecer nas televisões. Algumas das 
suas decisões, as suas decisões mais importantes, 
mais sérias, a imprensa delas tocou conhecimento no 
dia seguinte a ele tê-las tomado. 

Mas vamos destacar a coragem, a grande cora-
gem de Antonio Fernando de Souza. Baixinho, magro, 
introspectivo talvez, ele praticamente instaurou inqué-
ritos três vezes mais do que a média dos seus ante-
cessores na Procuradoria. Naquele grave, sério caso 
do mensalão, 40 foi o número dos que ele denunciou. 
E o caso está indo adiante.

É interessante salientar que S. Exª sempre agiu à 
luz dos fatos, sem paixão, sem preocupação de agradar 
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ou de desagradar, frio, objetivo, em cima das coisas 
que estavam acontecendo. 

Reservado, Antonio Fernando de Souza nunca 
se dobrou às manchetes nem aos holofotes, muito 
menos às pressões. Mesmo quando criticado pelo 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, numa atitu-
de surpreendente desse Presidente, manteve a digni-
dade, a correção e a firmeza de Procurador, mas não 
buscou a manchete que teria condições... E grande 
parte da imprensa, não simpática ao Presidente, bus-
cava, mas, por parte dele, não encontrou. Respondeu 
com autoridade, com firmeza, mas com a discrição 
necessária de quem queria encerrar o assunto, e não 
levar adiante a fogueira que o ilustre Presidente esta-
va tentando fazer. 

Eu posso cunhar uma frase aqui: ele trocou a 
gaveta pela caneta. Não deixou, como alguns de seus 
antecessores, os processos na gaveta. Despachou, de-
nunciou, pediu o arquivamento, baixou em diligências, 
mas na gaveta não ficaram. 

Tenho muita mágoa do Procurador-Geral do Pre-
sidente Fernando Henrique Cardoso. S. Exª ficou oito 
anos no cargo, quatro reconduções, mas S. Exª é mais 
conhecido como o “engavetador-geral” do que como 
o procurador-geral.

É importante salientar este caso aqui. Para al-
guns dos novatos, pode parecer até: “Para que o Si-
mon vai buscar lá no fundo da história uma matéria 
que nem essa?”. Mas é bom salientar. Quando muitos 
acham que não vamos vencer essa crise que o Sena-
do vive hoje, quando muitos imaginam que o Senado 
não vai ter condições de abrir mão de alguma vanta-
gem, digamos assim, eventualmente exagerada, eu 
lembro – eu lembro, Presidente Sarney – que o pri-
meiro projeto que apresentei nesta Casa, em 1979, 
era algo que eu tinha aqui engasgado na garganta, e 
não conseguia aceitar: eram as manchetes tremen-
damente negativas deste Congresso. Para Deputado 
e Senador ser processado, precisava de licença da 
Câmara ou do Senado. O processo era feito, encami-
nhado à Procuradoria; a Procuradoria fazia o estudo 
e, se fosse o caso, apresentava denúncia e ia para o 
Supremo. Aí, o Supremo enviava um ofício, se fosse 
Senador, para a Mesa do Senado; se fosse Deputa-
do, para a Mesa da Câmara dos Deputados, pedindo 
licença para processar o Senador ou o Deputado. E 
o que acontecia? Nada. Nem o Senado nem a Câ-
mara concediam a licença. Mas não consentiam, não 
davam a licença, nem decidiam: ficava na gaveta do 
Presidente do Senado. Não aprovavam porque, se 
aprovassem, contrariariam o interesse do Senador 
ou do Deputado. E não rejeitavam porque, se rejei-
tassem, a opinião pública não aceitaria. Então, ficava 

na gaveta. Anos a fio, ficava na gaveta. Parlamentar 
que matava alguém, as coisas mais absurdas que se 
poderia imaginar ficavam na gaveta do Presidente da 
Câmara ou do Presidente do Senado. 

Mas isso mudou, Presidente, V. Exª sabe. V. Exª 
fazia parte. Mudamos no Senado e, depois de muito 
tempo, conseguimos que o projeto votado aqui também 
fosse votado na Câmara dos Deputados. E, hoje, para 
se processar Senador ou Deputado, não se precisa 
mais de licença nossa nem da Câmara dos Deputa-
dos. O Presidente do Supremo aceita a denúncia do 
Procurador-Geral e está instalado o processo.

Foi uma grande vitória! Mas o Procurador-Geral 
resolveu... O processo saía da gaveta do Presidente 
da Câmara e ia para a gaveta do Procurador-Geral, 
durante oito anos. Isso mudou no Governo Lula. Mu-
dou com Cláudio Fonteles, que foi o primeiro, e com 
Antonio Fernando de Souza, que foi o segundo. 

Aliás, cá entre nós, se há algo com que con-
cordo 100% com o Presidente Lula é na escolha dos 
seus dois Procuradores. Queira Deus que ele acerte 
agora, no terceiro! Foi feliz o Presidente, foi impar-
cial, foi correto. Foi correto na escolha e – vamos 
fazer justiça –, ao que sei, tanto com o Procurador 
Fonteles como com o atual, o Procurador Souza, não 
houve uma intervenção, não houve uma pressão, 
não houve uma ação do Presidente da República 
tentando exigir ou burlar, ou forçar um pronuncia-
mento aqui ou acolá. Nem no célebre caso do men-
salão – 40 os denunciados – houve intervenção do 
Governo Lula. 

Um caso típico ocorre agora com o ex-Ministro 
da Fazenda. O Governo deixou numa clareza meridia-
na que está doido para que ele seja absolvido – não 
é bem absolvido, é que seja arquivado o processo –, 
para que ele seja nomeado Ministro. O negócio está 
parado, não anda, mas não vejo nenhuma pressão no 
sentido de que se vá para cá ou se vá para lá.

Fonteles, além de tudo, é meu irmão francisca-
no. Cláudio Fonteles é um santo vivo, da Ordem Ter-
ceira de São Francisco. Ele está se aposentando na 
Procuradoria – aposentou-se –, está deixando suas 
atividades gerais para se dedicar à parte social da 
Ordem Terceira de São Francisco. De modo especial, 
a uma escola de teologia, principalmente dedicada 
às gentes mais simples, mais humildes, com força 
de faculdade. E lá está ele todas as noites dando 
suas aulas. 

Sou um devoto de Fonteles. Ficou dois anos – e 
não admitiu mais de dois anos. É um homem de uma 
pureza! Às vezes, mexo com ele: “Engraçado, eu, que 
sou um homem mau, sem maiores sentimentos, na 
advocacia só atuei na defesa, nunca fiz um júri de 
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acusação, não sei acusar, e você, que é um santo, no 
entanto, é um procurador duro, um promotor duro”. E 
ele responde: “Aí, você está enganado, Pedro! Depen-
de do ângulo sob o qual você vê. Eu, quando traba-
lho, atuo na defesa da sociedade. Não atuo contra. E 
meu objetivo é que aquele que cometeu um delito seja 
afastado da sociedade, no sentido de ser reeducado 
para poder voltar à sociedade. Mas atuo em defesa 
da sociedade”. 

Cláudio Fonteles foi quem iniciou esse trabalho, 
continuado por Antonio Fernando de Souza. 

Acho, com toda sinceridade, que o Lula vai es-
colher bem o sucessor. Eu me atrevo a dizer – posso 
estar enganado – que ele vai fazer o que, na minha 
opinião, deve ser feito: escolher o mais votado. A classe 
se reuniu e escolheu entre três. Um melhor que o ou-
tro. Não aconteceu como em outros casos, que nem, 
cá entre nós, aqui, com todo o respeito, na escolha do 
representante do Senado no Conselho, em que até o 
Presidente do Supremo interferiu para não se votar em 
alguém, pois esse alguém era filho de alguém etc. e 
tal. Não. Foi uma reunião sadia, democrática, em que 
três muito competentes disputaram. E espero que o 
mais votado seja realmente confirmado.

Interessante este aspecto, Sr. Presidente: quan-
do fui Governador do Rio Grande do Sul, o indicado 
pela classe, o mais votado foi o Procurador Sanfelice 
Neto, do MDB, que tinha sido Deputado do MDB. Eu 
o indiquei com a maior alegria, com a maior tran-
quilidade. Foi um grande Procurador, um grande 
Procurador! Mas não teve jeito na condução do seu 
sucessor. Ele não queria ser, a tal ponto que, se ele 
fosse, ele seria indicado pela classe para continu-
ar. Terminou, aparecendo como primeiro da classe 
indicado Paulo Olímpio, que tinha sido Procurador 
nos quatro anos do Governador Jair Soares, meu 
antecessor. O segundo era do MDB, lá atrás. Sofri 
muita pressão no sentido de indicar aquele que era 
do MDB, até porque o primeiro tinha sido, quatro 
anos, Procurador do meu adversário. Indiquei o pri-
meiro, Paulo Olímpio.

É um dos atos do meu Governo de que mais 
tenho orgulho e de que não me arrependo, pela dig-
nidade, pela seriedade, pela correção com que agiu. 
Ele estranhava, ficava todo encabulado. Quando, nos 
atos de Governo, nas reuniões de Governo, ele não 
vinha, eu o mandava chamar. Ele achava que, como 
tinha sido adversário, não poderia participar. Eu dizia: 
“Não, você está aqui, você é Procurador. Você senta 
aqui.” O Lula fez as suas vezes, espero que faça essa 
também. 

Creio que falam no nome de Antonio Fernando 
de Souza com a perspectiva de uma indicação para 

o Supremo Tribunal. Presidente Sarney, vamos deixar 
claro aqui; Sr. Presidente, vamos deixar claro aqui o 
que estou falando: falam na possibilidade da indica-
ção de Antonio Fernando de Souza para membro do 
Supremo Tribunal. Não estou falando, até porque, se 
falar, estou queimando. “Foi o Simon que lembrou!” 
Coitado, está liquidado. Não, não estou nem lembran-
do, estou me referindo apenas a como é honroso sair 
do cargo com uma lembrança como essa. Só a lem-
brança da indicação. 

Neste momento, em uma entrevista que faço 
questão de passar para os Anais do Senado, profun-
da entrevista, diz o Procurador-Geral: “Não queiram 
amordaçar o Ministério Público”.

É um projeto de lei de autoria do Deputado Ma-
luf, aprovado na Câmara e que vem para esta Casa. O 
projeto diz que se o Procurador entrar com denúncia 
e ela não for aceita, não for considerada pela Justiça, 
abre-se inquérito contra o Procurador. Ele passa a res-
ponder por crime pelo fato de ele ter feito. 

Eu estranho, Sr. Presidente, que a Câmara tenha 
votado uma matéria como essa. Eu estranho muito que 
se tenha votado uma matéria como essa. 

Eu concordo. Eu fui o Relator do Estatuto da Pro-
curadoria. Eu acho que muita gente, hoje, acha que 
a Constituinte teria dado poderes demais à Procura-
doria. Tem alguns que dizem, até, que a Constituin-
te, Sr. Presidente, criou um quarto poder que seria a 
Procuradoria. Eu não penso assim, mas concordo que 
alguma coisa deve ser feita no sentido de buscar con-
ter exageros. Com um deles está sendo feito. O jovem 
se forma advogado com 22 anos, às vezes; com 23 
anos, faz concurso, passa e vai ser Procurador com 
23 anos. Não pode.

Hoje, mudou. Hoje, é necessário ele ter tantos 
anos lá na advocacia, e na advocacia geral, como advo-
gado, trabalhando como advogado, para ele aprender, 
para ele entender, para, amanhã, ele ser Procurador, 
ser Promotor ou ser Juiz de Direito. 

Eu me lembro de um caso, Sr. Presidente, de que 
eu nunca vou me esquecer. Quem mais paga a conta 
são os nossos Prefeitos, principalmente no Rio Grande 
do Sul. Se alguém diz, quando eu falo, e eu falo muito: 
“O Brasil é o País da impunidade, onde ninguém vai 
para a cadeia”... Eu recebo dezenas de telegramas, 
principalmente dos Prefeitos lá do Rio Grande do Sul 
– menos Prefeitos, porque no Rio Grande do Sul nós 
temos uma quarta Câmara, que funciona, e como 
funciona! Muitos Prefeitos são denunciados e, às ve-
zes, até vão para a cadeia. Muitas vezes, eu vejo que 
injustiças até são feitas, pode não ser na letra fria do 
processo, mas na realidade dos fatos. 
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Vou contar um caso singelo, Presidente, singelo. 
Um companheiro com quem nós insistimos muito para 
ser Prefeito, e ele aceitou, um empresário de uma ci-
dade pequena, média, mas que para a cidade era o 
maior empresário, se elegeu. 

No espaço entre a eleição e a posse, uma pe-
dreira, que funcionara pela vida inteira naquela cidade, 
estava fechando as portas e transferindo as máquinas 
para um outro lugar. Motivo: não tinha movimento. A 
prefeitura há muito tempo não calçava uma rua, a ci-
dade estava parada, não valia a pena.

O dono da empreiteira foi falar com o futuro Pre-
feito: “Olha, eu tenho, aqui, esse montão de pedras que 
estão em condições de terminar.”. E propôs vendê-las 
por uma quantia infinitamente menor do que valiam. 
Para ele era importante, ele ia terminar, ia levar as má-
quinas embora. O Prefeito, empresário, acostumado 
a ver o que era bom, o que era certo, com o dinheiro 
dele – dele, cidadão –, antes de ser Prefeito, comprou 
as pedras, pedras com que ele, durante os oito anos 
na Prefeitura, calçou toda a cidade, pagando 20% do 
que pagaria depois.

Eu fui depor. O Tribunal queria pô-lo na cadeia. 
Não tinha feito concorrência, não tinha feito nada, 
então, como era uma coisa dessa? Olha, foi muito in-
teressante. Foi uma das reuniões mais interessantes 
de que eu participei. O Juiz era uma pessoa séria, 
honesta, correta, bem-intencionado. Aí, eu falei: “Sr. 
Juiz, cá entre nós, veja a biografia do senhor aqui, 
veja quem ele é. É uma dessas pessoas que são di-
ferentes. A igreja, lá na terra dele, foi ele quem fez. É 
uma pessoa que tem crescido e a cidade tem cres-
cido com ele. Ele não recebe como Prefeito, a verba 
de Prefeito ele dá para a igreja. Ele, ainda agora, 
não recebeu metade do dinheiro que ele pagou pe-
las pedras. Metade do que ele pagou ele ainda não 
recebeu! O senhor vai cassar o mandato dele? Vai 
mandar ele para a cadeia?” Eu sei que o Juiz o ab-
solveu. Depois que saiu ele disse: “Eu nem sei o que 
era e o que não era, mas, pelo processo, eu tinha de 
condená-lo, porque ele fez tudo errado. No entanto, 
era tudo certo, dentro da ética e da moral.” 

Lembro-me de um caso em que terminamos 
uma campanha política num Município. Tenho o 
princípio de, quando termino o dia num lugar, ir dor-
mir no lugar onde eu vou começar no dia seguinte. 
Aquela história de dormir aqui e me levantar de 
madrugada...Eu prefiro chegar lá de madrugada e 
dormir mais tempo.

Cheguei na cidade nova, o Prefeito da cidade 
tinha ido me buscar, numa sexta-feira ou num sába-
do. Era uma cidadezinha pequena, um silêncio de 
cemitério. Aí, eu me dei conta de que eu não tinha 

tomado café da manhã, não tinha almoçado e não 
tinha jantado, e comecei a sentir uma dor que era de 
fome mesmo.

Aí, eu disse para o Prefeito: “Olha, não daria para 
comer alguma coisa em algum lugar?” “Não, não, vamos 
lá em casa.” “Não, não vou.” “Não, vamos ali.” “Não vou, 
rapaz! Eu vou tirar a sua mulher da cama para, ainda, 
fazer comida para mim? Tu és louco? Eu vou precisar 
do voto dela. Ela nunca mais vai votar em mim!” “Então, 
tem um lugar aqui, um lugarzinho onde é só criançada, 
mas se come bem.” “Então, vamos lá.”. 

Um silêncio de cemitério e, de repente, uma 
algazarra. Parecia que estávamos em Copacabana: 
aquela gurizada toda bebendo, brincando, rindo, se 
esforçando. Uma festa total. Sentamos ali. 

Daqui a pouco, o Prefeito se levanta, me deixa 
ali e vai ver um casalzinho bonitinho, uma guriazinha 
e um gurizinho, conversando, rindo, os dois tomando 
chopp. E o Prefeito em pé, em posição de sentido. Só 
fazia assim, só baixava a cabeça. Eu não estava en-
tendendo o que era aquilo. 

Quando ele voltou, eu disse: “Vem cá, rapaz, 
mas que reverência era aquela que estavas fazendo?” 
“Ela é a Juíza e ele é o Promotor.” Não se dava mais 
que 18 ou 19 anos. “Ela é a Juíza e ele é o Promotor. 
Não calcula, Senador, como tenho de agradar aquela 
gente.”. 

Hoje, pelo menos, tem de ter anos de advocacia. 
Mas, aí, meu amigo Paulo Maluf determinar que, se o 
cidadão não for condenado, o processo vá para cima 
do Promotor que fez a denúncia é algo absurdo. 

Sei, Sr. Presidente, que há certa mágoa, no 
Congresso, com relação a Promotor e com relação 
a Juiz. Eu sei que, provavelmente, tem algum exa-
gero, alguma injustiça. Eu entendo, mas eu entendo 
que eles são absolutamente necessários e é dentro 
desse contexto, quando vejo pessoas como Antonio 
Fernando de Souza e como Fontelles, que me emo-
ciono, porque são duas pessoas que orgulham a so-
ciedade brasileira.

Felicidades, meu bravo Antonio Fernando de 
Souza. Você cumpriu a sua parte, não tão bom como 
Fontelles, porque este é da Ordem Terceira e é um 
santo, mas na dignidade e na correção, com o mes-
mo brilhantismo. Na hora em que você está deixando 
o cargo e está indo para casa, eu levo o meu abraço, 
o meu carinho e o meu afeto.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR PEDRO SIMON EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do inciso I, § 2º, do 
art. 210 do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Poucas vezes, Senador Simon, nesta Casa, fez-se 
uma homenagem tão precisa e tão justa quanto a que 
V. Exª faz ao Procurador Antonio Fernando, justamen-
te ressaltando as qualidades de um homem humilde, 
de um homem que buscou sempre a discrição, de um 
homem culto, de um homem honesto, de um homem 
sério, de um homem honrado, de um homem que nunca 
buscou a fama nem a utilização do seu cargo para pra-
ticar qualquer forma de promoção pessoal. O Dr. Anto-
nio Fernando representou, nesses anos, a segurança. 
A sociedade esteve bem representada por um homem 
de grandes virtudes e de excelentes qualidades.

Senador Simon, V. Exª expressa não só o seu 
sentimento, mas o do Senado e o do povo brasileiro. 
Pessoalmente, sinto-me muito honrado em poder par-
ticipar dessa homenagem.

Quero registrar a presença no plenário da Casa 
do ex-Senador Áureo Mello, que alia sua função de 
grande político à de grande poeta do Amazonas.

Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Ca-
valcanti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente José Sarney, é uma honra usar 
a tribuna estando V. Exª presidindo a sessão. 

Meus cumprimentos ao ex-Senador Áureo Mello, 
ao ex-Governador do Amapá, Jorge Nova da Costa, e 
quero pedir permissão para também cumprimentar o 
meu filho, que é Juiz de Direito, em Roraima, que aqui 
me honra com sua audiência. 

Sr. Presidente, hoje tivemos mais uma reunião na 
Comissão de Relações Exteriores para debatermos o 
ingresso da Venezuela no Mercosul. O tema em de-
bate, cujo acordo, por um ano, ficou na Câmara dos 
Deputados para ser examinado e aprovado, há pouco 
mais de três meses está aqui no Senado. O Relator 
do acordo do ingresso da Venezuela no Mercosul é 
o Senador Tasso Jereissati, um dos Senadores mais 
diligentes desta Casa, que tem procurado fazer uma 
análise profunda de todos os aspectos do ingresso da 
Venezuela no Mercosul.

Sou um Senador por Roraima, um Estado da Fe-
deração que está encravado geograficamente na Vene-
zuela. O outro Estado que faz limite com a Venezuela 
é o Amazonas, mas Roraima está ligada inclusive por 
rodovia à Venezuela. Portanto, nossa vida em Roraima 
está, digamos assim, invariavelmente, inexoravelmente, 
ligada à da Venezuela. Nesse caso, tenho de pensar 
como Senador por Roraima primeiramente, mas tam-
bém como Senador da República. Tenho de pensar nas 
conveniências e nas inconveniências do ingresso da 
Venezuela no Mercosul. Aliás, Senador Leomar Quin-

tanilha, não há ninguém na Comissão de Relações 
Exteriores que não queira o ingresso da Venezuela 
no Mercosul. O que se está discutindo é a forma e o 
momento da entrada da Venezuela no Mercosul.

É preciso colocar aqui algumas coisas para deixar 
bem claro o porquê principalmente da minha posição 
como Senador por Roraima de levantar questiona-
mentos quanto à entrada da Venezuela no Mercosul. 
Poderia parecer um contrassenso alguém que, sendo 
de um Estado que até energia elétrica, Senador Le-
omar e Senador Sarney, recebe da Venezuela, colo-
que qualquer tipo de barreira à entrada desse país no 
Mercosul.

Sr. Presidente, requeri, na última reunião da se-
mana passada, a audiência de três pessoas. Aliás, já 
foram ouvidas várias pessoas, é verdade, mas estou 
acostumado aqui, Senador José Sarney, a ver, principal-
mente por parte de partidos como o PT, PCdoB, PSB, 
se esmerarem – o que acho bonito – na democrática 
audiência de todos os setores envolvidos numa ques-
tão para poder deliberar. Entendo que essa questão 
é séria demais para tomarmos uma medida de forma 
precipitada. Até usei, digamos assim, uma frase que 
é do meu costume como médico-obstetra: parto na-
tural é aquele que se faz no momento certo; quando 
realmente a gravidez está a termo e o feto, isto é, a 
criança, está em boas condições.

O que eu entendo, no caso da Venezuela, é que, 
na verdade, existem muitos pontos a serem esclare-
cidos. Muitos. Pontos de vista econômico, pontos de 
vista técnico, pontos de vista político e pontos de vista 
jurídico. Nós não podemos simplesmente aprovar aqui 
porque o Presidente Chávez – diríamos – tem a petu-
lância de estabelecer prazo para deliberarmos, senão 
ele não quererá mais entrar no Mercosul, inclusive 
chamou o Senado Federal do Brasil de “papagaio de 
pirata dos Estados Unidos”. Nós temos de ter tranqui-
lidade e não nos deixar levar pela emoção, porque a 
Venezuela não é o Hugo Chávez. O povo venezuelano 
não é um presidente que eventualmente está no poder. 
Mas também não podemos nos esquecer de que um 
presidente que quer se perpetuar no poder como ele 
pode levar o tempo que Fidel Castro levou para sair 
da presidência e ainda deixando um irmão. Então, é 
preciso analisar, sim. 

O Protocolo do Mercosul envolve várias cláusulas, 
uma delas é a cláusula democrática. “Não devemos 
interferir na questão interna de outro país!” É verdade. 
Essa é a tônica da democracia brasileira. Mas também 
não podemos fechar os olhos para um governante que 
tem atitudes que não são, digamos, o consenso do que 
pensam os membros do Mercosul. Aliás, o Mercosul 
ainda não avançou quanto se gostaria que avançasse 
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– sei que o Presidente Sarney é um dos grandes entu-
siastas do Mercosul – exatamente por causa de nossas 
diferenças. E não vamos aqui ficar com complexo de 
culpa, não. A União Européia levou muito tempo para 
se consolidar e ser o que é hoje, ou seja, um conjunto 
de países que tem uma moeda só e, mesmo sendo 
povos que têm alguns séculos de existência à nossa 
frente, têm suas dificuldades. 

Sr. Presidente, fui abordado e perguntado: “Como 
você está colocando obstáculo para a entrada da Vene-
zuela no Mercosul?” Eu não estou botando obstáculo 
nenhum! O que eu estou querendo é, como Senador de 
Roraima e Senador da República, ter a tranquilidade, 
amanhã, de que eu dei um voto a favor de acordo com 
minha consciência e principalmente com os interesses 
do povo roraimense e do povo brasileiro. 

Então, apresentei requerimento, na semana pas-
sada, para ouvir três personalidades: o Embaixador 
da Guiana; o Governador do Amazonas – o outro 
Estado que faz fronteira com a Venezuela – e o ex-
Governador de Roraima, Neudo Campos, porque foi 
ele (o Governador Neudo Campos) que começou to-
das as tratativas de entendimento de Roraima com a 
Venezuela, do Brasil com a Venezuela, inclusive para 
trazer a energia da hidrelétrica de Guri para Roraima. 
Foi preciso vencer barreiras dos lados venezuelano e 
brasileiro para que pudesse efetivamente acontecer 
essa extensão da linha de Guri até Boa Vista. “Mas 
hoje”, dizem, “o Brasil tem um superávit comercial fa-
buloso com a Venezuela e não podemos perder isso”. 
Ora, nós temos um superávit comercial sem ela estar 
no Mercosul. Portanto, não há obstáculo a que ela não 
entre de maneira precipitada, digamos assim, no Mer-
cosul, porque nós vamos perder. 

E o meu Estado? O meu Estado só paga para a 
Venezuela; paga a energia, importa cimento, importa 
ferro. Para o rancho, isto é, a feira mensal que as famí-
lias fazem, Senador Leomar Quintanilha, Senador José 
Sarney, as pessoas vão de Boa Vista, andam 200km, 
para comprar na cidade de Santa Helena de Uairen, 
onde há uma zona franca, porque lá saem por menos 
da metade do preço os produtos de higiene e até de 
alimentação que se consomem do lado de cá.

Pior ainda, nós reivindicamos, desde quando 
assumiu o Governador Neudo Campos, a importação 
do combustível da Venezuela, porque lá é quase um 
quinto do valor que pagamos em Roraima. No entan-
to, nós não conseguimos isso porque a Petrobras não 
abre mão desse monopólio. Ora, o que representa o 
consumo de Roraima no contexto do faturamento da 
Petrobras? Nós propusemos inclusive – e aí foi o Go-
vernador Neudo Campos, depois o Governador Ot-
tomar – o seguinte: a Petrobras importa então esse 

combustível, que está colado ali do lado, e vende; a 
própria Petrobras, através da distribuidora, vende a 
preços diferenciados para Roraima. É só fazer um le-
vantamento da cota histórica de consumo de Roraima, 
para não haver descaminho. Mas não fizeram. E o que 
acontece hoje? De fato, a maior parte da gasolina con-
sumida em Roraima é contrabandeada da Venezuela. 
Contrabandeada da Venezuela!

Então, nós não estamos no Mercosul e a nossa 
relação com a Venezuela é esta: desigual para Rorai-
ma, muito desigual para Roraima, embora isso tudo 
possa ser corrigido. Portanto, eu quero dizer que sou 
a favor, sim, da entrada da Venezuela, mas eu quero 
os esclarecimentos adequados.

Pois bem, hoje tivemos uma reunião, um debate 
importante sobre essa questão e ficou acertado. Eu re-
tirei o nome do Embaixador da Guiana, para não criar 
qualquer incidente diplomático, mas quero dizer que 
retirei a contragosto, porque eu queria ouvir o Embai-
xador da Guiana falar sobre as dificuldades que aque-
le país tem com a Venezuela. A Venezuela contesta 
quase a metade do território da Guiana como sendo 
venezuelano, e a Venezuela e a Guiana fazem frontei-
ra com o Brasil, através do Estado de Roraima. Então, 
isso tem que ser esclarecido. Eu concordei em retirar 
porque não queria criar um incidente diplomático, mas 
não abro mão de ouvir o Governador do Amazonas, 
que tem um comércio com a Venezuela pela própria 
Zona Franca de Manaus, e o ex-Governador de Rorai-
ma, que cuidou desse ingresso aqui.

Senador Leomar Quintanilha, quero pedir a V. Exª 
um pouquinho mais de tolerância, porque eu gostaria 
muito – para não dizer...

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha. PMDB 
– TO) – V. Exª fique à vontade.

(Interrupção do som.)

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) – 
...que sejam só as minhas palavras e que, portanto, pos-
sam estar contaminadas pela emoção ou por alguma 
parcialidade nesta questão – de ler um artigo publicado 
hoje pelo ilustre jurista Ives Gandra da Silva Martins, 
que, falando sobre a entrada da Venezuela, diz: 

Nem sim, nem não: talvez.
Minha posição sobre a entrada da Vene-

zuela no Mercosul foi a de que o Senado não 
deve dizer nem sim, nem não, mas talvez. 

Discute-se na Comissão de Relações do 
Exterior do Senado a entrada ou não da Vene-
zuela no Mercosul. Se a Venezuela for admiti-
da, poderá impugnar qualquer deliberação da 
união aduaneira no que diz respeito ao próprio 
Mercosul, assim como impugnar acordos com 
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terceiros países de qualquer uma das nações 
signatárias. Aliada do Irã, poderia, por exemplo, 
se já fizesse parte do Mercosul, opor-se, me-
diante o direito de veto (falta de consenso) [é 
a mesma coisa que direito de veto], ao acordo 
que o Brasil está firmando com Israel. 

Na audiência pública da qual o ex-Ministro 
Celso Lafer e eu [quer dizer, Dr. Ives Gandra 
Martins] fomos convidados a participar, ambos 
mostramos a necessidade de maior aprofun-
damento no conhecimento da realidade vene-
zuelana antes de o Senado avalizar a entrada 
desse país no bloco.

Apresentei, pessoalmente, questões de 
natureza econômica, política, jurídica e téc-
nica.

Economicamente, reconheço que os su-
perávits da balança comercial com a Vene-
zuela, em face de acordo que temos até 2011 
[portanto, vejam bem, temos até 2011. Por 
que a pressa de fazer hoje, em 2009?], são 
expressivos.

São superávits obtidos sem a necessida-
de de a Venezuela ingressar no Mercosul. E são 
superávits inferiores àqueles que conseguiram 
os Estados Unidos, objeto principal das críticas 
de Chávez, e a Colômbia, país não dos mais 
simpáticos para o líder bolivariano.

Aqui, Senador Leomar, para ter uma idéia, o 
superávit comercial dos Estados Unidos com a Ve-
nezuela é 15 vezes maior do que com o Brasil. Então, 
não vejo por que esse argumento prosperar, de que 
temos que deixá-la entrar, porque temos um superá-
vit comercial.

O argumento, portanto, carece de rele-
vância, sobretudo levando em consideração 
que a Confederação Nacional da Indústria e 
a Fecomércio-SP veem, ainda, com muitas 
restrições o ingresso imediato da Venezuela 
enquanto a instabilidade emocional do Presi-
dente Chávez [são palavras do Dr. Ives Gandra] 
continuar a levar à expropriação de empresas 
e a críticas à economia de mercado.

Os principais interessados no comércio 
externo são muito menos propensos ao ime-
diato ingresso venezuelano do que os que 
argumentam com dados econômicos para 
justificá-lo.

Politicamente, a Venezuela é uma demo-
cracia formal com cinco Poderes, dos quais 
somente dois são relevantes: o popular e o 
Executivo. O popular é normalmente convocado 

pelo Executivo, e não pelo Legislativo, ou seja, 
sempre que o Presidente deseja.

A perseguição aos políticos que derrota-
ram Chávez em eleições regionais, a limitação 
do direito a comícios nos mesmos locais em 
que Chávez os fez e a perseguição aos meios 
de comunicação – condenada pela principal 
entidade internacional de imprensa – demons-
tram que, para uma real democracia, há uma 
longa caminhada a ser empreendida. 

O Mercosul só admite democracias reais 
como seus membros, tal como ocorre, aliás, 
na União Européia. Ora, o Presidente Chávez, 
que declara ser a democracia cubana mais 
perfeita do que a americana, está longe de 
compreender o que é uma democracia.

Do ponto de vista jurídico, se a Venezuela 
entrar no bloco, não só terá direito a se opor 
ao consenso, podendo paralisar o Mercosul, 
como também, o que é pior, a interferir nas 
relações bilaterais ou plurilaterais do Brasil 
condicionadas ao Mercosul, o que represen-
tará para nosso País uma preocupação a mais 
entre aquelas que já temos como outros países 
do Pacto de Assunção.

Por fim, do ponto de vista técnico, a Ve-
nezuela não concordou ainda com 169 das 
783 normas que regem o Mercosul , condição 
prévia para sua adesão, nem definiu a lista de 
produtos para a adoção da tarifa externa co-
mum, assim como não se manifestou sobre 
o cronograma de liberalização do comércio 
entre Brasil e Venezuela. Tampouco definiu 
as condições para não se opor a que o Brasil 
negocie com terceiros países.

Em outras palavras, nada obstante ter 
havido algum avanço na reunião de Salvador, 
no mês de maio, os cronogramas dos grupos 
de trabalho criados desde 2005 [vejam bem, 
grupo de trabalho criado desde 2005] não fo-
ram cumpridos até agora exclusivamente por 
culpa da Venezuela.

O argumento de que a Argentina e o 
Uruguai concordaram com a integração ime-
diata, num momento em que Chávez estava 
fornecendo dinheiro à Argentina e energia ao 
Uruguai, não deve servir de parâmetro.

No dia de nossa audiência [aqui estou 
lendo matéria do Dr. Ives Gandra], após as 
manifestações dos Senadores Fernando Collor, 
Mozarildo Cavalcanti, Rosalba Ciarlini, Arthur 
Virgílio, Eduardo Azeredo e outros, o Senado 
Federal pareceu não ser contra o ingresso, 
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mas entender que só pode decidir após a 
resposta de todos os requisitos técnicos que, 
desde 2005, a Venezuela não complementa 
[Vejam bem, desde 2005, a Venezuela não 
complementa] 

Por essa razão, a minha posição na au-
diência de 9/6 foi a de que o Senado não deve 
dizer nem “sim” nem “não”, mas, “talvez”, dei-
xando para apresentar seu veredicto final a 
partir do exame de todos esses elementos que 
devem ser enviados para análise em futuro não 
determinado. [Porque a Venezuela não esta-
belece a si própria um prazo para apresentar 
as soluções.]

Eu tenho confiança, e aqui quero dizer que gostei 
da decisão que o Plenário da Comissão de Relações 
Exteriores tomou hoje, de marcar para o dia 9 de julho 
uma audiência ampla com várias personalidades para 
debatermos esse problema e podermos partir para a 
conclusão e apreciação do relatório do Senador Tas-
so Jereissati. 

Quero, portanto, Senador Leomar Quintanilha, 
dizer que precisamos, neste caso, deixar de lado a 
emocionalidade, deixar de lado a ideologia, mas olhar 
principalmente para as conseqüências para o Brasil. E 
quero aqui encerrar, dizendo: como Senador de Rorai-
ma, sou a favor. O que eu discuto é a questão do mo-
mento de fazer e como fazer. Repito, como diz o bom 
parteiro: é escolher a hora certa de fazer o parto para 
que nem a mãe e nem o filho fiquem com sequelas.

Muito obrigado.

 Durante o discurso do Sr. Mozarildo Ca-
valcanti, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Leomar Quintanilha.

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha. PMDB 
– TO) – Concedo a palavra ao nobre Senador João 
Pedro.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente Leomar Quintanilha, Srªs e Srs. Senado-
res, venho, neste início de noite, refletir acerca da de-
cisão, no dia de ontem, do Supremo Tribunal Federal 
(STF) sobre o diploma dos jornalistas, do jornalismo 
brasileiro. Fiz uma reflexão aqui, preocupado com a 
decisão que seria tomada. Estou voltando ao assunto, 
por conta da decisão que considero um retrocesso. A 
decisão do Supremo não obriga a exigência do diplo-
ma para que o profissional trabalhe na televisão, nas 
rádios, nos jornais.

Quero fazer um parêntese para registrar a pre-
sença nesta sessão do Senador Aureo Mello, um ama-

zonense que aqui exerceu mandatos no final da déca-
da de 80 e na década de 90, um amazonense muito 
querido, escritor, artista, político, que hoje vive em 
Brasília e que nos dá a satisfação de assistir à sessão 
nesta noite.

Sr. Presidente, evidentemente, temos de respeitar 
as decisões da nossa Justiça, principalmente a decisão 
do Supremo, nossa Corte maior, mas quero registrar 
aqui minha estranheza, porque a decisão do Supre-
mo diz respeito ao fato de o Estado brasileiro regular 
uma profissão. O Estado brasileiro pode regular outras 
profissões, com base no conhecimento, com base na 
ética, com base no mercado, com base na cultura, com 
base na organização social. Esse debate vinha se ar-
rastando. Principalmente nos últimos anos, a categoria 
dos trabalhadores e das trabalhadoras que estão nas 
redações, nas rádios e na televisão, a categoria dos 
jornalistas se organiza, em nível nacional, pela fede-
ração, nos Estados, com sindicatos. E o que vejo são 
saltos de qualidade na profissão, no compromisso, na 
responsabilidade.

Vejo a decisão do Supremo, nossa Corte maior, 
relaxando essa questão. Isso, para mim, é um retroces-
so. O Estado pode regular muita coisa, menos nesse 
setor, nessa categoria, de tamanha importância, de 
tamanha relevância, não só para o Brasil, para a socie-
dade brasileira, mas também para o mundo. Um País 
como o nosso é referência, pelo seu tamanho, pela 
sua geopolítica, pela sua economia, pela sua história, 
por avanços importantes na democracia, por avanços 
importantes na área dos direitos.

Essa deixa de ser uma decisão apenas do Su-
premo; é uma decisão do Brasil, do Estado brasileiro. 
Como ficam as escolas espalhadas pelo Brasil que es-
tão formando profissionais? Como elas ficam? Como 
ficam a redação, o jornal, a rádio, a TV? Podem contra-
tar outros profissionais sem diploma? Isso não significa 
cercear a liberdade de ninguém. Penso que o diploma 
garante um padrão de profissional, de confiança.

Somente há pouco tempo, travamos um deba-
te acerca das informações dos relatos das guerras, 
quando da invasão do Iraque. Havia um debate: as 
notícias da guerra do Iraque foram manipuladas. Ha-
via esse debate. E vejam só que profissionais da im-
prensa questionavam isso, a forma, a imagem única. 
Esse é um debate, ou seja, a notícia tem de ter um 
padrão técnico, um padrão ético, e não se pode, de 
forma alguma, misturar ou diminuir esse padrão da 
verdade. Só os profissionais podem ser cobrados. Só 
podemos cobrar isso de profissionais que estudam, 
que passam pelos laboratórios, que passam por uma 
formação acadêmica para exercer uma profissão. São 
pessoas que têm dez, vinte, trinta anos de redação. É 
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toda uma vida! Estuda-se para isso. E, agora, a deci-
são permite que qualquer cidadão possa participar da 
redação, da edição.

Sr. Presidente, estou muito triste com essa deci-
são do Supremo. Temos um mandato parlamentar e, 
todos os dias, vivemos do noticiário, com o noticiário, 
pelo noticiário. Como trabalhar a partir dessa decisão? 
Fico muito preocupado, fico muito preocupado com o 
padrão dos profissionais, com essa abertura. Acho que 
o jornalismo não vai acabar, as escolas não fecharão, 
mas considero esse um golpe profundo na vida des-
sa categoria, que tem uma participação importante na 
sociedade, principalmente nesses últimos anos, do 
ponto de vista da boa redação, da melhor informação, 
do padrão ético.

Considero que essa decisão não ajuda o Estado 
brasileiro a manter a sociedade confiando plenamente 
nos profissionais. Uma coisa é uma distorção aqui ou 
ali, outra é a confiança nos profissionais. Uma fotogra-
fia no jornal tem de obedecer a critérios técnicos, a um 
padrão de verdade. E se pode fazer uma fotografia, 
trabalhar a informação da fotografia. E, para isso, não 
precisaremos cobrar que essa fotografia seja resultado 
do trabalho de um profissional que tenha passado pela 
universidade, por uma formação ao longo dos anos? 
Isso é preciso para se fazer uma fotografia, para se 
publicar uma notícia, um texto, uma análise sobre po-
lítica pública, sobre teatro, sobre música. Não estou 
dizendo que não podemos fazê-lo, escrever para um 
jornal. Mas a feitura de um jornal, de uma revista, de 
um periódico precisa passar não pelas mãos, mas pela 
consciência de um profissional que esteve dentro de 
uma escola, de uma universidade.

Oito a um foi o resultado da votação. Apenas um 
membro da nossa Suprema Corte votou pelo reconhe-
cimento do diploma, pela exigência do diploma. Apenas 
um membro o fez! E é de estarrecer a analogia que o 
Relator, Presidente do Supremo, fez entre a profissão 
de jornalista e a de cozinheiro. Não sei se V. Exª leu 
essa pérola do Presidente do Supremo Tribunal. O que 
disse S. Exª? Vou ler o que está no jornal, nos blogs. O 
Presidente Gilmar Mendes chegou a comparar a pro-
fissão jornalística à de chefe de cozinha, dizendo:

Um excelente chefe de cozinha, certa-
mente, poderá ser formado numa faculdade 
de Culinária, o que não legitima o Estado a 
exigir que toda e qualquer refeição seja feita 
por profissional registrado mediante diploma 
de curso superior nessa área.

Ora, Sr. Presidente, existe um número expressivo 
de profissionais que, neste Brasil, estão trabalhando, 
de forma abnegada. Muitos profissionais estão ou-

sando ao registrar fatos, para informar à população a 
verdade dos fatos, conflitos na Amazônia, o trânsito, a 
dinâmica dos grandes centros urbanos, as ocupações, 
a pesquisa, a cultura. E, na hora do debate para se con-
sagrar, para reafirmar essa profissão, o Presidente do 
Supremo, Relator, faz uma comparação que considero 
muito infeliz. O Presidente poderia pedir desculpas aos 
profissionais de imprensa.

Vamos conviver com a decisão do Supremo. Os 
jornalistas do Brasil, esses profissionais, na minha 
opinião, sofreram esse golpe, mas a vida também 
tem sua caminhada. Espero que não só esses pro-
fissionais, mas o Brasil, a sociedade possa conviver 
com essa decisão, sem que o padrão do trabalho e 
da informação caia, sem que o conteúdo e a verdade 
percam sua legitimidade. Os profissionais da impren-
sa, com certeza, haverão de encontrar, frente a essa 
decisão, caminhos que possam dignificar a profissão, 
o estudo, a dedicação, a pesquisa, tudo isso que faz 
parte de sua vida.

Fica aqui minha solidariedade à Federação Na-
cional dos Jornalistas (Fenaj). Fica meu registro nes-
ta Casa, por conta dessa decisão, que considero um 
retrocesso! Que o Brasil, a sociedade brasileira possa 
refazer-se no dia a dia, respeitando esses profissionais, 
valorizando as escolas, cobrando das empresas que 
trabalham com o profissional do jornalismo um padrão 
de respeito, de responsabilidade, de seriedade, de 
confiabilidade nas notícias do rádio, da televisão, das 
revistas, dos jornais!

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha. PMDB 

– TO) – A Mesa se associa às homenagens que aqui já 
foram prestadas aos dois ilustres brasileiros, homens 
públicos do maior relevo: Nova da Costa e Áureo Mello, 
que nos honram com suas dignas presenças.

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha. PMDB 
– TO) – Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

OF. Nº 619/09/PS-GSE

Brasília, 10 de junho de 2009

Assunto: Envio de PLv para apreciação

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metido à consideração do Senado Federal, o incluso 
Projeto de Lei de Conversão no 12, de 2009 (Medi-
da Provisória no 460, de 2009, do Poder Executivo), 
aprovado na Sessão Plenária do dia 3-6-09, que “Dá 
nova redação aos arts. 4º, 5º e 8º da Lei no 10.931, 
de 2 de agosto de 2004, que tratam de patrimônio de 
afetação de incorporações imobiliárias; dispõe sobre 
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o tratamento tributário a ser dado às receitas mensais 
auferidas pelas empresas construtoras nos contratos 
de construção de moradias firmados dentro do Pro-
grama Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, atribui à 
Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL as 
atribuições de apurar, constituir, fiscalizar e arrecadar 
a Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pú-
blica; altera as Leis nos 11.196, de 21 de novembro de 
2005, 11.652, de 7 de abril de 2008, 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003, 9.826, de 23 de agosto de 1999, 
6.099, de 12 de setembro de 1974, 11.079, de 30 de 
dezembro de 2004, 8.668, de 25 de junho de 1993, 
8.745, de 9 de dezembro de 1993, 10.865, de 30 de 
abril de 2004, e 8.989, de 24 de fevereiro de 1995; e 
dá outras providências”, conforme o disposto no art. 
62 da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional no 32, de 2001.

Remeto, em anexo, o processado da referida 
medida provisória e os autógrafos da matéria aprova-
da nesta Casa.

Atenciosamente, Deputado Rafael Guerra, Pri-
meiro-Secretário.

OF. Nº 620/09/PS-GSE

Brasília, 10 de junho de 2009

Assunto: Envio de MPv para apreciação

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metida à consideração do Senado Federal, a inclusa 
Medida Provisória no 461, de 2009, do Poder Execu-
tivo, aprovada na Sessão Plenária do dia 3-6-9, que 
“Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da 
Integração Nacional, no valor de R$300.000.000,00 
(trezentos milhões de reais), para os fins que especi-
fica”, conforme o disposto no art. 62 da Constituição 
Federal, com a redação dada pela Emenda Constitu-
cional no 32, de 2001.

Remeto, em anexo, o processado da referida 
medida provisória e os autógrafos da matéria aprova-
da nesta Casa.

Atenciosamente, Deputado Rafael Guerra, Pri-
meiro-Secretário.

São as seguintes as matérias recebi-
das:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
N0 12, DE 2009 

(Proveniente da Medida Provisória n0 460, de 2009)

Dá nova redação aos arts. 4º, 5º e 8º 
da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, 
que tratam de patrimônio de afe tação de 

incorporações imobiliárias; dispõe sobre 
o tratamento tributário a ser dado às re-
ceitas mensais auferidas pelas empresas 
construtoras nos con tratos de construção 
de moradias fir mados dentro do Programa 
Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, atribui à 
Agência Nacional de Telecomunicações – 
ANATEL as atribuições de apurar, constituir, 
fiscalizar e arrecadar a Contribuição para 
o Fomento da Radiodifusão Públi ca; altera 
as Leis n0s 11.196, de 21 de novembro de 
2005, 11.652, de 7 de abril de 2008, 10.833, 
de 29 de dezem bro de 2003, 9.826, de 23 
de agosto de 1999, 6.099, de 12 de setem-
bro de 1974, 11.079, de 30 de dezembro de 
2004, 8.668, de 25 de junho de 1993, 8.745, 
de 9 de dezembro de 1993, 10.865, de 30 de 
abril de 2004, e 8.989, de 24 de fevereiro de 
1995; e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 4º , 5º e 8º da Lei n0 10.931, de 2 

de agosto de 2004, passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 4º Para cada incorporação subme-
tida ao regime especial de tributação, a incor-
poradora fi cará sujeita ao pagamento equiva-
lente a 6% (seis por cento) da receita mensal 
recebida, o qual correspon derá ao pagamento 
mensal unificado dos seguintes im postos e 
contribuições:

 ..............................................................
§ 6º Até 31 de dezembro de 2013, para 

os projetos de incorporação de imóveis resi-
denciais de interesse social, cuja construção 
tenha sido iniciada ou contratada a partir de 
31 de março de 2009, o per centual correspon-
dente ao pagamento unificado dos tributos de 
que trata o caput será equivalente a 1% (um 
por cento) da receita mensal recebida.

§ 7º Para efeito do disposto no § 6º, con-
sideram-se projetos de incorporação de imóveis 
de in teresse social os destinados à construção 
de unidades residenciais de valor comercial 
de até R$60.000,00 (sessenta mil reais) no 
âmbito do Programa Minha Ca sa, Minha Vida 
– PMCMV, de que trata a Medida Provi sória 
n0 459, de 25 de março de 2009.

§ 8º As condições para utilização do 
bene fício de que trata o § 6º serão definidas 
em regula mento. “ (NR)

“Art. 5º o pagamento unificado de impos-
tos e contribuições efetuado na forma do art. 

    155ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 19 24337 

4º deverá ser feito até o 20º (vigésimo) dia do 
mês subsequente àquele em que houver sido 
auferida a receita.

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

“Art. 8º Para fins de repartição de recei-
ta tributária e do disposto no § 2º do art. 4º, o 
per centual de 6% (seis por cento) de que trata 
o caput do art. 4º será considerado:

I – 2,57% (dois inteiros e cinquenta e sete 
centésimos por cento) como Cofins;

II – 0,56% (cinquenta e seis centésimos 
por cento) como Contribuição para o PIS/Pa-
sep;

III – 1,89% (um inteiro e oitenta e nove 
centésimos por cento) como IRPJ; e

IV – 0,98% (noventa e oito centésimos 
por cento) como CSLL.

Parágrafo único. O percentual de 1% (um 
por cento) de que trata o § 6º do art. 4º será 
considera do para os fins do caput:

I – 0,44% (quarenta e quatro centésimos 
por cento) como Cofins;

II – 0,09% (nove centésimos por cento) 
como Contribuição para o PIS/Pasep;

III – 0,31% (trinta e um centésimos por 
cento) como IRPJ; e

IV – 0,16% (dezesseis centésimos por 
cento) como CSLL.” (NR)

Art. 2º Até 31 de dezembro de 2013, a empresa 
cons trutora contratada para construir unidades habi-
tacionais de valor comercial de até R$60.000,00 (ses-
senta mil reais) no âmbito do Programa Minha Casa, 
Minha Vida – PMCMV, de que trata a Medida Provisó-
ria nº 459, de 25 de março de 2009, fica au torizada, 
em caráter opcional, a efetuar o pagamento unificado 
de tributos equivalente a 1% (um por cento) da receita 
mensal auferida pelo contrato de construção.

§ 1º O pagamento mensal unificado de que trata 
o caput corresponderá aos seguintes tributos:

I – Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas – 
IRPJ;

II – Contribuição para o PIS/Pasep;
III – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

-CSLL; e
IV – Contribuição para Financiamento da Segu-

ridade Social – COFINS.
§ 2º O pagamento dos impostos e contribuições 

na for ma do disposto no caput será considerado de-
finitivo, não ge rando, em qualquer hipótese, direito à 
restituição ou à com pensação com o que for apurado 
pela construtora.

§ 3º As receitas, custos e despesas próprios da 
cons trução sujeita a tributação na forma deste artigo 
não deverão ser computados na apuração das bases 
de cálculo dos impostos e contribuições de que trata 
o § 1º, devidos pela construtora em virtude de suas 
outras atividades empresariais.

§ 4º Para fins de repartição de receita tributária, 
o percentual de 1% (um por cento) de que trata o ca-
put será con siderado:

I – 0,44% (quarenta e quatro centésimos por 
cento) como Cofins;

II – 0,09% (nove centésimos por cento) como 
contri buição para o PIS/Pasep;

III – 0,31% (trinta e um centésimos por cento) 
como IRPJ; e

IV – 0,16% (dezesseis centésimos por cento) 
como CSLL.

§ 5º O disposto neste artigo somente se aplica 
às construções iniciadas ou contratadas a partir de 31 
de março de 2009.

§ 6º O pagamento unificado de tributos efetuado 
na forma do caput deverá ser feito até o 20º (vigésimo) 
dia do mês subsequente àquele em que houver sido 
auferida a receita.

Art. 3º Até o exercício de 2014, ano-calendário 
de 2013, para fins de implementação dos serviços de 
registros pú blicos, previstos na Lei nº 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973, em meio eletrônico, os investimen-
tos e demais gastos efetuados com informatização, 
que compreende a aquisição de hardware, aquisição 
e desenvolvimento de software e a instalação de re-
des pelos titulares dos referidos serviços, poderão ser 
deduzidos da base de cálculo mensal e da anual do 
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.

§ 1º Os investimentos e gastos efetuados de-
verão estar devidamente escriturados no livro-caixa 
e comprovados com documentação idônea, a qual 
será mantida em poder dos titula res dos serviços de 
registros públicos de que trata o caput, à disposição 
da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência 
ou a prescrição.

§ 2º Na hipótese de alienação dos bens de que 
trata o caput, o valor da alienação deverá integrar o 
rendimento bruto da atividade.

§ 3º O excesso de deduções apurado no mês pode 
ser compensado nos meses seguintes, até dezembro, 
não podendo ser transposto para o ano seguinte.

Art. 4º Fica reduzida a 0 (zero) a alíquota da Cofins 
incidente sobre a receita bruta da venda, no mercado 
interno, de motocicletas de cilindrada inferior ou igual 
a 150cm3, efe tuada por importadores e fabricantes, 
classificadas nos códi gos 8711.10.00, 8711.20.10 e 
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8711.20.20 da Tabela de Incidên cia do Imposto sobre 
Produtos Industrializados – TIPI.

§ 1º O disposto no caput não se aplica às receitas 
auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na reven-
da de mer cadorias em relação às quais a contribuição 
seja exigida da empresa vendedora, na condição de 
substituta tributária.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se aos fatos 
ge radores ocorridos nos meses de abril a junho de 
2009.

Art. 5º O art. 62 da Lei nº 11.196, de 21 de no-
vembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 62. O percentual e o coeficiente multiplica-
dores a que se referem o art. 3º da Lei Complementar 
nº 70, de 30 de dezembro de 1991, e o art. 5º da Lei nº 

9.715, de 25 de novembro de 1998, passam a ser de 
291,69% (duzentos e noventa e um inteiros e sessen-
ta e nove centésimos por cento) e 3,42 (três inteiros e 
quarenta e dois centésimos), respectivamente.” (NR)

Art. 6º O art. 32 da Lei nº 11.652, de 7 de abril de 
2009, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 32.  ................................................
 ..............................................................
§ 7º À Agência Nacional de Telecomuni-

cações – ANATEL compete planejar, executar, 
acompanhar e avaliar as atividades relativas a 
tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança 
e recolhimento da contribuição prevista neste 
artigo, cabendo-lhe promover as demais ativi-
dades necessárias à sua administração.

§ 8º A retribuição à Anatel pelos serviços 
referidos no § 7º será de 2,5% (dois inteiros 
e cinco décimos por cento) do montante ar-
recadado.

§ 9º O percentual e a forma de repas-
se à Empresa Brasil de Comunicação – EBC 
dos recursos arrecadados com a contribuição 
deste artigo serão definidos em regulamento, 
respeitados o mínimo estabelecido no inciso 
III do art. 11 desta Lei e o disposto no § 9º 
deste artigo.

§ 10. Enquanto não editado o decreto a 
que se refere o § 9º, deverá a Anatel repassar 
integralmente à EBC toda a arrecadação da 
contribuição deste artigo, observado o disposto 
no § 9º deste artigo.

§ 11. Excepcionalmente, no ano de 2009, 
a contribuição anual prevista no § 2º poderá 
ser paga até o dia 31 de maio de 2009, nos 
valores constantes do Anexo desta Lei.

§ 12. O decreto a que se refere o § 9º 
regulamentará o percentual e a forma de re-

passe de parte do produto da arrecadação 
da contribuição prevista no caput, para o fi-
nanciamento dos Serviços de Televisão e de 
Retransmissão de Televisão Pública Digital 
explorada por entes e órgãos integrantes dos 
Poderes da União, no âmbito do Sistema Bra-
sileiro de Televisão Digital Terrestre – SBTVD, 
respeitado o mínimo estabelecido no inciso III 
do art. 11 desta Lei e o disposto no § 8º deste 
artigo.” (NR)

Art. 7º O caput do art. 61 da Lei nº 10.933, de 
29 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 61. Nas operações de exportação 
sem saída do produto do território nacional, 
com pagamento a prazo, os efeitos fiscais e 
cambiais, quando reconhecidos pela legis-
lação vigente, serão produzidos no momen-
to da contratação, sob condição resolutória, 
aperfeiçoando-se pelo recebimento integral 
em moeda nacional ou estrangeira de livre 
conversibilidade.

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

Art. 8º O caput do art. 6º da Lei nº 9.926, de 23 
de agosto de 1999, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 6º A exportação de produtos na-
cionais sem que tenha ocorrido sua saida do 
território brasi leiro somente será admitida, pro-
duzindo todos os e feitos fiscais e cambiais, 
quando o pagamento for efetivado em moeda 
nacional ou estrangeira de livre conversibili-
dade e a venda for realizada para:

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

Art. 9º O § 2º do art. 20 da Lei nº 6.099, de 12 
de setembro de 1974, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art.20 ...................................................
 ..............................................................
§ 2º Para os fins do disposto no § 1º, a 

equivalência em moeda nacional será deter-
minada pela maior taxa de câmbio do dia da 
utilização dos benefí cios fiscais, quando o 
pagamento das contraprestações do arren-
damento contratado for efetivado em moeda 
es trangeira de livre conversibilidade.” (NR)

Art. 10.A Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 
2004, passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 28.A União não poderá conceder ga-
rantia e realizar transferência voluntária aos Es-
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tados, Distrito Federal e Municípios se a soma 
das des pesas de caráter continuado derivadas 
do conjunto das parcerias já contratadas por 
esses entes tiver exce dido, no ano anterior, 
a 3% (três por cento) da re ceita corrente lí-
quida do exercício ou se as despesas anuais 
dos contratos vigentes nos 10 (dez) anos sub-
sequentes excederem a 3% (três por cento) 
da receita corrente líquida projetada para os 
respectivos exer cícios.

 ..............................................................
§ 2º Na aplicação do limite previsto no 

caput deste artigo, serão computadas as des-
pesas derivadas de contratos de parceria ce-
lebrados pela administração pública direta, 
autarquias, fundações públicas, empresas pú-
blicas, sociedades de economia mista e demais 
entidades controladas, direta ou indiretamente, 
pelo respectivo ente, excluídas as empre sas 
estatais não dependentes.” (NR)

Art. 11. O Poder Executivo divulgará anualmente 
o percentual de unidades habitacionais destinadas a 
pessoas com deficiência e fabricadas de acordo com 
as normas de acessibi lidade da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas – ABNT, no âmbito do Programa 
Minha Casa, Minha Vida – PMCMV.

Art. 12. São anistiados os agentes públicos e os 
di rigentes de órgãos públicos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios a quem foram im-
postas penalidades pecuniárias pessoais, até a data 
de publicação desta Lei, com base no art. 41 da Lei 
nº 8.212, de 24 de julho de 1991, revo gado pela Lei 
nº 11.941, de 27 de maio de 2009.

Art. 13. Fica a União autorizada a convalidar o 
en contro de contas, por meio da compensação de 
créditos e débi tos recíprocos vencidos, entre o Fun-
do de Compensação de Variações Salariais –FCVS, 
a Caixa Econômica Federal, o Fundo de Garantia de 
Depósitos e Letras Imobiliárias – FGDLI e as entida-
des repassadoras, na forma adotada pelo Conselho 
Curador do FCVS.

Art. 14. Fica a Caixa Econômica Federal, na qua-
lidade de administradora do FCVS, autorizada a pro-
mover a equalização das taxas de juros contratuais dos 
créditos cedidos pelas entidades repassadoras, inci-
dentes sobre os saldos de ressarci mento pelo FCVS, 
em relação à taxa de juros incidente sobre suas dívidas 
para com o FGDLI, até a data da efetiva realiza ção.

§ 1º Fica estabelecido que a Caixa Econômica 
Federal, na qualidade de administradora do FCVS, uti-
lizará na equaliza ção os créditos cedidos inativos até o 
dia 24 de setembro de 1996, nos valores e condições 
de reconhecimento do FCVS, no tocante à certeza, 

titularidade, liquidez e exigibilidade da dívida por eles 
representada, não se aplicando a estes contra tos as 
taxas de novação de que trata a Lei nº 10.150, de 21 
de dezembro de 2000, nem as prerrogativas da refe-
rida Lei.

§ 2º Será utilizada na atualização para dedução 
dos valores antecipados por força do cumprimento da 
equalização prevista no caput a mesma taxa utilizada 
na evolução da dívida para com o FGDLI.

§ 3º Os créditos cedidos pelas entidades repas-
sadoras e não utilizados na equalização de que trata 
este artigo serão devolvidos às entidades repassa-
donas, que poderão habilitá-los ao ressarcimento do 
FCVS, nas condições definidas pela Lei nº 10.150, de 
21 de dezembro de 2000.

Art. 15.A Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, 
pas sa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 16-A. Os rendimentos e ganhos líqui-
dos auferidos pelos Fundos de Investimento 
Imobiliá rio em aplicações financeiras de renda 
fixa ou de renda variável sujeitam-se à incidên-
cia do imposto de renda na fonte, observadas 
as mesmas normas aplicá veis às pessoas jurí-
dicas submetidas a esta forma de tributação.

§ 1º Não estão sujeitas à incidência do 
imposto de renda na fonte prevista no caput as 
aplicações efetuadas pelos Fundos de Investi-
mento Imobiliá rio nos ativos considerados pela 
Comissão de Valores Mobiliários como partici-
pação em empreendimentos imobiliários.

§ 2º Não se sujeitam à incidência do 
impos to de renda na fonte as aplicações do 
Fundo de Inves timento Imobiliário em cotas de 
fundos de investimen to, títulos de renda fixa 
ou de renda variável, pú blicos ou privados, 
diversos daqueles previstos pela Comissão 
de Valores Mobiliários como participação em 
empreendimentos imobiliários, desde que esta 
parcela não exceda a 25% (vinte e cinco por 
cento) do patrimônio do Fundo.

§ 3º O imposto de que trata o caput po-
derá ser compensado com o retido na fonte 
pelo Fundo de Investimento Imobiliário, por 
ocasião da distribuição de rendimentos e ga-
nhos de capital.” (NR)

Art. 16. O art. 9º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro 
de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 9º  ..................................................
 ..............................................................
III – (revogado).
Parágrafo único. A inobservância do 

dispos to neste artigo importará a rescisão 
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do contrato nos casos dos incisos I e II, sem 
prejuízo da responsabi lidade administrativa 
das autoridades envolvidas na transgressão.” 
(NR)

Art. 17. Os arts. 8º e 28 da Lei nº 10.965, de 30 
de abril de 2004, passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 8º  ..................................................
 ..............................................................
§ 12.  .....................................................
 ..............................................................
XVIII – produtos classificados na posi-

ção 87.13 da Nomenclatura Comum do Mer-
cosul – NCM;

XIX – órteses, próteses e meios auxilia-
res de locomoção;

XX – almofadas antiescaras;
XXI – plataformas elevatórias elétrico-

hidráulicas.
§ 13.  .....................................................
 ..............................................................
II – a utilização do benefício da alíquota 

0 (zero) de que tratam os incisos I a VII e XVIII 
a XXI do § 12 deste artigo.

 .................................................... ” (NR)
“Art. 28.  ................................................
 ..............................................................
XV – órteses, próteses e meios auxilia-

res de locomoção;
XVI – almofadas antiescaras;
XVII – plataformas elevatórias elétrico-

hidráulicas.
Parágrafo único. O Poder Executivo re-

gulamentará o disposto nos incisos IV, X, XIII 
e XIV a XVII do caput deste artigo.” (NR)

Art. 18. As áreas públicas rurais localizadas no 
Dis trito Federal poderão ser regularizadas, por meio 
de alienação e/ou concessão real de uso, diretamente 
àqueles que as estejam ocupando há pelo menos 5 
(cinco) anos, com cultura agrícola e/ou pecuária efeti-
va, contados da data da publicação desta Lei.

§ 1º O valor de referência para avaliação da área 
de que trata o caput, para fins de alienação, terá como 
base o valor mínimo estabelecido em planilha referen-
cial de preços mínimos para terra nua do Incra.

§ 2º Ao valor de referência para alienação previs-
to no § 1º serão acrescidos os custos relativos à exe-
cução dos serviços topográficos, se executados pelo 

Poder Público, salvo em áreas onde as ocupações não 
excedam a 4 (quatro) módulos fiscais.

§ 3º Poderá ser aplicado redutor de até 80% (oi-
tenta por cento), quanto aos critérios mencionados no 
§ 1º, para a alienação das áreas onde as ocupações 
não excedam a 4 (quatro) módulos fiscais.

§ 4º Perderá o título da terra, com a consequente 
re versão da área em favor do Poder Público, o proprie-
tário que alterar a destinação rural da área definida no 
caput deste ar tigo.

Art. 19. O art. 1º da Lei nº 8.989, de 24 de feverei ro 
de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º  ..................................................
 ..............................................................
IV – pessoas com deficiência física, vi-

sual, auditiva, mental severa ou profunda, ou 
autistas, diretamente ou por intermédio de seu 
represen tante legal;

 ..............................................................
§ 7º Para a concessão do benefício pre-

visto no inciso IV deste artigo, é considerada 
pessoa com deficiência auditiva aquela que 
apresenta perda bila teral, parcial ou total, de 
41db (quarenta e um decibéis) ou mais, aferi-
da por audiograma nas frequências de 500hz, 
1.000hz, 2.000hz e 3.000hz.” (NR)

Art. 20. Ficam criados 200 (duzentos) cargos de 
Ana lista Técnico e 50 (cinquenta) cargos de Agente 
Executivo no Quadro de Pessoal da Superintendência 
de Seguros Privados – SUSEP.

Art. 21. Ficam criados, no âmbito do Poder Execu-
tivo, 34 (trinta e quatro) cargos em comissão do Grupo 
Direção e As sessoramento Superiores – DAS, sendo 
4 (quatro) DAS-4, 13 (treze) DAS-3 e 17 (dezessete) 
DAS-2, destinados à reestrutu ração da Superinten-
dência de Seguros Privados – SUSEP.

Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
pu blicação, produzindo efeitos:

I – a partir de 1º de julho de 2009 com relação 
ao art. 5º;

II – a partir da data de sua publicação, em rela-
ção aos demais dispositivos.

Art. 23. Fica revogado o inciso III do art. 9º da Lei 
nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993.

MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL Nº 460, DE 2009

Dá nova redação aos arts. 4º e 8º da 
Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, que 
tratam de patrimônio de afetação de incor-
porações imobiliárias, dispõe sobre o tra-
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tamento tributário a ser dado às receitas 
mensais auferidas pelas empresas cons-
trutoras nos contratos de construção de 
moradias firmados dentro do Programa 
Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, atribui 
à Agência Nacional de Telecomunicações 
– ANATEL as atribuições de apurar, cons-
tituir, fiscalizar e arrecadar a Contribuição 
para o Fomento da Radiodifusão Pública, 
e dá outras providências.

O Vice-Presidente da República, no exercício do 
cargo de Presidente da República, usando das atribui-
ções que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a 
seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º Os arts. 4º e 8º da Lei nº 10.931, de 2 de 
agosto de 2004, passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art 4º Para cada incorporação submetida 
ao regime especial de tributação, a incorpora-
dora ficará sujeita ao pagamento equivalente 
a seis por cento da receita mensal recebida, 
o qual corresponderá ao pagamento mensal 
unificado dos seguintes impostos e contribui-
ções:

 ..............................................................
§ 6º Até 31 de dezembro de 2013, para 

os projetos de incorporação de imóveis resi-
denciais de interesse social, cuja construção 
tenha sido iniciada a partir de 31 de março 
de 2009, o percentual correspondente ao pa-
gamento unificado dos tributos de que trata 
o caput será equivalente a um por cento da 
receita mensal recebida.

§ 7º Para efeito do disposto no § 6º consi-
deram-se projetos de incorporação de imóveis 
de interesse social os destinados à construção 
de unidades residenciais de valor comercial 
de até R$60.000,00 (sessenta mil reais) no 
âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida 
– PMCMV, de que trata a Medida Provisória 
nº 459, de 25 de março de 2009.

§ 8º As condições para utilização do be-
nefício de que trata o § 6º serão definidas em 
regulamento.” (NR)

“Art. 8º Para fins de repartição de recei-
ta tributária e do disposto no § 2º do art. 4º, 
o percentual de seis por cento de que trata o 
caput do art. 4º será considerado:

I – 2,57% (dois inteiros e cinquenta e sete 
centésimos por cento) como Cofins;

II – 0,56% (cinquenta e seis centésimos 
por cento) como Contribuição para o PIS/Pa-
sep;

III – 1,89% (um inteiro e oitenta e nove 
centésimos por cento) como IRPJ; e

IV – 0,98% (noventa e oito centésimos 
por cento) como CSLL.

Parágrafo único. O percentual de um por 
cento de que trata o § 6º do art. 4º será con-
siderado para os fins do caput.

I – 0,44% (quarenta e quatro centésimos 
por cento) como Cofins;

II – 0,09% (nove centésimos por cento) 
como Contribuição para o PIS/Pasep;

III – 0,31% (trinta e um centésimos por 
cento) como IRPJ; e

IV – 0,16% (dezesseis centésimos por 
cento) como CSLL.” (NR)

Art. 2º Até 31 de dezembro de 2013, a empresa 
construtora contratada para construir unidades habita-
cionais de valor comercial de até R$60.000,00 (sessenta 
mil reais) no âmbito do Programa Minha Casa, Minha 
Vida – PMCMV, de que trata a Medida Provisória nº 
459, do 2009, fica autorizada, em caráter opcional, a 
efetuar o pagamento unificado de tributos equivalente 
a um por cento da receita mensal auferida pelo con-
trato de construção.

§ 1º O pagamento mensal unificado de que trata 
o caput corresponderá aos seguintes tributos:

I – Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas – 
IRPJ;

II – Contribuição para o PIS/Pasep;
III – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

– CSLL; e
IV – Contribuição para Financiamento da Segu-

ridade Social – Cofins.
§ 2º O pagamento dos impostos e contribuições 

na forma do disposto no caput será considerado de-
finitivo, não gerando, em qualquer hipótese, direito à 
restituição ou à compensação com o que for apurado 
pela construtora.

§ 3º As receitas, custos e despesas próprias da 
construção sujeita a tributação na forma deste artigo 
não deverão ser computados na apuração das bases 
de cálculo dos impostos e contribuições de que trata 
o § 1º, devidos pela construtora em virtude de suas 
outras atividades empresariais.

§ 4º Para fins de repartição de receita tributária, 
o percentual de um por cento de que trata o caput 
será considerado:
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I – 0,44% (quarenta e quatro centésimos por 
cento) como Cofins;

II – 0,09% (nove centésimos por cento) como 
Contribuição para o PIS/Pasep;

III – 0,31% (trinta e um centésimos por cento) 
como IRPJ; e

IV – 0,16% (dezesseis centésimos por cento) 
como CSLL.

§ 5º O disposto neste artigo somente se aplica 
as construções iniciadas a partir da publicação desta 
Medida Provisória.

§ 6º O pagamento unificado de tributos efetua-
do na forma do caput deverá ser feito até o décimo 
dia do mês subsequente àquele em que houver sido 
auferida a receita.

Art. 3º Até o exercício de 2014, ano-calendário de 
2013, para fins de implementação do registro eletrô-
nico de imóveis previsto na Medida Provisória nº 459, 
de 2009, os investimentos e demais gastos efetuados 
com informatização, que compreende a aquisição de 
hardware, aquisição e desenvolvimento de software 
e a instalação de redes pelos titulares de serviços de 
registro de imóveis a que se refere o inciso IV do art. 5º 
da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, poderão 
ser deduzidos da base de cálculo mensal e da anual 
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.

§ 1º Os investimentos e gastos efetuados deverão 
estar devidamente escriturados no livro Caixa e com-
provados com documentação idônea, que será mantida 
em poder do titular do serviço de registro de imóveis 
de que trata o caput, à disposição da fiscalização, en-
quanto não ocorrer a decadência ou a prescrição.

§ 2º Na hipótese de alienação dos bens de que 
trata o Caput, o valor da alienação deverá integrar o 
rendimento bruto da atividade.

§ 3º O excesso de deduções apurado no mês pode 
ser compensado nos meses seguintes, até dezembro, 
não podendo ser transposto para o ano seguinte.

Art. 4º Fica reduzida a zero a alíquota da Cofins 
incidente sobre a receita bruta da venda, no mercado 
interno, de motocicletas de cilindrada inferior ou igual 
a 150cm3, efetuada por importadores e fabricantes, 
classificadas nos códigos 8711.10.00, 8711.20.10 e 
8711.20.20 da Tabela de Incidência do Imposto sobre 
Produtos Industrializados – TIPI.

§ 1º O disposto no caput não se aplica às receitas 
auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na reven-
da de mercadorias em relação às quais a contribuição 
seja exigida da empresa vendedora, na condição de 
substituta tributária.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se aos fatos 
geradores ocorridos nos meses de abril a junho de 
2009.

Art. 5º O art. 62 da Lei nº 11.196, de 21 do no-
vembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 62. O percentual e o coeficiente 
multiplicadores a que se referem o art. 3º da 
Lei Complementar nº 70, de 30 de dezembro 
de 1991, e o art. 5º da Lei nº 9.715, de 25 de 
novembro de 1998, passam a ser de 291,69% 
(duzentos e noventa e um inteiros e sessenta 
e nove centésimos por cento) e 3,42 (três in-
teiros e quarenta e dois centésimos), respec-
tivamente.” (NR)

Art. 6º O art. 32 da Lei nº 11.652, de 7 de abril de 
2008, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 32 ..................................................
 ..............................................................
§ 7º À Agência Nacional de Telecomuni-

cações – ANATEL compete planejar, executar, 
acompanhar e avaliar as atividades relativas a 
tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança 
e recolhimento da contribuição prevista neste 
artigo, cabendo-lhe promover as demais ativi-
dades necessárias à sua administração.

§ 8º A retribuição à Anatel pelos servi-
ços referidos no § 7º será 2,5% (dois inteiros 
e cinco décimos por cento) do montante ar-
recadado.

§ 9º O percentual e a forma de repasse, 
à Empresa Brasil de Comunicação – EBC, 
dos recursos arrecadados com a contribuição 
deste artigo serão definidos em regulamento, 
respeitados o mínimo estabelecido no inciso 
III do art. 11 desta Lei e o disposto no § 8º 
deste artigo.

§ 10. Enquanto não editado o decreto a 
que se refere o § 9º, deverá a Anatel repassar 
integralmente à EBC toda a arrecadação da 
contribuição deste artigo, observado o disposto 
no § 8º deste artigo.

§ 11. Exepcionalmente, no ano de 2009, a 
contribuição anual prevista no § 2º poderá ser 
paga até o dia 31 de maio de 2009, nos valores 
constantes do Anexo desta Lei.” (NR)

Art. 7º Esta Medida Provisória entra em vigor na 
data de sua publicação, produzindo efeitos:
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I – a partir do primeiro dia do quarto mês subse-
quente à publicação, com relação ao art. 5º, 

II – a partir da data de sua publicação, em rela-
ção aos demais dispositivos.

Brasília, 30 de março de 2009; 188º da Indepen-
dência e 121º da República.

MENSAGEM Nº 192, DE 2009

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 62 da Constituição, submeto 

à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto 
da Medida Provisória nº 460, de 30 de março de 2009, 
que “dá nova redação aos arts. 4º e 8º da Lei nº 10.931, 
de 2 de agosto de 2004, que tratam de patrimônio de 
afetação de incorporações imobiliárias, dispõe sobre 
o tratamento tributário a ser dado às receitas mensais 
auferidas pelas empresas construtoras nos contratos 
de construção de moradias firmados dentro do Pro-
grama Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, atribui à 
Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, as 
atribuições de apurar, constituir, fiscalizar e arrecadar a 
Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública, 
e dá outras providências”.

Brasília, 30 de março de 2009.

EM Nº 40 /MF

Brasília, 27 de março de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à apreciação de Vossa 

Excelência Projeto de Medida Provisória que altera os 
arts. 4º e 8º da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, 
que tratam de patrimônio de afetação de incorporações 
imobiliárias e dispõem sobre o tratamento tributário a 
ser dado às receitas mensais auferidas pelas empresas 
construtoras nos contratos de construção de moradias 
firmados dentro do Programa Minha Casa, Minha Vida 
– PMCMV; confere à Agência Nacional de Telecomum-
caçoes – ANATEL competência para administração da 
Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública, 
e dá outras providências.

2. O art. 1º altera a redação da Lei nº 10.931, de 
2004, de forma a reduzir a alíquota do regime especial 
de tributação aplicável às incorporações imobiliárias:

2.1. de seis por cento para um por cento, 
no caso de projetos de incorporaçao de imó-
veis residenciais de interesse social;

2.2. de sete por cento para seis por cen-
to, nos demais casos.

3. O art. 2º reduz a tributação incidente sobre as 
receitas auferidas pelas empresas construtoras contra-
tadas para construir unidades habitacionais no âmbito 
do PMCMV, de que trata a Medida Provisória nº 459, 
de 25 de março de 2009.

4. O art. 3º cria incentivo tributário para que os 
titulares de serviços de registro de imóveis efetuem 
os gastos necessários para efetivação do registro ele-
trônico, dando-lhes a possibilidade de deduzirem da 
base de cálculo do imposto de renda, até o exercício 
de 2014, ano-calendário de 2013, os investimentos e 
demais gastos necessários à efetivação do disposto 
na Medida Provisória nº 459, de 2009.

6. O art. 4º reduz a zero a alíquota da Contri-
buição para o financiamento da Seguridade Social 
– COFINS incidente sobre a receita bruta da venda, 
no mercado interno, de motocicletas de cilindrada in-
ferior ou igual a 150cm3, efetuada por importadores e 
fabricantes. Essa redução tem por objetivo reduzir o 
impacto da atual conjuntura econômica sobre o setor, 
visando a manutenção dos empregos relacionados a 
essa atividade.

7. O art. 5º aumenta o coeficiente e o percentual 
aplicáveis, respectivamente, na apuração da base de 
cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP (art. 59 da 
Lei nº 9.715, de 25 de novembro de 1998) e da COFINS 
(art. 3º da Lei Complementar nº 70, de 30 de dezembro 
de 1991), devidas pelos fabricantes de cigarros e por 
substituição tributária dos respectivos comerciantes. 
O objetivo da proposta é que o aumento do preço dos 
cigarros no varejo reduza o estímulo de seu consumo 
especialmente pelas camadas mais jovens ou pobres 
da população, conforme recomendado pela Organiza-
ção Mundial da Saúde – OMS. Este aumento de alí-
quotas deverá entrar em vigor a partir do primeiro dia 
do quarto mês subsequente à publicação.

8. O art. 6º faz importantes ajustes na Contribuição 
para o Fomento da Radiodifusão Pública, entre eles:

8.1 confere à Agência Nacional de Tele-
comunicações – ANATEL a tributação, fiscali-
zação, arrecadação, cobrança e recolhimento 
da contribuição instituída pelo art. 32 da Lei nº 

11.652, de 7 de abril de 2008. Isso se justifica 
em função de a Anatel deter competência para 
fiscalizar e arrecadar a taxa de fiscalização e 
funcionamento instituída pelo art. 52 da Lei nº 

5.070, de 7 de julho de 1966, com característi-
cas semelhantes. Em contrapartida, a Agência 
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receberá 2,5% (dois inteiros e cinco décimos 
por cento) do montante arrecadado;

8.2 estabelece que o percentual a ser 
repassado à Empresa Brasileira de Comuni-
cação S/A EBC e a sua forma serão definidos 
em regulamento. Provisoriamente, fica esta-
belecido que o valor total arrecadado, des-
contada a retribuição devida à Anatel, será 
repassado à EBC;

8.3 altera o prazo de recolhimento para a 
data de 31 de maio de 2009, exclusivamente 
para o ano de 2009, em razão da necessidade 
de adaptações operacionais que impossibili-
tam o adimplemento da obrigação em 31 de 
março de 2009.

9. Tendo em vista a relevância da Contribuição 
para o Fomento da Radiodifusão Pública, que se des-
tina a propiciar meios para a melhoria dos serviços de 
radiodifusão pública, bem como ampliar a sua pene-
tração mediante a utilização de serviços de telecomu-
nicações e considerando que o prazo de vencimento 
da contribuição em 2009 se dará em 31 de março, 
justificados estão os requisitos constitucionais de re-
levância e urgência.

10. Em relação às medidas para a área da cons-
trução civil, deve-se ressaltar que as mesmas estão 
sendo adotadas em razão da crise financeira mundial 
e têm por objetivo estimular a indústria desse setor e 
contribuir para a manutenção dos níveis de atividade 
econômica, de emprego e de renda, justificando-se, 
assim, a relevância e urgência das mesmas.

11. Com relação ao art. 14 da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabili-
dade Fiscal, cabe esclarecer que o custo da renúncia 
fiscal decorrente das propostas incluídas nesta Medida 
Provisória está estimado para 2009 e para os anos de 
2010 a 2013, conforme quadro abaixo:

R$ milhões

12. O ajuste do coeficiente multiplicador da Con-
tribuição para o PIS/Pasep e do percentual da COFINS, 
incidentes sobre cigarros, previsto no art. 5º, atua como 
medida de compensação para a renúncia fiscal prevista 

nesta Medida Provisória, bem como para a renúncia 
fiscal decorrente da inclusão de setores relacionados a 
empreendimentos prioritários para o desenvolvimento 
regional, para fins dos benefícios de redução do imposto 
de renda, de que tratam os arts. 1º, 2º e 3º da Medida 
Provisória nº 2.199-14, de 24 de agosto de 2001, a ser 
implementada mediante edição de Decreto.

13. O impacto previsto para os anos de 2010 a 
2013 será considerado quando da elaboração do res-
pectivo projeto de Lei Orçamentária Anual.

14. Essas, Senhor Presidente, são as razões que 
justificam a elaboração da Medida Provisória que ora 
submeto à elevada apreciação de Vossa Excelência.

Respeitosamente, – Guido Mantega.

OF. Nº 619/09/PS-GSE

Brasília, 10 de junho de 2009

Assunto: Envio de PLV para apreciação

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metido à consideração do Senado Federal, o incluso 
Projeto de Lei de Conversão nº 12, de 2009 (Medi-
da Provisória nº 460, de 2009, do Poder Executivo), 
aprovado na Sessão Plenária do dia 3-6-09, que “Dá 
nova redação aos arts. 4º, 5º e 8º da Lei nº 10.931, 
de 2 de agosto de 2004, que tratam de patrimônio de 
afetação de incorporações imobiliárias; dispõe sobre 
o tratamento tributário a ser dado às receitas mensais 
auferidas pelas empresas construtoras nos contratos 
de construção de moradias firmados dentro do Pro-
grama Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, atribui à 
Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL as 
atribuições de apurar, constituir, fiscalizar e arrecadar 
a Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pú-
blica; altera as Leis nos 11.196, de 21 de novembro de 
2005, 11.652, de 7 de abril de 2008, 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003, 9.826, de 23 de agosto de 1999, 
6.099, de 12 de setembro de 1974, 11.079, de 30 de 
dezembro de 2004, 8.668, de 25 de junho de 1993, 
8.745, de 9 de dezembro de 1993, 10.865, de 30 de 
abril de 2004, e 8.989, de 24 de fevereiro de 1995; e 
dá outras providências”, conforme o disposto no art. 
62 da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001.

Remeto, em anexo, o processado da referida 
medida provisória e os autógrafos da matéria aprova-
da nesta Casa.

Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra, 
Primeiro-Secretário.
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NOTA TÉCNICA DE ADEQUAÇÃO 
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Brasília, 7 de abril de 2009

Assunto: Exame da adequação orçamentária e finan-
ceira da Medida Provisória (MP) nº 460, de 30-3-09, 
que “dá nova redação aos arts. 4° e 8° da Lei n° 10.931, 
de 2-8-04, que tratam de patrimônio de afetação das 
incorporações imobiliárias, dispõe sobre o tratamento 
tributário a ser dado às receitas mensais auferidas pe-
las empresas construtoras nos contratos de constru-

ção de moradias firmados dentro do Programa Minha 
Casa, Minha Vida – PMCMV, atribui à Agência Nacio-
nal de Telecomunicações – ANATEL as atribuições de 
apurar, constituir, fiscalizar e arrecadar a Contribuição 
para o Fomento da Radiodifusão Pública, e dá outras 
providências”.

Interessado: Secretaria de Comissões

1. Da Medida Provisória
O Poder Executivo, por meio da Mensagem n° 

27/2009 – CN, de 31-3-2009 (n° 192/2009, na origem), 
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enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória 
(MP) n° 460, de 30-3-09.

O impacto fiscal na arrecadação tributária da 
União, decorrente da avaliação do citado ato legal, jun-
tamente com a Exposição de Motivos (EM) n° 40 – /MF, 
de 27-3-09, que encaminhou a proposta daquela MP ao  
da Presidente da República, é de diversas ordens.

Em primeiro lugar, dispõe sobre o tratamento tri-
butário a ser dado às receitas mensais auferidas por 
empresas de incorporação imobiliárias e construtoras 
nos contratos de construção de moradias firmados 
dentro do Programa Minha Casa, Minha Vida.

Relativamente às incorporações imobiliárias, a 
alíquota fixada em 6%, dentro do Regime Especial 
de Tributação (RET), aplicável a essas operações, 
conforme a Lei n° 10.931/04, fica reduzida para 1%, 
“no caso de projetos de incorporação de imóveis re-
sidenciais de interesse social” e de 7% “para 6%, nos 
demais casos”.

Adicionalmente, cria a opção para as empresas 
construtoras, contratadas no âmbito do PMCMV, do 
pagamento unificado de tributos, na proporção de 1% 
da receita mensal auferida pelo contrato de construção, 
correspondendo ao pagamento dos seguintes tributos: 
Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ; Con-
tribuição para o PIS/Pasep; Contribuição Social Sobre 
o Lucro Líquido CSLL e Contribuição para o Financia-
mento da Seguridade Social – COFINS.

Em terceiro, cria incentivo aos titulares de registro 
de imóveis para a implementação do registro eletrôni-
co de imóveis, permitindo que os investimentos com 
aquisição de hardware/software e instalação de rede 
sejam deduzidos da base de cálculo mensal/anual do 
Imposto de Renda da Pessoa Física, com o objetivo de 
estimular a informatização e aperfeiçoar os controles 
fiscais sobre o setor.

Em quarto, reduz a 0% a alíquota da Cofins in-
cidente sobre a receita bruta da venda, no mercado 
interno, de motocicletas com cilindrada inferior ou igual 
a 150cm3, efetuada por importadores e fabricantes, 
classificadas nos códigos 8711.10.00, 8711.20.10 e 
8711.20.20 da Tabela de Incidência do Imposto sobre 
Produtos Industrializados – TIPI.

Em quinto, consoante o parágrafo 7 da EM, au-
menta o coeficiente e o percentual aplicáveis na apu-
ração da base de cálculo da Contribuição para o PIS/
Pasep (art. 5° da Lei n° 9.715/98) e da Cofins (art. 3° 
da LC n° 70/91), devidas pelos fabricantes de cigarros 
e por substituição tributária dos respectivos comercian-
tes, com o objetivo de aumentar o preço desses bens 
e reduzir o estímulo ao consumo, conforme recomen-
dação da Organização Mundial da Saúde – OMS.

2. Das Disposições Legais sobre a Adequação Or-
çamentária e Financeira

Relativamente à criação de benefícios tributá-
rios, o art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal – 
LRF determina que a sua concessão deverá estar 
acompanhada do impacto orçamentário-financeiro 
no exercício em que deva iniciar a sua vigência e nos 
dois seguintes, atender ao disposto na Lei de Diretri-
zes Orçamentárias – LDO e a, pelo menos, uma das 
seguintes condições:

I – demonstração pelo proponente de 
que a renúncia foi considerada na estimativa 
de receita da lei orçamentária, na forma do art. 
12, e de que não afetará as metas de resulta-
dos fiscais previstas no anexo próprio da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias;

II – estar acompanhada de medidas de 
compensação, no período mencionado no 
caput, por meio do aumento de receita, pro-
veniente da elevação de alíquotas, ampliação 
da base de cálculo, majoração ou criação de 
tributo ou contribuição.

E mais, de acordo com o § 2°, do mesmo arti-
go:

“Se o ato de concessão ou ampliação 
do incentivo ou benefício de que trata o ca-
put deste artigo decorrer de condição contida 
no inciso II, o benefício só entrará em vigor 
quando implementadas as medidas referidas 
no mencionado inciso.”

3. Do Impacto Fiscal Decorrente da MP
Em atenção ao art. 14 da LRF, a citada EM, em 

seu parágrafo 11, apresenta as seguintes estimativas 
das renúncias de receitas tributárias, em decorrên-
cia dos incentivos concedidos no âmbito da MP n° 
460/09.

Adicionalmente, no parágrafo 12 da citada EM, é 
informado que o ajuste do PIS/PASEP e COFINS, na 
base de cálculo dos cigarros, “atua como medida de 
compensação para a renúncia fiscal prevista nesta 
Medida Provisória, bem como para a renúncia fiscal 
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decorrente da inclusão de setores relacionados a em-
preendimentos prioritários para o desenvolvimento re-
gional, para fins dos benefícios de redução do imposto 
de renda, de que tratam os arts. 1°, 2° e 3° da MP n° 
2.194-14, de 24 de agosto de 2001, a ser implementada 
mediante edição de Decreto”.1 (negritação nossa)

Ora, conforme assinalado no último parágrafo do 
item 1 desta Nota, a EM, em seu parágrafo 7, afirma 
que o referido aumento da tributação dos cigarros visa 
reduzir o estímulo ao seu consumo; conforme reco-
mendação da OMS.

Assim, aparentemente há uma contradição: ou 
bem o consumo cai com o aumento do preço ou o 
consumo permanece inalterado com o aumento do 
preço. Se se admite a hipótese de que o consumo 
cai com o aumento do preço, conforme o parágrafo 7 
da EM, para que se obtenha ganho de receita, como 
pretende o parágrafo 12 da mesma EM, é necessá-
rio que a queda do consumo seja proporcionalmen-
te menor do que o aumento do preço (no jargão de 
economista a elasticidade-preço da demanda seria 
entre 0 e 1), informação essa que não é disponibili-
zada na EM.

Por outro lado, há os que entendem que, pelo me-
nos a curto-prazo, a demanda de cigarros em geral é 
inelástica em relação à variações de preços, vale dizer, 
o preço pode aumentar que o consumo permanece o 
mesmo, o que ocasionaria aumento da arrecadação. 
Porém, nessa situação, o setor de saúde ficaria con-
trariado porque não seria alcançado o objetivo de re-
dução do consumo.

1 Art. 1° Sem prejuízo das demais normas em vigor aplicáveis à 
matéria, a partir do ano-calendário de 2000, as pessoas jurídicas 
que tenham projeto protocolizado e aprovado até 31 de dezembro 
de 2013 para instalação, ampliação, modernização ou diversifica-
ção enquadrado em setores da economia considerados, em ato do 
Poder Executivo, prioritários para o desenvolvimento regional, nas 
áreas de atuação das extintas Superintendência de Desenvolvimen-
to do Nordeste – Sudene e Superintendência de Desenvolvimento 
da Amazônia – Sudam, terão direito à redução de 75% (setenta e 
cinco por cento) do imposto sobre a renda e adicionais, calculados 
com base no lucro da exploração.
Art. 2° Fica extinto, relativamente ao período de apuração iniciado 
a partir de 1° de janeiro de 2001, o benefício fiscal de redução do 
imposto sobre a renda e adicionais não restituíveis, de que trata 
o art. 14 da Lei n° 4.239, de 27 de junho de 1963 e o art. 22 do 
Decreto-Lei n° 756, de 11 de agosto de 1969, exceto para aque-
les empreendimentos dos setores da economia que venham a ser 
considerados, pelo Poder Executivo, prioritários para o desenvolvi-
mento regional, e para os que têm sede na área de jurisdição da 
Zona Franca de Manaus.
Art. 3º Sem prejuízo das demais normas em vigor sobre a matéria, 
fica mantido, até 31 de dezembro de 2013, o percentual de trinta por 
cento previsto no inciso I do art. 2° da Lei n° 9.532, de 1997 para 
aqueles empreendimentos dos setores da economia que venham 
a ser considerados, em ato do Poder Executivo, prioritários para o 
desenvolvimento regional.

Ademais, pela experiência da administração fis-
cal, nem mesmo é possível que ocorra o aumento da 
receita, visto que, com o aumento do preço, há um es-
tímulo à elevação do contrabando. Se isso for verdade, 
o que é provável com base no comportamento histórico 
da receita oriunda de cigarros, também na hipótese de 
que a elasticidade-preço da demanda seja entre 0 e 
1 (relativamente inelástica), poderia não haver ganho 
de receita, porque parte do consumo migraria para o 
mercado ilegal.

4. Conclusão
Em conclusão, entendemos que a referida MP 

está parcialmente adequada do ponto de vista orça-
mentário, pois, embora mostre estimativa da perda 
de receita derivada dos benefícios fiscais ora criados, 
conforme determina a LRF, não apresenta explicação 
convincente sobre o que acontecerá com a demanda 
de cigarros, e, consequentemente, a arrecadação, a 
partir da elevação base de cálculo da tributação pelo 
PIS/PASEP e COFINS; apontada como medida com-
pensatória da renúncia fiscal oriunda daqueles bene-
fícios e dos previstos pela MP n° 2.199-14/2001, arts. 
1° a 3°.

José Rui Gonçalves Rosa, Consultor de Or-
çamentos.

 
PARECER DO RELATOR, PELA 

COMISSÃO MISTA, À 
 MEDIDA PROVISÓRIA Nº 460, DE 2009,  
E EMENDAS A ELA APRESENTADAS  
(PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO).

O SR. ANDRÉ VARGAS (PT-PR. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, a votação da medida provi-
sória deverá se dar na terça-feira ou na quarta-feira. 
Parece-me que há entendimento em relação a isso. 
Portanto, desde ontem, já divulgamos, com algumas 
adaptações, o que seria o nosso projeto de conversão 
e o nosso parecer. Já é de conhecimento das Lide-
ranças o eixo central do nosso parecer, as emendas 
que acolheríamos.

Vale destacar antecipadamente que questões de 
ordem aqui apresentadas se baseavam na suposição 
de que este Relator acolheria determinada emenda. 
No entanto, respeitando não os 10 dias orientados pela 
Presidência e pela Mesa, já distribuímos o relatório com 
praticamente 99% das questões atendidas.

Como há entendimento, Sr. Presidente, passo a 
ler. A Medida Provisória é do conhecimento de todos 
e, como estou com um problema de garganta, um pro-
blema de voz, passo a ler o voto.
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Voto do Relator

De acordo com o art. 62 da Constituição Fede-
ral, “em caso de relevância e urgência, o Presidente 
da República poderá adotar medidas provisórias, com 
força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Con-
gresso Nacional”.

O § 1º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002, do 
Congresso Nacional, estabelece, por sua vez, que “no 
dia da publicação da Medida Provisória no Diário Ofi-
cial da União, o seu texto será enviado ao Congresso 
Nacional, acompanhado da respectiva Mensagem e 
documento expondo a motivação do ato”.

Assim, a admissibilidade da Medida Provisória 
depende da observância dos pressupostos consti-
tucionais de relevância e urgência e do atendimento 
ao mencionado dispositivo do Regimento Comum do 
Congresso Nacional.

Por intermédio da Mensagem nº 192, de 30 de 
março de 2009, o Poder Executivo encaminhou ao 
Congresso Nacional a Medida Provisória nº 460, de 
2009.

A Exposição de Motivos do Ministério da Fa-
zenda nº 40, de 27 de março de 2009, justifica os 
benefícios fiscais concedidos pela Medida Provisória 
nº 460, de 2009, quanto a sua relevância e urgência, 
pela necessidade de incentivar a indústria nacional 
e de manter os níveis da atividade econômica, do 
emprego e da renda no atual cenário de crise finan-
ceira mundial.

Já as alterações na Contribuição para o Fomen-
to da Radiodifusão Pública são relevantes, segundo o 
Poder Executivo, porque propiciam meios para a me-
lhoria dos serviços de radiodifusão pública, bem como 
ampliam a sua penetração mediante a utilização de 
serviços de telecomunicações, e são urgentes devido 
ao prazo anterior de pagamento da contribuição para 
esse ano, que se encerraria em 31 de março.

Entendemos que as razões descritas na Exposi-
ção de Motivos são suficientes para justificar a edição 
da Medida Provisória.

Assim, somos pela admissibilidade da presente 
Medida Provisória.

Da análise da Medida Provisória não se depreen-
de qualquer vício de inconstitucionalidade ou injuridi-
cidade ou má técnica legislativa. A proposição atende 
às normas constitucionais relativas às competências 
legislativas da União e às atribuições do Congresso 
Nacional, com posterior pronunciamento do Presiden-
te da República. Além disso, a Medida Provisória não 
se reporta a matérias de competência exclusiva do 
Congresso Nacional ou de qualquer de suas Casas, 

de acordo com os arts. 49, 51 e 52 da Constituição 
Federal.

Quanto às emendas, também não verificamos 
vícios flagrantes de inconstitucionalidade, injuridicida-
de ou técnica legislativa que obstem a apreciação do 
mérito de todas elas.

Em virtude do exposto, votamos pela constitucio-
nalidade da Medida Provisória nº 460, de 2009, bem 
como das emendas.

A análise de adequação financeira e orçamentá-
ria da Medida Provisória nº 460, de 2009, deve seguir 
as disposições da Resolução nº 1, de 2002, do Con-
gresso Nacional. De acordo com o § 1º do seu art. 5º, 
“o exame de compatibilidade e adequação orçamen-
tária e financeira das Medidas Provisórias abrange 
a análise da repercussão sobre a receita ou sobre a 
despesa pública da União e da implicação quanto ao 
atendimento das normas orçamentárias e financeiras 
vigentes, em especial a conformidade com a Lei Com-
plementar nº 101, de 4 maio de 2000,a lei do plano 
plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei or-
çamentária da União”.

Visando cumprir o definido na Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, o Ministério da Fazenda salienta que 
o ajuste do coeficiente e do percentual que elevam, 
respectivamente, a base de cálculo da contribuição 
para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre 
cigarros servirá como medida compensatória para a 
renúncia fiscal estimada. Adicionalmente, a Exposi-
ção de Motivos informa que o impacto previsto para 
os anos de 2010 a 2013 será considerado quando da 
elaboração do respectivo projeto de Lei Orçamentária 
Anual – LOA.

A Medida, portanto, cumpre o estabelecido na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2009 e na Lei 
de Responsabilidade Fiscal. Não vislumbramos, dessa 
forma, incompatibilidade ou inadequação orçamentária 
ou financeira na norma em análise. Tampouco verifi-
camos incompatibilidades ou inadequações financei-
ras ou orçamentárias que nos impeçam de analisar o 
mérito das emendas.

Dessa forma, nos termos da Resolução n° 1, 
do Congresso Nacional, somos pela adequação or-
çamentária e financeira da Medida Provisória n° 460, 
de 2009. 

Do mérito
Os arts. 1° e 2° da Medida Provisória n° 460, de 

2009, complementam o Programa Habitacional Mi-
nha Casa, Minha Vida, lançado pelo Governo com a 
edição da Medida Provisória n° 459, de 2009, votada 
nesta Casa.
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Os dispositivos instituem importantes benefícios 
fiscais para o setor da construção civil. Destaca-se a 
importância econômica, no atual cenário de crise in-
ternacional, dessas iniciativas. Os benefícios auxiliam 
a recuperação do nível produtivo de setor relevante na 
produção de empregos. Entretanto, há também o as-
pecto social da medida. O Programa Habitacional es-
timulado pelos artigos supracitados visa oferecer, em 
condições favoráveis, a oportunidade de aquisição de 
moradia a milhares de famílias de baixa renda no Bra-
sil. Hoje, estima-se que o déficit habitacional do País 
chegue a 7 milhões de residências. Por essas razões, 
não há como não ser favorável à matéria.

Já o art. 3° auxilia a transição dos registros de 
imóveis para o meio eletrônico. Essa evolução, além de 
dar maior agilidade aos serviços notariais, incremen-
tará sensivelmente o poder de fiscalização de órgãos 
públicos, como a Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, a Polícia Federal e o Banco Central do Brasil. 
Além disso, processos judiciais de execução podem se 
tornar mais céleres com a implementação do referido 
registro informatizado.

Outro incentivo tributário importante é concedido 
aos fabricantes de motocicletas no art. 4°. A iniciativa 
tem o mesmo objetivo dos benefícios recentemente 
instituídos para veículos de passeio e outros automó-
veis. Com efeito, percebe-se que esse setor já sente 
positivamente os efeitos da redução de tributos sobre 
seus produtos. Em março de 2009, a produção de ve-
ículos subiu 34,2%.

Visando cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal 
e, sobretudo, seguindo orientações da Organização 
Mundial de Saúde, eleva-se a tributação do cigarro 
no art. 5° da medida provisória. Segundo estudo da 
OMS, mais de 1 bilhão de pessoas poderão morrer 
no século XXI devido ao tabagismo. O mesmo docu-
mento aponta que cerca de dois terços da população 
fumante do mundo vivem em 10 países, dentre os 
quais, lamentavelmente, está o Brasil. De sorte que o 
estudo recomenda a implementação pelos governan-
tes de algumas iniciativas para reverter esse cenário, 
destacando-se a criação e o aumento de impostos 
sobre a comercialização do tabaco.

Por fim, o art. 6° concede à Agência Nacional 
de Telecomunicações a competência para planejar, 
executar, acompanhar e avaliar as atividades relati-
vas à tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança 
e recolhimento da contribuição para o fomento da ra-
diodifusão pública.

Essa contribuição incide sobre os mesmos ser-
viços e é paga pelos mesmos contribuintes das taxas 
de fiscalização de instalação e de funcionamento para 
o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações – FIS-

TEL, também administradas pela Agência Nacional de 
Telecomunicações – ANATEL. Com efeito, para evitar 
o aumento da carga tributária dessas empresas, esse 
tributo foi instituído tendo como contrapartida a dimi-
nuição do valor da taxa de fiscalização de funciona-
mento. A delegação de competência à Anatel torna, 
portanto, mais racional a cobrança da mencionada 
contribuição.

Assim, entendemos necessárias e oportunas to-
das as iniciativas inseridas na Medida Provisória n° 460, 
de 30 de março de 2009. De fato, elas se constituem 
em importantes alterações na legislação e beneficiam 
tanto a área econômica quanto a social. Dessa forma, 
não há como discordar do mérito da matéria em análi-
se, razão pela qual nos manifestamos pela aprovação 
de todo o conteúdo da medida provisória. Essa é uma 
medida do bem.

Consideramos, entretanto, que há mudanças 
ou inclusões a serem feitas no texto original, a fim de 
aprimorá-lo. Alterações essas direcionadas, sobretudo, 
a atingir o escopo da norma, que é o desenvolvimento 
econômico e social do País. Para tanto, avaliamos, tam-
bém, as relevantes sugestões oferecidas pelos ilustres 
pares desta Casa e do Senado Federal, colhidas nas 
emendas apresentadas e no intenso debate sobre o 
assunto. Dessa análise, concluímos pela apresentação 
do Projeto de Lei de Conversão anexo, que contém as 
modificações a seguir descritas resumidamente.

Quero destacar antes, Sr. Presidente, que nesta 
medida provisória, com exceção de 3 medidas pro-
postas pelo Governo de adequações orçamentárias 
que também se constituem em medidas do bem, fo-
ram acatadas aqui apenas emendas de Parlamen-
tares – algumas acolhidas, e outras, não obstante o 
mérito, não acolhidas por não estarem compatíveis 
no momento.

No entanto, ao final, em face do exposto, o voto 
é pela admissibilidade, constitucionalidade, juridici-
dade, técnica legislativa e adequação financeira e 
orçamentária da Medida Provisória n° 460, de 2009, 
e das Emendas nos 1 a 76; e, quanto ao mérito, pela 
aprovação da referida medida provisória, pela aprova-
ção, na forma do Projeto de Lei de Conversão anexo, 
das Emendas nos 3, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 
28, 29, 30, 45, 46, 63, 68 e 71 e pela rejeição das 
demais emendas.

Portanto, Sr. Presidente, este é o nosso voto. O 
Projeto de Lei de Conversão já foi distribuído, e deverá 
ser votado na semana que vem. Foi, portanto, protocoli-
zado, distribuído para os Líderes desde ontem, e agora 
está em condições de ser devidamente observado.

Portanto, este é o voto, Sr. Presidente.
Parecer escrito Encaminhado à mesa
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PARECER APRESENTADO EM PLENÁRIO PELO 
RELATOR DESIGNADO PARA MANIFESTAR-SE 

PELA COMISSÃO MISTA DESTINADA A  
APRECIAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA  

Nº 460, DE 30 DE MARÇO DE 2009

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 460, DE 2009 
(Mensagem nº 192, de 2009)

Dá nova redação aos arts. 4º e 8º da 
Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, que 
tratam de patrimônio de afetação de incor-
porações imobiliárias, dispõe sobre o tra-
tamento tributário a ser dado às receitas 
mensais auferidas pelas empresas cons-
trutoras nos contratos de construção de 
moradias firmados dentro do Programa 
Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, atribui 
à Agência Nacional de Telecomunicações 
– ANATEL as atribuições de apurar, cons-
tituir, fiscalizar e arrecadar a Contribuição 
para o Fomento da Radiodifusão Pública, 
e dá outras providências.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado André Vargas

I – Relatório

O Exmo. Sr. Presidente da República, com ful-
cro no art. 62 da Constituição Federal, submeteu à 
deliberação do Congresso Nacional, nos termos da 
Mensagem nº 192, de 30 de março de 2009, a Medida 
Provisória – MP nº 460, de 30 de março de 2009, que 
“dá nova redação aos arts. 4º e 8º da Lei nº 10.931, 
de 2 de agosto de 2004, que tratam de patrimônio de 
afetação de incorporações imobiliárias, dispõe sobre 
o tratamento tributário a ser dado às receitas mensais 
auferidas pelas empresas construtoras nos contratos 
de construção de moradias firmados dentro do Pro-
grama Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, atribui à 
Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL as 
atribuições de apurar, constituir, fiscalizar e arrecadar a 
Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública, 
e dá outras providências”.

A iniciativa realiza alterações, descritas neste re-
latório, na legislação do Regime Especial de Tributação 
do Patrimônio de Afetação, do Imposto sobre a Renda 
da Pessoa Física, da Contribuição para o Financiamen-
to da Seguridade Social-Cofins, da Contribuição para 
os Programas de Integração Social e de Formação do 
Patrimônio do servidor público – PIS/Pasep e da Con-
tribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública.

Alterações na Legislação do Regime Especial Tri-
butário do Patrimônio de Afetação

O art. 1º da Medida Provisória altera os arts. 4º 
e 8º da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, que 
tratam do Regime Especial Tributário do Patrimônio 
de Afetação.

O Patrimônio de Afetação é um modelo especial 
de incorporação imobiliária instituído pela Medida Pro-
visória nº 2.221, de 4 de setembro de 2001, que intro-
duziu os arts. 30-A a 30-G na Lei nº 4.591, de 16 de 
dezembro de 1964, posteriormente modificados pela 
Lei nº 10.931/2004. Nesse modelo, terreno e acessões 
objeto da incorporação imobiliária, assim como bens 
e direitos a ela vinculados, mantêm-se apartados do 
patrimônio do incorporador, constituindo o denominado 
patrimônio de afetação.

Esse patrimônio não se comunica com os demais 
bens, direitos e obrigações do incorporador ou de ou-
tras incorporações, assim como só responde pelas dí-
vidas e obrigações próprias do empreendimento. Já o 
incorporador poderá responder por prejuízos causados 
pelo patrimônio de afetação. É uma forma de incorpo-
ração que oferece maiores garantias ao adquirente 
do imóvel, pois protege o investimento realizado caso 
a incorporadora esteja com dificuldades financeiras. 
Com efeito, nem mesmo a decretação de falência do 
incorporador atinge os patrimônios de afetação consti-
tuídos, conforme o art. 31-F da Lei nº 4.591/1964, com 
a redação dada pela Lei nº 10.931/2004.

A mesma Lei nº 10.931/2004 instituiu regime es-
pecial de tributação para esse tipo de incorporação. 
Segundo a redação original da Lei, a incorporadora 
pagará sete por cento da receita mensal recebida re-
lativa a cada empreendimento submetido a esse regi-
me. É um pagamento mensal simplificado dos tributos 
devidos pela incorporação e unifica os seguintes im-
postos e contribuições: Imposto de Renda das Pesso-
as Jurídicas – IRPJ; Contribuição para os Programas 
de Integração Social e de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público – PIS/Pasep; Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido – CSLL; e Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social – Cofins.

O art. 1º da MP nº 460, de 2009, altera o caput 
do art. 4º da Lei nº 10.931/2004, a fim de reduzir esse 
percentual de pagamento unificado de sete para seis 
por cento. O artigo também introduz os §§ 6º, 7º e 8º 
no mesmo dispositivo para fixar, até 31 de dezembro 
de 2013, o referido percentual em um por cento para 
incorporações de imóveis residenciais de interesse 
social, cuja construção tenha sido iniciada a partir de 
31 de março de 2009, de valor até 60 mil reais, inse-
ridos no Programa Minha Casa, Minha Vida, de que 
trata a Medida Provisória nº 459, de 25 de março de 
2009. Já o art. 8º da Lei nº 10.931/2004 é modificado 
para adequar os percentuais de distribuição da receita 
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arrecadada com o pagamento unificado entre os tribu-
tos que o compõem.

Tratando de matéria semelhante a do primeiro 
artigo da MP, o art. 2º estende, até 31 de dezembro 
de 2013, a opção de pagamento unificado de um por 
cento sobre a receita mensal para empresas constru-
toras contratadas para construir unidades habitacionais 
de valor comercial de até sessenta mil reais no âmbito 
do Programa Minha Casa, Minha Vida.

Benefício na Legislação do Imposto de Renda Pes-
soa Física para Estimular a Implantação do Regis-
tro Eletrônico de Imóveis

O art. 3º da MP institui dedução na base de cál-
culo mensal e anual do imposto de renda pessoa física 
dos custos de aquisição de hardware e software e de 
instalação de rede necessários para a implementação 
do registro eletrônico de imóveis previsto pela Medida 
Provisória nº 459, de 2009. Essa MP estabelece, nos 
arts. 41 a 44, as regras para que os registros de imó-
veis, observados os prazos e condições previstas em 
regulamento, instituam sistema de registro eletrônico. 
Adicionalmente, os mesmos dispositivos determinam 
que os atos registrais praticados a partir da vigência 
da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, sejam 
inseridos no sistema de registro eletrônico no prazo 
de até cinco anos.

Benefício Para a Fabricação e Importação de Mo-
tocicletas

O art. 4º reduz a zero a alíquota da Cofins, para 
fatos geradores ocorridos nos meses de abril a junho 
de 2009, incidente sobre a receita bruta da venda, no 
mercado interno, de motocicletas de cilindrada infe-
rior ou igual a 150 cm3, efetuada por importadores e 
fabricantes, classificadas nos seguintes códigos da 
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos In-
dustrializados – TIPI:

-
nativo de cilindrada não superior a 50 cm³;

inferior ou igual a 125 cm³; e

superior a 125 cm³;
O § 1º do artigo acrescenta, ainda, que essa 

redução não se aplica à contribuição devida pelo re-
vendedor quando o fabricante ou o importador deva 
recolhê-la na condição de substituto tributário.

Elevação da Carga Tributária Incidente Sobre a Fa-
bricação e Comercialização de Cigarros

O art. 5º altera o art. 62 da Lei nº 11.196, de 21 
de novembro de 2005, para elevar a tributação da Con-
tribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidos pelo 
fabricante de cigarro na condição de contribuinte e de 

substituto do comerciante varejista. O valor dessas 
contribuições é cobrado sobre base de cálculo obtida 
pela multiplicação do preço de varejo do cigarro pelos 
índices constantes no referido art. 62. A MP eleva esses 
índices de 169% (cento e sessenta e nove por cento) 
para 291,69% (duzentos e noventa e um inteiros e ses-
senta e nove centésimos por cento) para a Cofins, e 
de 1,98 (um inteiro e noventa e oito centésimos) para 
3,42 (três inteiros e quarenta e dois centésimos) para 
a Contribuição para o PIS/Pasep.

Alterações na Legislação da Contribuição para o 
Fomento da Radiodifusão Pública

A contribuição para o fomento da radiodifusão 
pública foi instituída pela Lei nº 11.652, de 7 de abril 
de 2008, e tem, no mínimo, 75% de sua arrecadação 
destinada à Empresa Brasileira de Comunicação – 
EBC (art. 11, III, da Lei nº 11.652/2008). Essa contri-
buição é anual e paga pelos mesmos contribuintes que 
recolhem as taxas de fiscalização de instalação e de 
funcionamento para o Fundo de Fiscalização das Te-
lecomunicações – FISTEL. Assim, o art. 6º da Medida 
Provisória altera o art. 32 da Lei nº 11.652/2008, visando 
conceder também à Anatel a competência de fiscalizar, 
arrecadar e cobrar a supracitada contribuição.

Adicionalmente, são incluídos parágrafos no mes-
mo dispositivo para: fixar o percentual de 2,5% do 
montante arrecadado pela contribuição como remu-
neração à Anatel; estabelecer que será repassado à 
EBC o valor total da receita da contribuição, enquanto 
não for definido em regulamento o percentual e a for-
ma do repasse; e prorrogar de 31 de março para 31 
de maio o prazo de pagamento da contribuição para 
o ano de 2009.

Cláusula de Vigência
De acordo com o art. 7º, a MP entra em vigor e 

produz efeitos na data de sua publicação, à exceção 
do art. 5º que, por elevar a tributação da Cofins e da 
contribuição para o PIS/Pasep sobre cigarros, só pro-
duzirá efeitos a partir de. 1º de julho de 2009.

É o relatório.

II – Voto Do Relator

Da Admissibilidade

De acordo com o art. 62 da Constituição Fede-
ral, “em caso de relevância e urgência, o Presidente 
da República poderá adotar medidas provisórias, com 
força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Con-
gresso Nacional”. O § 1º do art. 2º da Resolução nº 1, 
de 2002, do Congresso Nacional, estabelece, por sua 
vez, que, “no dia da publicação da Medida Provisória 
no Diário Oficial da União, o seu texto será enviado 
ao Congresso Nacional, acompanhado da respectiva 
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Mensagem e documento expondo a motivação do ato”. 
Assim, a admissibilidade da MP depende da observân-
cia dos pressupostos constitucionais de relevância e 
urgência, e do atendimento ao mencionado dispositivo 
do Regimento Comum do Congresso Nacional.

Por intermédio da Mensagem nº 192, de 30 de 
março de 2009, o Poder Executivo encaminhou ao 
Congresso Nacional a MP nº 460, de 2009, aventando 
as razões para a sua adoção.

A Exposição de Motivos do Ministério da Fazenda 
nº 40, de 27 de março de 2009, justifica os benefícios 
fiscais concedidos pela Medida Provisória nº 460, de 
2009, quanto a sua relevância e urgência, pela neces-
sidade de incentivar a indústria nacional e de manter os 
níveis da atividade econômica, do emprego e da renda 
no atual cenário de crise financeira mundial.

Já as alterações na Contribuição para o Fomen-
to da Radiodifusão Pública são relevantes, segundo o 
Poder Executivo, porque propiciam meios para a me-
lhoria dos serviços de radiodifusão pública, bem como 
ampliam a sua penetração mediante a utilização de 
serviços de telecomunicações, e são urgentes devido 
ao prazo anterior de pagamento da contribuição para 
esse ano, que se encerraria em 31 de março.

Entendemos que as razões descritas na Exposi-
ção de Motivos são suficientes para justificar a edição 
da Medida Provisória em análise. Além disso, foram 
cumpridas todas as condições listadas na Constituição 
Federal e na Resolução nº 1, de 2002, do Congresso 
Nacional, quanto à edição e ao encaminhamento de 
MP. Vale salientar que os benefícios concedidos pela 
Medida, além de auxiliar o País a reverter os efeitos 
da crise financeira mundial, têm importante aspecto 
social, facilitando o acesso à moradia para milhares de 
brasileiros, o que ressalta a relevância da matéria.

Assim, somos pela admissibilidade da presente 
Medida Provisória.

Da Constitucionalidade, Juridicidade e Técnica 
Legislativa

Da análise da MP não se depreende qualquer 
vício de inconstitucionalidade ou injuridicidade ou má 
técnica legislativa. A proposição atende às normas 
constitucionais relativas às competências legislativas 
da União (art. 24, I) e às atribuições do Congresso Na-
cional, com posterior pronunciamento do Presidente da 
República (art. 48, I). Além disso, a MP não se reporta 
a matérias de competência exclusiva do Congresso Na-
cional ou de qualquer de suas Casas, de acordo com 
os arts. 49, 51 e 52 da Constituição Federal.

Quanto às emendas, também não verificamos 
vícios flagrantes de inconstitucionalidade, injuridicida-
de ou técnica legislativa que obstem a apreciação do 
mérito de todas elas.

Em virtude do exposto, votamos pela constitu-
cionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da 
MP nº 460, de 2009, bem como das emendas que lhe 
foram apresentadas.

Da Adequação Financeira e Orçamentária
A análise de adequação financeira e orçamentária 

da MP nº 460, de 2009, deve seguir as disposições da 
Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional. De 
acordo com o § 1º do seu art. 5º, “o exame de compa-
tibilidade e adequação orçamentária e financeira das 
Medidas Provisórias abrange a análise da repercussão 
sobre a receita ou sobre a despesa pública da União 
e da implicação quanto ao atendimento das normas 
orçamentárias e financeiras vigentes, em especial a 
conformidade com a Lei Complementar nº 101, de 4 
maio de 2000, a lei do plano plurianual, a lei de diretri-
zes orçamentárias e a lei orçamentária da União”.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 
2009 (Lei nº 11.768, de 14 de agosto de 2008), em 
seu art. 93, condiciona a aprovação de Medida Pro-
visória que conceda ou amplie incentivo ou benefício 
de natureza tributária ao cumprimento do disposto no 
art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

A LRF, por sua vez, estabelece três condições 
para a concessão ou ampliação de incentivo ou be-
nefício de natureza tributária da qual decorra renúncia 
de receita: a demonstração do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência 
e nos dois seguintes; a compatibilidade com o cum-
primento das metas fiscais estabelecidas na LDO; e o 
atendimento de pelo menos uma de duas condições 
estabelecidas.

Uma dessas condições é que o proponente de-
monstre que a renúncia foi considerada na estimativa 
de receita da lei orçamentária e que não afeta as me-
tas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da 
LDO. A outra condição, alternativa, é que a proposição 
esteja acompanhada de medidas de compensação, por 
meio do aumento de receita, proveniente da elevação 
de alíquotas, ampliação de base de cálculo, majoração 
ou criação de tributo. Nesse caso, o benefício só pode 
entrar em vigor quando implementadas tais medidas 
compensatórias.

De acordo com a mencionada Exposição de Mo-
tivos, os incentivos concedidos pela Medida Provisória 
nº 460, de 2009, gerarão uma perda total de arreca-
dação calculada, para o ano de 2009, em R$384,29 
milhões. Para os anos de 2010 a 2013 a renúncia está 
estimada em R$1.337,71 milhões.

Visando cumprir o definido na Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, o Ministério da Fazenda salienta que 
o ajuste do coeficiente e do percentual que elevam, 
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respectivamente, a base de cálculo da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre cigarros 
servirá como medida compensatória para a renúncia 
fiscal estimada. Adicionalmente, a Exposição de Mo-
tivos informa que o impacto previsto para os anos de 
2010 a 2013 será considerado quando da elaboração 
do respectivo projeto de Lei Orçamentária Anual.

A Medida, portanto, cumpre o estabelecido na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2009 e na Lei 
de Responsabilidade Fiscal. Não vislumbramos, dessa 
forma, incompatibilidade ou inadequação orçamentária 
ou financeira na Norma em análise. Tampouco verifi-
camos incompatibilidades ou inadequações financei-
ras ou orçamentárias que nos impeçam de analisar o 
mérito das emendas.

Dessa forma, nos termos da Resolução do Con-
gresso Nacional nº 1, de 2002, somos pela adequação 
orçamentária e financeira da MP nº 460, de 2009, e 
das emendas a ela apresentadas.

Do Mérito

Os arts. 1º e 2º da MP nº 460, de 2009, comple-
mentam o Programa Habitacional Minha Casa, Minha 
Vida, lançado pelo Governo com a edição da Medida 
Provisória nº 459, de 2009.

Os dispositivos instituem importantes benefícios 
fiscais para o setor da construção civil. Destaca-se a 
importância econômica, no atual cenário de crise in-
ternacional, dessas iniciativas. Os benefícios auxiliam 
a recuperação do nível produtivo de setor relevante na 
produção de empregos. Entretanto, há também o as-
pecto social da medida. O Programa Habitacional es-
timulado pelos artigos supracitados visa oferecer, em 
condições favoráveis, a oportunidade de aquisição de 
moradia a milhares de famílias de baixa renda no Bra-
sil. Hoje, estima-se que o déficit habitacional do país 
chegue a 7 milhões de residências. Por essas razões, 
não há como não ser favorável à matéria.

Já o art. 3º auxilia a transição dos registros de imó-
veis para o meio eletrônico. Essa evolução, além de dar 
maior agilidade aos serviços notariais, incrementará sen-
sivelmente o poder de fiscalização de órgãos públicos, 
como a Secretaria da Receita Federal do Brasil, a Polícia 
Federal e o Banco Central do Brasil. Além disso, processos 
judiciais de execução podem se tornar mais céleres com a 
implementação do referido registro informatizado.

Outro incentivo tributário é concedido aos fabri-
cantes de motocicletas pelo art. 4º. A iniciativa tem o 
mesmo objetivo dos benefícios recentemente institu-
ídos para veículos de passeio e outros automóveis. 
Com efeito, percebe-se que esse setor já sente posi-
tivamente os efeitos da redução de tributos sobre seus 
produtos. Em março de 2009, a produção de veículos 

subiu 34,2% em relação a fevereiro do mesmo ano. 
Concordamos, portanto, com essas iniciativas.

Visando cumprir o determinado na Lei de Respon-
sabilidade Fiscal e, sobretudo, seguindo orientações da 
Organização Mundial de Saúde – OMS, eleva-se a tri-
butação do cigarro no art. 5º da MP. Segundo estudo da 
OMS, mais de 1 bilhão de pessoas poderão morrer no 
século XXI devido ao tabagismo. O mesmo documento 
aponta que cerca de dois terços da população fumante 
do mundo vive em dez países, dentre os quais está o Bra-
sil. De sorte que o estudo recomenda a implementação 
pelos governantes de algumas iniciativas para reverter 
esse cenário, destacando-se a criação e o aumento de 
impostos sobre a comercialização do tabaco.

Por fim, o art. 6º concede à Agência Nacional de 
Telecomunicações a competência para planejar, exe-
cutar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à 
tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e re-
colhimento da contribuição para o fomento da radio-
difusão pública.

Essa contribuição incide sobre os mesmos ser-
viços e é paga pelos mesmos contribuintes das taxas 
de fiscalização de instalação e de funcionamento para 
o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações – FIS-
TEL, também administradas pela Agência Nacional de 
Telecomunicação – ANATEL. Com efeito, para evitar o 
aumento da carga tributária dessas empresas, esse 
tributo foi instituído tendo como contrapartida a diminui-
ção do valor da taxa de fiscalização de funcionamento. 
A delegação de competência à Anatel torna, portanto, 
mais racional a cobrança da mencionada contribuição.

Assim, entendemos necessárias e oportunas todas 
as iniciativas inseridas na Medida Provisória nº 460, de 30 
de março de 2009. De fato, elas se constituem em impor-
tantes alterações na legislação e beneficiam tanto a área 
econômica quanto a social. Dessa forma, não há como 
discordar do mérito da matéria em análise, razão pela qual 
nos manifestamos pela aprovação de todo o conteúdo da 
Medida Provisória nº 460, de 30 de março de 2009.

Consideramos, entretanto, que há mudanças ou 
inclusões a serem feitas no texto original da medida 
provisória, a fim de aprimorá-lo. Alterações essas di-
recionadas, sobretudo, a atingir o escopo da Norma, 
que é o desenvolvimento econômico e social do país. 
Para tanto, avaliamos, também, as relevantes suges-
tões oferecidas pelos ilustres pares desta Casa e do 
Senado Federal, colhidas nas emendas apresentadas 
e no intenso debate sobre o assunto. Dessa análise, 
concluímos pela apresentação do Projeto de Lei de 
Conversão – PLV anexo, que contém as modificações 
a seguir descritas resumidamente:

1) dilação do prazo de pagamento unifi-
cado de tributos e contribuições no âmbito do 
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Patrimônio de Afetação para o 20º dia do mês 
subseqüente ao de ocorrência dos fatos ge-
radores, mediante inclusão no art. 1º do PLV 
de alteração no art. 5º da Lei nº 10.931/2004, 
conforme Emendas nºS 7 e 11, de autoria dos 
Deputados Vital do Rêgo Filho e Nelson Mar-
quezelli, respectivamente;

2) alteração da redação dada pelo art. 1º 
da Medida Provisória ao § 6º do art. 4º da Lei 
nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, e da re-
dação do § 5º do art. 2º da Medida Provisória 
para estabelecer que não só as construções 
iniciadas a partir de 31 de março de 2009 mas 
também as contratas a partir dessa data da-
rão direito à utilização da alíquota reduzida de 
1%, de acordo com sugestões contidas nas 
Emendas nºS 3 e 12, de autoria do Deputado 
Fernando Chucre;

3) aumento do prazo de pagamento uni-
ficado, com redução da alíquota, de tributos 
e contribuições no âmbito do Patrimônio de 
Afetação para o 20º dia do mês subseqüen-
te ao de ocorrência dos fatos geradores, por 
meio da alteração da redação do § 6º do art. 
2º da Medida Provisória, consoante proposta 
da Emenda nº 14, de autoria do Deputado Vi-
tal do Rêgo Filho;

4) ampliação da possibilidade de de-
dução, para fins de apuração do Imposto de 
Renda, dos gastos com modernização dos 
serviços de registros públicos, prevista no art. 
3º da MP, na esteira das Emendas nºS 16, 17, 
18 e 19, de autoria dos Deputados Indio da 
Costa, Felipe Pereira, Leo Alcântara e Pom-
peo de Mattos;

5) alteração da redação dada pelo art. 
6º da Medida Provisória ao art. 32 da Lei nº 
11.652, de 7 de abril de 2008, para incluir um 
novo § 12, que prevê a regulamentação do 
percentual e da forma de repasse de parte do 
produto da arrecadação da Contribuição para 
o Fomento da Radiodifusão, para o financia-
mento dos Serviços de Televisão e de Retrans-
missão de Televisão Pública Digital explorada 
por entes e órgãos integrantes dos Poderes 
da União, no âmbito do Sistema Brasileiro de 
Televisão Digital Terrestre – SBTVD;

6) permissão para pagamento em moe-
da nacional de exportação de bens as quais é 
possível aplicar o regime aduaneiro especial de 
exportação e de importação de bens destina-
dos às atividades de pesquisa e de lavra das 

jazidas de petróleo e de gás natural (Repetro), 
por meio da introdução dos arts. 7º, 8º e 9º;

7) alteração do art. 28 da Lei nº 11.079, 
de 30 de dezembro de 2004, por meio da in-
clusão do art. 10 do PLV, para, consoante a 
idéia central da Emenda nº 45, da lavra do 
Deputado Paulo Pimenta, incentivar novas 
Parcerias Público-Privadas;

8) introdução do art. 11 do PLV com o 
objetivo de assegurar a divulgação pelo Poder 
Executivo do percentual de unidades do Pro-
grama Minha Casa, Minha Vida destinadas, 
anualmente, as pessoas com deficiência, con-
soante o espírito da Emenda nº 8, de autoria 
do Deputado Otavio Leite;

9) alteração do art. 591 do Código Civil, por 
meio do art. 12 do PLV, para permitir a capitali-
zação mensal de juros em contratos de mútuo, 
conforme sugestão da Emenda nº 63, de autoria 
do Deputado Fernando Chucre;

10) introdução do art. 13 do PLV que su-
gere anistia para agentes públicos multados por 
descumprimento de obrigações da legislação 
previdenciária, as quais foram recentemente 
revogadas pela Medida Provisória nº 449, de 
3 de dezembro de 2008, consoante a intenção 
da Emenda nº 28, da lavra do Deputado Arnal-
do Faria de Sá;

11) introdução dos arts. 14 e 15 do PLV 
que propõem encontro de contas no âmbito de 
programas habitacionais, conforme Emenda nº 
29, de autoria do Deputado Vander Loubet;

12) alteração da tributação dos Fundos 
de Investimento Imobiliários para adequá-la 
ao teor da Instrução da Comissão de Valores 
Mobiliários – CVM nº 472, de 31 de outubro de 
2008, mediante a inserção do art. 16 do PLV, 
na esteira da Emenda nº 30, de autoria dos 
Deputados José Eduardo Cardoso, Fernando 
Chucre e Arnaldo Jardim;

13) introdução do art. 17 e do art. 22 do 
PLV para modificar o art. 9º da Lei nº 8.745, de 
9 de dezembro de 1993, de modo a permitir a 
contração temporária pela Administração Pú-
blica Federal de pessoas anteriormente con-
tratadas com fundamento na citada lei sem a 
necessidade do interstício de 24 meses;

14) introdução do art.18 do PLV para re-
duzir a zero as alíquotas da Contribuição para 
o PIS/Pasep e da COFINS incidentes sobre 
operações com bens destinados a pessoas com 
deficiência, consoante sugestão do Deputado 
Otavio Leite, contida na Emenda nº 68;
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15) introdução do art. 19 do PLV que, 
na esteira da proposta da Deputado Rodrigo 
Rollemberg contida na Emenda nº 46, facilitará 
a regularização de imóveis rurais no Distrito 
Federal; e

16) inclusão do art. 20 do PLV para ampliar a 
isenção do IPI para pessoas com deficiência pre-
vista na legislação tributária, passando a contem-
plar as pessoas com deficiência auditiva conforme 
Emenda nº 71 do Deputado Otavio Leite.

Quanto às demais emendas, cumpre registrar 
que, no período entre a nossa escolha como Relator da 
Medida e a apresentação deste Parecer, ouvimos todas 
as sugestões encaminhadas por meus ilustres colegas 
de Parlamento. Analisamos todas as emendas e, sem 
dúvida, as contribuições apresentadas muito elevaram 
a qualidade do PLV que apresentamos. Contudo, houve 
também discordâncias em relação a algumas suges-
tões apresentadas, como ocorre em qualquer debate 
democrático. Já outras emendas tratam de assuntos 
que, em razão de sua profundidade ou especificida-
de, merecem debate mais apurado de seu conteúdo 

nesta Casa. Tarefa que não nos foi possível concluir 
em razão do rito sumário de tramitação das Medidas 
Provisórias. De sorte que, por essas razões, o nosso 
voto é pela rejeição das demais emendas.

Dessa forma, no mérito, o voto é pela aprovação 
da MP nº 460, de 2009, e pela aprovação, na forma do 
Projeto de Lei de Conversão Anexo, das emendas nºs 
3, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 28, 29, 30, 45, 46, 
63, 68 e 71 e pela rejeição das demais.

Do Voto

Face ao exposto, o voto é pela admissibilidade, 
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e 
adequação financeira e orçamentária da Medida Pro-
visória nº 460, de 2009, e das Emendas nos 1 a 76; e, 
quanto ao mérito, pela aprovação da referida Medida 
Provisória, pela aprovação, na forma do Projeto de Lei 
de Conversão anexo, das Emendas de nos 3, 7, 8, 11, 
12, 14, 16, 17, 18, 19, 28, 29, 30, 45, 46, 63, 68 e 71 
e pela rejeição das demais emendas.

Plenário, de 2009. – Deputado André Vargas, 
Relator.
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PLENÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº , DE 2009 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 460, DE 2009

Dá nova redação aos arts. 4º e 8º da 
Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, que 
tratam de patrimônio de afetação de incor-
porações imobiliárias, dispõe sobre o tra-
tamento tributário a ser dado às receitas 
mensais auferidas pelas empresas cons-
trutoras nos contratos de construção de 
moradias firmados dentro do Programa 
Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, atribui 
à Agência Nacional de Telecomunicações 
– ANATEL as atribuições de apurar, cons-
tituir, fiscalizar e arrecadar a Contribuição 
para o Fomento da Radiodifusão Pública, 
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 4º, 5º e 8º da Lei nº 10.931, de 2 

de agosto de 2004, passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 4º Para cada incorporação submeti-
da ao regime especial de tributação, a incorpo-
radora ficará sujeita ao pagamento equivalente 
a seis por cento da receita mensal recebida, 
o qual corresponderá ao pagamento mensal 
unificado dos seguintes impostos e contribui-
ções:

 ..............................................................
§ 6º Até 31 de dezembro de 2013, para 

os projetos de incorporação de imóveis resi-
denciais de interesse social, cuja construção 
tenha sido iniciada ou contratada a partir de 
31 de março de 2009, o percentual correspon-
dente ao pagamento unificado dos tributos de 
que trata o caput será equivalente a um por 
cento da receita mensal recebida.

§ 7º Para efeito do disposto no § 6º consi-
deram-se projetos de incorporação de imóveis 
de interesse social os destinados à construção 
de unidades residenciais de valor comercial 
de até R$60.000,00 (sessenta mil reais) no 
âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida 
– PMCMV, de que trata a Medida Provisória 
nº 459, de 25 de março de 2009.

§ 8º As condições para utilização do be-
nefício de que trata o § 6º serão definidas em 
regulamento.” (NR)

“Art. 5º O pagamento unificado de impos-
tos e contribuições efetuado na forma do art. 
4º deverá ser feito até o 20º (vigésimo) dia do 

mês subsequente àquele em que houver sido 
auferida a receita.

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

“Art. 8º Para fins de repartição de recei-
ta tributária e do disposto no § 2º do art. 4º, 
o percentual de seis por cento de que trata o 
caput do art. 4º será considerado:

I – 2,57% (dois inteiros e cinquenta e sete 
centésimos por cento) como Cofins;

II – 0,56% (cinqüenta e seis centésimos 
por cento) como contribuição para o PIS/PA-
SEP;

III – 1,89% (um inteiro e oitenta e nove 
centésimos por cento) como IRPJ; e

IV – 0,98% (noventa e oito centésimos 
por cento) como CSLL.

Parágrafo único. O percentual de um por 
cento de que trata o § 6º do art. 4º será con-
siderado para os fins do caput:

I – 0,44% (quarenta e quatro centésimos 
por cento) como COFINS;

II – 0,09% (nove centésimos por cento) 
como contribuição para o PIS/PASEP;

III – 0,31% (trinta e um centésimos por 
cento) como IRPJ; e

IV – 0,16% (dezesseis centésimos por 
cento) como CSLL”. (NR)

Art. 2º Até 31 de dezembro de 2013, a empresa 
construtora contratada para construir unidades habita-
cionais de valor comercial de até R$60.000,00 (sessenta 
mil reais) no âmbito do Programa Minha Casa, Minha 
Vida – PMCMV, de que trata a Medida Provisória nº 
459, de 2009, fica autorizada, em caráter opcional, a 
efetuar o pagamento unificado de tributos equivalente 
a um por cento da receita mensal auferida pelo con-
trato de construção.

§ 1º O pagamento mensal unificado de que trata 
o caput corresponderá aos seguintes tributos:

I – Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas – 
IRPJ;

II – Contribuição para o PIS/PASEP;
III – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

– CSLL; e
IV – Contribuição para Financiamento da Segu-

ridade Social – COFINS.
§ 2º O pagamento dos impostos e contribuições 

na forma do disposto no caput será considerado de-
finitivo, não gerando, em qualquer hipótese, direito à 
restituição ou à compensação com o que for apurado 
pela construtora.

§ 3º As receitas, custos e despesas próprios da 
construção sujeita a tributação na forma deste artigo 
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não deverão ser computados na apuração das bases 
de cálculo dos impostos e contribuições de que trata 
o § 1º, devidos pela construtora em virtude de suas 
outras atividades empresariais.

§ 4º Para fins de repartição de receita tributária, 
o percentual de um por cento de que trata o caput 
será considerado:

I – 0,44% (quarenta e quatro centésimos por 
cento) como COFINS;

II – 0,09% (nove centésimos por cento) como 
Contribuição para o PIS/PASEP;

III – 0,31% (trinta e um centésimos por cento) 
como IRPJ; e

IV – 0,16% (dezesseis centésimos por cento) 
como CSLL.

§ 5º O disposto neste artigo somente se aplica 
às construções iniciadas ou contratadas a partir de 31 
de março de 2009.

§ 6º O pagamento unificado de tributos efetuado 
na forma do caput deverá ser feito até o 20º (vigésimo) 
dia do mês subseqüente àquele em que houver sido 
auferida a receita.

Art. 3º Até o exercício de 2014, ano-calendário 
de 2013, para fins de implementação dos serviços de 
registros públicos, previstos na Lei nº 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973, em meio eletrônico, os investimen-
tos e demais gastos efetuados com informatização, 
que compreende a aquisição de hardware, aquisição 
e desenvolvimento de software e a instalação de re-
des pelos titulares dos referidos serviços, poderão ser 
deduzidos da base de cálculo mensal e de anual do 
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.

§ 1º Os investimentos e gastos efetuados de-
verão estar devidamente escriturados no livro Caixa 
e comprovados com documentação idônea, a qual 
será mantida em poder dos titulares dos serviços de 
registros públicos de que trata o caput, à disposição 
da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência 
ou a prescrição.

§ 2º Na hipótese de alienação dos bens de que 
trata o caput, o valor da alienação deverá integrar o 
rendimento bruto da atividade.

§ 3º O excesso de deduções apurado no mês pode 
ser compensado nos meses seguintes, até dezembro, 
não podendo ser transposto para o ano seguinte.

Art. 4º Fica reduzida a zero a alíquota da Cofins 
incidente sobre a receita bruta da venda, no mercado 
interno, de motocicletas de cilindrada inferior ou igual 
a 150cm3, efetuada por importadores e fabricantes, 
classificadas nos códigos 8711.10.00, 8711.20.10 e 
8711.20.20 da tabela de Incidência do Imposto sobre 
Produtos Industrializados – IPI.

§ 1º O disposto no caput não se aplica às receitas 
auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na reven-
da de mercadorias em relação às quais a contribuição 
seja exigida da empresa vendedora, na condição de 
substituta tributária.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se aos fatos 
geradores ocorridos nos meses de abril a junho de 
2009.

Art. 5º O art. 62 da Lei nº 11.196, de 21 de no-
vembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 62. O percentual e o coeficiente 
multiplicadores a que se referem o art. 3º da 
Lei Complementar nº 70, de 30 de dezembro 
de 1991, e o art. 5º da Lei nº 9.715, de 25 de 
novembro de 1998, passam a ser de 291,69% 
(duzentos e noventa e um inteiros e sessenta 
e nove centésimos por cento) e 3,42 (três in-
teiros e quarenta e dois centésimos), respec-
tivamente”. (NR)

Art. 6º O art. 32 da Lei nº 11.652, de 7 de abril de 
2008, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.32.  .................................................
 ..............................................................
§ 7º À Agência Nacional de Telecomuni-

cações – ANATEL compete planejar, executar, 
acompanhar e avaliar as atividades relativas a 
tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança 
e recolhimento da contribuição prevista neste 
artigo, cabendo-lhe promover as demais ativi-
dades necessárias à sua administração.

§ 8º A retribuição à Anatel pelos serviços re-
feridos no § 7º será de 2,5% (dois inteiros e cinco 
décimos por cento) do montante arrecadado.

§ 9º O percentual e a forma de repasse, 
à Empresa Brasil de Comunicação – EBC, 
dos recursos arrecadados com a contribuição 
deste artigo serão definidos em regulamento, 
respeitados o mínimo estabelecido no inciso 
III do art. 11 desta Lei e o disposto no § 8º 
deste artigo.

§ 10. Enquanto não editado o decreto a 
que se refere o § 9º, deverá a Anatel repassar 
integralmente à EBC toda a arrecadação da 
contribuição deste artigo, observado o disposto 
no § 8º deste artigo.

§ 11. Excepcionalmente, no ano de 2009, 
a contribuição anual prevista no § 2º poderá 
ser paga até o dia 31 de maio de 2009, nos 
valores constantes do Anexo desta Lei.

§ 12. O decreto a que refere o § 9º regu-
lamentará o percentual e a forma de repasse 
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de parte do produto da arrecadação da contri-
buição prevista no caput, para o financiamento 
dos Serviços de Televisão e de Retransmissão 
de Televisão Pública Digital explorada por entes 
e órgãos integrantes dos Poderes da União, 
no âmbito do Sistema Brasileiro de Televisão 
Digital Terrestre – SBTVD, respeitado o mínimo 
estabelecido no inciso III do art. 11 desta Lei e 
o disposto no § 8º deste artigo”. (NR)

Art. 7º O caput do art. 61 da Lei nº 10.833, de 
29 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 61. Nas operações de exportação 
sem saída do produto do território nacional, com 
pagamento a prazo, os efeitos fiscais e cambiais, 
quando reconhecidos pela legislação vigente, 
serão produzidos no momento da contratação, 
sob condição resolutória, aperfeiçoando-se pelo 
recebimento integral em moeda nacional ou 
estrangeira de livre conversibilidade.

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

Art. 8º O caput do art. 6º da Lei nº 9.826, de 23 
de agosto de 1999, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 6º A exportação de produtos na-
cionais sem que tenha ocorrido sua saída do 
território brasileiro somente será admitida, 
produzindo todos os efeitos fiscais e cambiais, 
quando o pagamento for efetivado em moeda 
nacional ou estrangeira de livre conversibili-
dade e a venda for realizada para:

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

Art. 9º O § 2º do art. 20 da Lei nº 6.099, de 12 
de setembro de 1974, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

Art. 20. .................................................. ”
 ..............................................................
§ 2º Para os fins do parágrafo anterior, 

a equivalência em moeda nacional será de-
terminada pela maior taxa de câmbio do dia 
da utilização dos benefícios fiscais, quando o 
pagamento das contraprestações do arren-
damento contratado for efetivado em moeda 
estrangeira de livre conversibilidade.” (NR)

Art. 10. A Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 
2004, passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 28. A União não poderá conceder 
garantia e realizar transferência voluntária aos 
estados, Distrito Federal e municípios se a 
soma das despesas de caráter continuado 

derivadas do conjunto das parcerias já contra-
tadas por esses entes tiver excedido, no ano 
anterior, a 3% (três por cento) da receita cor-
rente líquida do exercício ou se as despesas 
anuais dos contratos vigentes nos 10 (dez) 
anos subsequentes excederem a 3% (três por 
cento) da receita corrente líquida projetada 
para os respectivos exercícios.

 ..............................................................  
§ 2º Na aplicação do limite previsto no 

caput deste artigo, serão computadas as des-
pesas derivadas de contratos de parceria ce-
lebrados pela Administração Pública direta, 
autarquias, fundações públicas, empresas pú-
blicas, sociedades de economia mista e demais 
entidades controladas, direta ou indiretamente, 
pelo respectivo ente, excluídas as empresas 
estatais não dependentes.” (NR)

Art.11. O Poder Executivo divulgará anualmente 
o percentual de unidades habitacionais destinadas a 
pessoas com deficiência e fabricadas de acordo com 
as normas de acessibilidade da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas – ABNT, no âmbito do Programa 
Minha Casa, Minha Vida – PMCMV.

Art. 12. A Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 
passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins 
econômicos, presumem-se devidos juros, os 
quais, sob pena de redução, não poderão ex-
ceder a taxa a que se refere o art. 406, permi-
tida a capitalização mensal.” (NR)

Art. 13. São anistiados os agentes públicos e os 
dirigentes de órgãos públicos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios a quem foram im-
postas penalidades pecuniárias pessoais, até a data 
de publicação desta Lei, com base no art. 41 da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991, revogado pela Medida 
Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008.

Art. 14. Fica a União autorizada a convalidar o 
encontro de contas, por meio da compensação de 
créditos e débitos recíprocos vencidos, entre o Fun-
do de Compensação de Variações Salariais – FCVS, 
a Caixa Econômica Federal, o Fundo de Garantia de 
Depósitos e Letras Imobiliárias – FGDLI e as entida-
des repassadoras, na forma adotada pelo Conselho 
Curador do FCVS.

Art. 15. Fica a Caixa Econômica Federal, na qua-
lidade de administradora do FCVS, autorizada a pro-
mover a equalização das taxas de juros contratuais dos 
créditos cedidos pelas entidades repassadoras, inci-
dentes sobre os saldos de ressarcimento pelo FCVS, 
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em relação à taxa de juros incidente sobre suas dívidas 
para com o FGDLI, até a data da efetiva realização.

§ 1º Fica estabelecido que a Caixa Econômica 
Federal, na qualidade de administradora do FCVS, uti-
lizará na equalização os créditos cedidos inativos até o 
dia 24 de setembro de 1996, nos valores e condições 
de reconhecimento do FCVS, no tocante à certeza, 
titularidade, liquidez e exigibilidade da dívida por eles 
representada, não se aplicando a estes contratos as 
taxas de novação de que trata a Lei nº 10.150, de 21 
de dezembro de 2000, nem as prerrogativas da refe-
rida Lei.

§ 2º Serão utilizadas na atualização para dedução 
dos valores antecipados por força de cumprimento da 
equalização prevista no caput, a mesma taxa utilizada 
na evolução da divida para com o FGDLI.

§ 3º Os créditos cedidos pelas entidades repas-
sadoras e não utilizados na equalização que trata este 
artigo serão devolvidos às entidades repassadoras, 
que poderão habilitá-los ao ressarcimento do FCVS, 
nas condições definidas pela Lei nº 10.150, de 21 de 
dezembro de 2000.

Art. 16. A Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, 
passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 16-A. Os rendimentos e ganhos lí-
quidos auferidos pelos Fundos de Investimen-
to Imobiliário, em aplicações financeiras de 
renda fixa ou de renda variável, sujeitam-se 
à incidência do imposto de renda na fonte, 
observadas as mesmas normas aplicáveis às 
pessoas jurídicas submetidas a esta forma de 
tributação.

§ 1º Não estão sujeitas à incidência do 
imposto de renda na fonte prevista no caput as 
aplicações efetuadas pelos Fundos de Investi-
mento Imobiliário nos ativos considerados pela 
Comissão de Valores Mobiliários como partici-
pação em empreendimentos imobiliários.

§ 2º Não se sujeitam à incidência do 
imposto de renda na fonte as aplicações do 
Fundo de Investimento Imobiliário em cotas de 
fundos de investimento, títulos de renda fixa 
ou de renda variável, públicos ou privados, 
diversos daqueles previstos pela Comissão 
de Valores Mobiliários como participação em 
empreendimentos imobiliários, desde que esta 
parcela não exceda a 25% (vinte e cinco por 
cento) do patrimônio do Fundo.

§ 3º O imposto de que trata o caput po-
derá ser compensado com o retido na fonte 
pelo Fundo de Investimento Imobiliário, quan-
do da distribuição de rendimentos e ganhos 
de capital”. (NR)

Art. 17. O art.9º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro 
de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 9º  ..................................................
 ..............................................................
Parágrafo único. A inobservância do dis-

posto neste artigo importará na rescisão do 
contrato nos casos dos incisos I e II, sem preju-
ízo da responsabilidade administrativa das au-
toridades envolvidas na transgressão.” (NR)

Art.18. Os arts. 8º e 28 da Lei nº 10.865, de 30 
de abril de 2004, passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 8º  ..................................................
 ..............................................................
§ 12.  .....................................................
 ..............................................................
XVIII – produtos classificados na posição 

87.13 da Nomenclatura Comum do MERCO-
SUL – NCM;

XIX – órteses, próteses e meios auxilia-
res de locomoção;

XX – almofadas anti-escaras;
XXI – plataformas elevatórias elétrico–

hidráulicas.
§ 13.  .....................................................
 ..............................................................
II – a utilização do benefício da alíquota 

0 (zero) de que tratam os incisos I a VII e XVIII 
a XXI do § 12 deste artigo.

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

“Art. 28.  ................................................
 ..............................................................
XV – órteses, próteses e meios auxilia-

res de locomoção;
XVI – almofadas anti-escaras;
XVII – plataformas elevatórias elétrico–

hidráulicas.
Parágrafo único. O Poder Executivo re-

gulamentará o disposto nos incisos IV, X, XIII 
e XIV a XVII do caput deste artigo”. (NR)

Art. 19. As áreas públicas situadas em zonas ru-
rais localizadas no Distrito Federal, poderão ser regu-
larizadas, através de alienação, diretamente àqueles 
que as estejam ocupando há pelo menos cinco anos, 
com cultura agrícola e/ou pecuária efetiva, contados 
da data da publicação desta lei.

§ 1º O valor de referência para avaliação da área 
de que trata o caput, para fins de alienação, terá como 
base o valor mínimo estabelecido em planilha referen-
cial de preços mínimos para terra nua do Incra.
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§ 2º Ao valor de referência para alienação pre-
visto no parágrafo anterior serão acrescidos os custos 
relativos à execução dos serviços topográficos, se exe-
cutados pelo Poder Público, salvo em áreas onde as 
ocupações não excedam a quatro módulos fiscais.

§ 3º Poderá ser aplicado redutor de até 80% (oi-
tenta por cento), quanto aos critérios mencionados no 
§ 1º, para a alienação das áreas onde as ocupações 
não excedam a quatro módulos fiscais.

§ 4º Perderá o título da terra, com a consequente 
reversão da área em favor do Poder Público, o proprie-
tário que alterar a destinação rural da área definida no 
caput do artigo.

Art. 20. O art. 1º da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro 
de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º  ..................................................
 ..............................................................
IV – pessoas portadoras de deficiência 

física, visual, auditiva, mental severa ou profun-
da, ou autistas, diretamente ou por intermédio 
de seu representante legal;

 ..............................................................
§ 7º Para a concessão do beneficio pre-

visto no inciso IV do art. 1º é considerada pes-
soa portadora de deficiência auditiva aquela 
que apresenta perda bilateral, parcial ou total, 
de quarenta e um decibéis (db) ou mais, aferi-
da por audiograma nas frequências de 500hz, 
1.000hz, 2.000hz e 3.000hz.” (NR)

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos:

I – a partir de 1º de julho de 2009 com relação 
ao art. 5º;

II – a partir da data de sua publicação, em rela-
ção aos demais dispositivos.

Art. 22. Fica revogado o inciso III do art.9º da Lei 
nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993.

Plenário, 27 de maio de 2009. – Deputado André 
Vargas, Relator.

REFORMULAÇÃO DO PARECER DO RELATOR, 
PELA COMISSÃO MISTA, À MEDIDA  

PROVISÓRIA N° 460, DE 2009,  
E EMENDAS A ELA APRESENTADAS 
(PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO).

O SR. VIGNATTI (PT-SC. Para emitir parecer. Sem 
revisão do orador.) –Sr. Presidente Marco Maia, Sras. 
e Srs. Deputados, coube a mim a missão na tarde de 
hoje – numa situação familiar que, com certeza, nin-
guém gostaria de estar vivendo, mas disse ao nosso 
amigo André Vargas que a perda do avô dele, de certa 
forma, com uma certa idade, mas com o carinho que 
tem ainda por ele vai sentir muita falta na sua vida – de 

fazer esse relatório, que já tinha sido lido pelo nosso 
Relator na última quarta-feira.

É de conhecimento de todo o Parlamento o re-
latório sobre a medida provisória que regulamenta o 
sistema de cobrança da Medida Provisória n° 449, do 
programa Minha Casa Minha Vida, que regulamenta 
a dedução tributária sobre outros itens, como as mo-
tocicletas de até 150 cilindradas.

Então, como é de conhecimento de todos, que-
ro fazer, primeiro, uma emenda de redação e peço a 
atenção do Plenário, da Presidência.

Emenda de Redação.
Passa a ser a seguinte a redação do art. 13:

“ São anistiados os agentes públicos e 
os dirigentes de órgãos públicos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a 
quem foram impostas penalidades pecuniárias 
pessoais, até a data de publicação desta lei, 
com base no art. 41 da Lei n° 8.212, de 24 de 
julho de 1991, revogado pela Lei n° 11.941, 
de 27 de maio de 2009”

Como essa medida provisória foi editada antes 
de a anterior se tornar lei, há, primeiro, essa correção, 
citando exatamente a lei e não mais a medida provi-
sória, como era anteriormente.

A segunda, Sr. Presidente, como foi exposto no 
Colégio de Líderes, é uma emenda de Relator à Me-
dida Provisória n° 460.

Em função dos entendimentos havidos desde a 
apresentação do relatório pelo ilustre Deputado André 
Vargas, inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de 
Conversão os seguintes artigos:

Art.  Ficam criados duzentos cargos de 
Analista Técnico e cinquenta cargos de Agente 
Executivo no Quadro de Pessoal da Superin-
tendência de Seguros Privados – SUSEP.

Art.  Ficam criados, no âmbito do Poder 
Executivo, 34 cargos em comissão do Grupo 
Direção e Assessoramento Superiores – DAS, 
sendo quatro DAS-4, treze DAS-3 e dezessete 
DAS-2, destinados à reestruturação da Supe-
rintendência de Seguros Privados – SUSEP.”

Justificação

É importante frisar que a reformulação ora pro-
posta não constitui nenhuma inovação, uma vez que 
consta de 2 projetos de lei de iniciativa do Poder Exe-
cutivo, tempestivamente encaminhados ao Congresso 
Nacional no ano de 2008, da seguinte forma: Projeto 
de Lei n° 3.452, de 2008, já aprovado pela Câmara 
dos Deputados, em tramitação no Senado Federal; e 
PLC n° 130, de 2008, que tramita no Senado Federal; 
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e Projeto de Lei n° 3.962, de 2008. Este último trami-
ta nesta Casa.

Além disso, Sr. Presidente, o art. 19 foi acatado 
numa emenda do nobre Deputado Rodrigo Rollemberg, 
do PSB do Distrito Federal. Acatada essa emenda pelo 
Relator, foram construídos entendimentos, inclusive 
junto à Secretaria-Geral de Patrimônio da União.

Há na redação do art. 19 duas correções a se-
rem feitas por interpretação posterior. Se necessário, 
o Deputado Rodrigo Rollemberg, que entende da área 
do Distrito Federal, pode nos explicar.

Em vez de:

“Art. 19. As áreas públicas situadas nas 
zonas rurais localizadas no Distrito Federal 
poderão ser regularizadas, através da alie-
nação, diretamente àqueles que as estejam 
ocupando, há pelo menos 5 anos, com cultura 
agrícola ou pecuária efetiva, contados da data 
de publicação da lei.”

Leia-se:

“Art. 19. As áreas públicas rurais localiza-
das no Distrito Federal poderão ser regulariza-
das, através de alienação e/ou concessão real 
de uso, diretamente àqueles que as estejam 
ocupando há pelo menos 5 (cinco) anos, com 
cultura agrícola e/ou pecuária efetiva, contados 
da data da publicação desta lei.”

Essas as três alterações constituídas, duas de 
correção, se me permite, e uma de inclusão, como 
emenda de Relator, neste momento, apesar de todas 
elas entrarem como emenda de Relator.

PARECER ESCRITO EN-
CAMINHADO À MESA

ALTERAÇÃO N° 1 
(Em 2-6-2009, às 17h3Omin) 

PLENÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

MEDIDA PROVISÓRIA N°460, DE 2009 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO N° , DE 2009

Em função dos entendimentos havidos desde a 
apresentação do relatório pelo ilustre Deputado André 
Vargas, inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de 
Conversão os seguintes artigos:

“Art.  Ficam criados duzentos cargos de 
Analista Técnico e cinquenta cargos de Agente 
Executivo no Quadro de Pessoal da Superin-
tendência de Seguros Privados – SUSEP.

Art.  Ficam criados, no âmbito do Poder 
Executivo, 34 cargos em comissão do Grupo 

Direção e Assessoramento Superiores – DAS, 
sendo quatro DAS-4, treze DAS-3 e dezessete 
DAS-2, destinados à reestruturação da Supe-
rintendência de Seguros Privados – SUSEP.”

Justificação

É importante frisar que a reformulação ora pro-
posta não constitui inovação, uma vez que já consta 
de dois Projetos de Lei de iniciativa do Poder Execu-
tivo, tempestivamente encaminhados ao Congresso 
Nacional no ano de 2008, da seguinte forma:

– Projeto de Lei n° 3.452, de 2008, já aprovado 
pela Câmara dos Deputados – PLC n° 130/2008, em 
tramitação no Senado Federal; e 

– Projeto de Lei n° 3.962, de 2008.
Plenário, de de 2009. – Deputado Vignatti.

ALTERAÇÃO N° 2 
(Em 2-6-2009, às 17h3O min)

Art.19. As áreas públicas rurais localizadas no 
Distrito Federal, poderão ser regularizadas, através 
de alienação e/ou concessão real de uso, diretamen-
te àqueles que as estejam ocupando há pelo menos 
cinco anos, com cultura agrícola e/ou pecuária efetiva, 
contados da data da publicação desta lei.

EMENDA DE REDAÇÃO N° 1

No art. 13 do Projeto de Lei de Conversão da 
Medida Provisória n° 460, de 31 de março de 2009, 
onde está escrito:

“Art.13. São anistiados os agentes pú-
blicos e os dirigentes de órgãos públicos da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios a quem foram impostas penalida-
des pecuniárias pessoais, até a data de publi-
cação desta lei, com base no art. 41 da Lei n° 
8.212, de 24 de julho de 1991, revogado pela 
Medida Provisória n° 449, de 3 de dezembro 
de 2008.”

Leia-se:

“Art.13. São anistiados os agentes pú-
blicos e os dirigentes de órgãos públicos da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios a quem foram impostas penalidades 
pecuniárias pessoais, até a data de publicação 
desta lei, com base no art. 41 da Lei n° 8.212, 
de 24 de julho de 1991, revogado pela Lei n° 
11.941, de 27 de maio de 2009.”

Plenário, de de 2009. – Deputado Vignatti, Rela-
tor.
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 461, DE 2009

Abre crédito extraordinário, em favor 
do Ministério da Integração Nacional, no va-
lor de R$300.000.000,00 (trezentos milhões 
de reais), para os fins que especifica.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em fa-

vor do Ministério da Integração Nacional, no valor de 

R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), para 
atender à programação constante do Anexo desta 
Lei.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do 
crédito de que trata o art. 1º decorrem de superávit fi-
nanceiro apurado no Balanço Patrimonial da União do 
exercício de 2008, relativo a Recursos Ordinários.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL Nº 461, DE 2009

Abre crédito extraordinário, em favor 
do Ministério da Integração Nacional, no va-
lor de R$300.000.000.00, para os fins cabe 
especifica.

O Presidente da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 62, combinada com o art. 167, 
§ 3º, da Constituição, adota a seguinte medida provi-
sória, com força de lei:

Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em fa-
vor do Ministério da Integração Nacional, no valor de 

R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), para 
atender à programação constante do Anexo desta 
medida provisória.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do 
crédito de que trata o art. 1º decorrem de superávit fi-
nanceiro apurado no Balanço Patrimonial da União do 
exercício de 2008, relativo a Recursos Ordinários.

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

Brasília, 15 de abril de 2009; 188° da Indepen-
dência e 121° da República. – Luiz Inácio Lula da 
Silva.
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MENSAGEM Nº 256, DE 2009

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 62 da Constituição, submeto 

à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto 
da Medida Provisória nº 461, de 15 de abril de 2009, 
que “Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério 
da Integração Nacional, no valor de R$300.000.000,00, 
para os fins que especifica”.

Brasília, 15 de abril de 2009. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

EM nº 56/2009/MP

Brasília, 15 de abril de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar 

proposta de Medida Provisória que abre crédito ex-
traordinário no valor de R$300.000.000,00 (trezentos 
milhões de reais), em favor do Ministério da Integra-
ção Nacional.

2. O crédito tem por finalidade viabilizar o atendi-
mento às populações vítimas de desastres naturais em 
Municípios de vários Estados da Federação atingidos, 
entre outubro de 2008 e março de 2009, por chuvas 
intensas que provocaram inundações, alagamentos e 
desabamentos, resultando no reconhecimento pelo 
Governo Federal do estado de calamidade pública 
e da situação de emergência em que se encontram. 
Além disso, visa a atender, também, à operação “carro 
pipa”, em diversos Municípios do seminário brasileiro 
que, ao contrário dos anteriores, padecem da falta de 
água para o consumo humano.

3. A relevância e urgência da matéria são justifi-
cadas pelas graves consequências oriundas das fortes 
chuvas e da seca, como riscos à saúde da população 
e prejuízos à infraestrutura local. Tais desastres pro-

vocaram sérios transtornos com significativos danos 
humanos, materiais e ambientais.

4. Esclareça-se que a proposição está em confor-
midade com o disposto no art. 62, combinado com o § 
3º do art. 167, da Constituição, e será viabilizada com 
recursos oriundos de superávit financeiro apurado no 
Balanço Patrimonial da União do exercício de 2008, 
relativo a Recursos Ordinários.

5. Nessas condições, tendo em vista a relevân-
cia e urgência da matéria, submeto à consideração 
de Vossa Excelência, em anexo, proposta de Medi-
da Provisória, que visa efetivar a abertura do referido 
crédito extraordinário, em favor do Ministério da Inte-
gração Nacional.

Respeitosamente, Paulo Bernardo Silva.

Of. nº 620/09/PS-GSE

Brasília, 10 de junho de 2009

Assunto: Envio de MPv para apreciação
Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metida à consideração do Senado Federal, a inclusa 
Medida Provisória nº 461, de 2009, do Poder Executi-
vo, aprovada na Sessão Plenária do dia 3-6-2009, que 
“Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da 
Integração Nacional, no valor de R$300.000.000,00 
(trezentos milhões de reais), para os fins que especi-
fica”, conforme o disposto no art. 62 da Constituição 
Federal, com a redação dada pela Emenda Constitu-
cional nº 32, de 2001.

Remeto, em anexo, o processado da referida 
medida provisória e os autógrafos da matéria aprova-
da nesta Casa.

Atenciosamente, Deputado Rafael Guerra, Pri-
meiro-Secretário.
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NOTA TÉCNICA DE MP – N° 5/2009

Subsídios à apreciação da Medida Pro-
visória n° 461, de 15 de abril de 2009 (Pu-
blicada no DOU em 16-4-2009), quanto à 
adequação orçamentária e financeira.

I – Relatório

A presente Nota Técnica atende à determina-
ção do art. 19 da Resolução n.° 1, de 2002 – CN, que 
estabelece a elaboração, pelo órgão de consultoria e 
assessoramento orçamentário da Casa a que perten-
cer o relator, de nota técnica com subsídios acerca 
da adequação financeira e orçamentária da Medida 
Provisória.

A Medida Provisória em análise, editada de acordo 
com o disposto no art. 62, combinado com o § 3°, do art. 
167, da Constituição Federal, abre crédito extraordiná-
rio, em favor do Ministério da Integração Nacional, no 
valor global de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões 
de reais), para atender à programação constante do 
Anexo que a integra.

O crédito extraordinário destina recursos às se-
guintes ações: Socorro e Assistência as Pessoas Atin-
gidas por Desastres – Nacional (Crédito Extraordiná-
rio), no valor de R$ 220.000.000,00 (duzentos e vinte 
milhões de reais) e Restabelecimento da Normalidade 
no Cenário de Desastres – Recuperação de Danos 
Causados por Desastres (Crédito Extraordinário) – 
Nacional, no valor de R$ 80.000.000,00 (oitenta mi-
lhões de reais).

Segundo a Exposição de Motivos, o crédito tem 
por finalidade viabilizar o atendimento às populações 
vítimas de desastres naturais em Municípios de vá-
rios Estados da Federação atingidos, entre outubro 
de 2008 e março de 2009, por chuvas intensas que 
provocaram inundações, alagamentos e desabamen-
tos, resultando no reconhecimento pelo Governo Fe-
deral do estado de calamidade pública e da situação 
de emergência em que se encontram. Visa atender à 
operação de “carro pipa” em diversos municípios do 
semiárido brasileiro que, ao contrário, padecem da 
falta de água para o consumo humano. Os recursos 
para viabilização da proposição são provenientes de 
superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial 
da União do exercício de 2008.

A relevância e urgência da matéria são justifica-
das pelas graves conseqüências oriundas das fortes 
chuvas e da seca, como riscos à saúde da população 
e prejuízos à infraestrutura local.

II – SUBSÍDOS REFERENTES À ADEQUAÇÃO FI-
NANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

De acordo com o art. 5° da Resolução n° 1, de 
2002, cabe à Comissão Mista de Planos Orçamentos 
Públicos e Fiscalização emitir parecer único, à medida 
provisória, no prazo previsto, manifestando-se sobre 
a matéria, em itens separados, quanto aos aspectos 
constitucional, inclusive sobre os pressupostos de rele-
vância e urgência, de mérito, de adequação financeira 
e orçamentária e sobre o cumprimento da exigência 
prevista no § 1° do art. 2° do mesmo diploma legal.

Estabelece também o § 1° do art. 5° que:

‘‘§ 1° O exame de compatibilidade e ade-
quação orçamentária e financeira das Medidas 
Provisórias abrange a análise da repercussão 
sobre a receita ou a despesa pública da União 
e da implicação quanto ao atendimento das 
normas orçamentárias e financeiras vigentes, 
em especial a conformidade com a Lei Com-
plementar n° 101, de 4 de maio de 2000, a lei 
do plano plurianual, a lei de diretrizes orçamen-
tárias e a lei orçamentária da União.”

Esta Nota Técnica objetiva fornecer os subsídios 
acerca dos aspectos referentes à adequação financei-
ra e orçamentária da medida provisória em exame, na 
forma exigida pelo art. 19 da Resolução, e a sua con-
formidade com as leis o Plano Plurianual, de Diretrizes 
Orçamentárias e do Orçamento Anual e também com 
a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 
n° 101, de 4 de maio de 2000).

A proposição atende os requisitos constitucio-
nais e legais. Ressalte-se, apenas, que a utilização 
de recursos oriundos de superávit financeiro apurado 
no Balanço Patrimonial para utilização em despesas 
primárias afeta a obtenção da meta de resultado pri-
mário prevista. Entretanto, isto poderá ser reparado 
pelo Poder Executivo, que deverá proceder ao devido 
acompanhamento da evolução das receitas e despe-
sas públicas para compensar o impacto decorrente 
do crédito extraordinário sob análise, a fim de que, na 
execução orçamentária do presente exercício, seja 
atingida a meta de resultado primário estabelecida na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2009.

Por último, observe-se que as despesas a serem 
custeadas pelo crédito extraordinário em análise não 
se caracterizam como despesa obrigatória continua-
da, assim não se subordinam às exigências da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar n° 101, 
de 2000.

Brasília, 20 de abril de 2009. – Marcelo Rezende 
Macedo, Consultor de Orçamentos e Fiscalização/CD

    221ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 19 24403 

PARECER DO RELATOR, PELA COMISSÃO  
MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E 
FISCALIZAÇÃO, À MEDIDA PROVISÓRIA N° 461, 
DE 2009, E EMENDAS A ELA APRESENTADAS.

O SR. MARCELO MELO (Bloco/PMDB-GO. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, parecer sobre a Medida 
Provisória n° 461, de 15 de abril de 2009, publicada 
no Diário Oficial da União em 16 de abril de 2009, que 
“abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da 
Integração Nacional , no valor de R$ 300.000.000,00, 
para os fins que especifica.”

Autor: Poder Executivo

I – Relatório

Com base no art. 62, combinado com o § 3° do art. 
167 da Constituição Federal, o Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República adota e submete à delibera-
ção do Congresso Nacional, por intermédio da Men-
sagem n° 32, de 2009-CN (n° 256/2009, na origem), a 
Medida Provisória no 461, de 15 de abril de 2009, que 
abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da 
Integração Nacional, no valor de R$ 380.000.000,00 
(trezentos milhões de reais), para atender à progra-
mação discriminada no quadro a seguir:

Socorro e assistência às pessoas atingidas por de-
sastres – nacional, crédito extraordinário, 220 milhões;

Restabelecimento da normalidade no cenário 
de desastres – recuperação de danos causados por 
desastres, 80 milhões;

Superávit financeiro apurado no Balanço Patri-
monial da União do exercício de 2007, totalizando 300 
milhões de reais.

Segundo a Exposição de Motivos n° 00056/2009, 
do Ministério do Planejamento, que acompanha a pro-
posição, o crédito tem por finalidade viabilizar o atendi-
mento às populações vítimas de desastres naturais em 
Municípios de vários Estados da Federação atingidos, 
entre outubro de 2008 e março de 2009, por chuvas 
intensas que provocaram inundações, alagamentos e 
desabamentos, resultando no reconhecimento, pelo 
Governo Federal, do estado de calamidade pública e 
da situação de emergência em que se encontram. Visa, 
também, atender à operação de carro pipa em diversos 
municípios do semiárido brasileiro que, ao contrário, 
padecem da falta de água para consumo humano.

Os aspectos de relevância e urgência da medida 
são justificados, conforme a mencionada Exposição 
de Motivos, pelas graves conseqüências oriundas das 
fortes chuvas e da seca, como riscos à saúde da po-
pulação e prejuízos à infraestrutura local. Além disso, 
tais desastres provocaram sérios transtornos com sig-
nificativos danos humanos, materiais e ambientais.

Por fim, informa a citada EM que a proposição 
será atendida com recursos oriundos de superávit fi-
nanceiro – recursos ordinários, apurado no Balanço 
Patrimonial da União do exercício de 2008.

À medida provisória foram apresentadas 43 emen-
das.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O art. 5° da Resolução n° 1, de 2002-CN, que 
dispõe sobre a apreciação, pelo Congresso Nacional, 
das Medidas Provisórias a que se refere o art. 62 da 
Constituição Federal, prevê que o parecer a crédito 
extraordinário deve ser único, contendo manifestação 
sobre a matéria quanto aos aspectos constitucional, 
inclusive sobre os pressupostos de relevância e urgên-
cia, de mérito, de adequação financeira e orçamentária 
e sobre o cumprimento da exigência prevista no § 1° 
do art. 2° daquele diploma legal.

II.1. Aspectos constitucionais: arts. 62 e 167, § 3°, 
da Constituição Federal (pressupostos de relevân-
cia, urgência e imprevisibilidade)

O § 3° do art. 167 da Constituição estabelece que 
“A abertura de crédito extraordinário somente será admi-
tida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, 
como as decorrentes de guerra, comoção interna ou 
calamidade pública, observado o disposto no art. 62.” 
O art. 62 dispõe que “Em caso de relevância e urgên-
cia o Presidente da República poderá adotar medidas 
provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de 
imediato ao Congresso Nacional.”

No que se refere aos pressupostos constitucio-
nais de relevância, urgência e imprevisibilidade, são 
apresentadas consistentes considerações que justifi-
cam a adoção da medida.

II.2. Adequação Orçamentária e Financeira da Me-
dida Provisória

Da análise da adequação orçamentária e finan-
ceira da medida provisória, verifica-se que o crédito 
extraordinário não contraria dispositivos ou preceitos 
legais pertinentes, especialmente no que se refere à 
sua compatibilidade com o Plano Plurianual e à sua 
conformidade com as disposições da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, Orçamento Anual e a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, vigentes.

Contudo, diante do impacto fiscal negativo da pre-
sente medida, uma vez que utiliza fonte decorrente do 
superávit financeiro, apurado no Balanço Patrimonial de 
2008, o que afeta a meta de resultado previsto para 2009, 
ressaltamos a necessidade de que a despesa aprovada 
seja devidamente compensada durante o processo de 
execução do Orçamento da União, a fim de que a meta 
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de resultado fiscal estabelecido em anexo específico da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias seja atingida.

II.3. Cumprimento da exigência prevista no § 1° do 
art. 2° da Resolução n° 1, de 2002-CN.

A Exposição de Motivos n° 00056/2009-MP, do Mi-
nistro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
supre a exigência prevista no § 1° do art. 2° da Resolu-
ção n° 1, de 2002-CN, que trata do envio de documento 
expondo a motivação da edição da medida provisória.

II.4. Mérito
Os recursos consignados no crédito extraordinário 

visam melhorar a situação das populações atingidas 
em municípios de vários Estados da Federação, onde 
uns são vitimados por chuvas intensas que provoca-
ram inundações e alagamentos e outros, localizados 
na região do semiárido, que, ao contrário, foram atingi-
dos pela falta de água para o consumo humano. Diante 
dessa situação, torna-se imprescindível e necessária 
a imediata intervenção do Governo Federal, por inter-
médio do Ministério da Integração Nacional.

II.5. Análise das emendas
O Art. 111 da Resolução n° 01, de 2006-CN, que 

dispõe sobre a Comissão Mista Permanente a que se 
refere o § 1° do art. 166 da Constituição Federal, es-
tabelece que “Somente serão admitidas emendas que 
tenham como finalidade modificar o texto da medida 
provisória ou suprimir dotação, total ou parcialmente.” 
Dessa forma, as emendas de n°s 00001 a 00019 e de 
00021 a 00043, que visam à inclusão de dotações or-
çamentárias, devem ser consideradas inadmitidas.

A emenda n° 20 prevê a inclusão de matéria es-
tranha ao Orçamento, o que é vedado pelo art. 165, § 
8°, da Constituição, devendo, portanto, ser inadmitida, 
conforme o art. 146 da Resolução n° 1, de 2006-CN.

Diante do exposto, voto pela aprovação da Medida 
Provisória n° 461, de 2009, nos termos propostos pelo 
Poder Executivo, tendo por inadmitidas as emendas 
apresentadas à proposição.

É o parecer, Sr. Presidente.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO 
À MESA

PARECER N° DE 2009 – CN

Parecer sobre a Medida Provisória n° 
461, de 15 de abril de 2009 (Publicada no 
DOU em 16-4-2009), que “Abre crédito extra-
ordinário, em favor do Ministério da Integra-
ção Nacional, no valor de R$300.000.000,00, 
para os fins que especifica.”

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Marcelo Melo

I – Relatório

Com base no art. 62, combinado com o § 3° do 
art. 167, da Constituição Federal, o Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República adota e submete à 
deliberação do Congresso Nacional, por intermédio da 
Mensagem n° 32, de 2009-CN (n° 256/2009, na origem), 
a Medida Provisória nº 461, de 15 de abril de 2009, 
que abre crédito extraordinário, em favor do Ministério 
da Integração Nacional, no valor de R$300.000.000,00 
(Trezentos milhões de reais), para atender à progra-
mação discriminada no quadro a seguir:

Segundo a Exposição de Motivos n° 56/2009-MP, 
que acompanha a proposição, o crédito tem por fina-
lidade viabilizar o atendimento às populações vítimas 
de desastres naturais em Municípios de vários Esta-
dos da Federação atingidos, entre outubro de 2008 e 
março de 2009, por chuvas intensas que provocaram 
inundações, alagamentos e desabamentos, resultando 
no reconhecimento pelo Governo Federal do estado de 
calamidade pública e da situação de emergência em 
que se encontram. Visa, também, atender à operação 
de “carro pipa” em diversos municípios do semi-árido 
brasileiro que, ao contrário, padecem da falta de água 
para o consumo humano.

Os aspectos de relevância e urgência da medida 
são justificados, conforme a mencionada Exposição 
de Motivos, pelas graves consequências oriundas das 
fortes chuvas e da seca, como riscos à saúde da po-
pulação e prejuízos à infra-estrutura local. Além disso, 
tais desastres provocaram sérios, transtornos com sig-
nificativos danos humanos, materiais e ambientais.

Por fim, informa a citada EM que a proposição 
será atendida com recursos oriundos de superávit fi-
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nanceiro – Recursos Ordinários, apurado no Balanço 
Patrimonial da União do exercício de 2008.

À medida provisória foram apresentadas 43 emen-
das. É o relatório.

II – Voto do Relator

O art. 5°, da Resolução n° 1, de 2002-CN, que 
dispõe sobre a apreciação, pelo Congresso Nacional, 
das Medidas Provisórias a que se refere o art. 62, da 
Constituição Federal, prevê que o Parecer a crédito 
extraordinário deve ser único, contendo manifestação 
sobre a matéria quanto aos aspectos constitucional, 
inclusive sobre os pressupostos de relevância e urgên-
cia, de mérito, de adequação financeira e orçamentária 
e sobre o cumprimento da exigência prevista no § 1°, 
art. 2°, daquele diploma legal.

II.1. Aspectos Constitucionais: Arts. 62 e 167, § 3º, 
da CF (pressupostos de relevância, urgência e Im-
previsibilidade)

O § 3º do art. 167 da Constituição estabelece que 
“A abertura de crédito extraordinário somente será admi-
tida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, 
como as decorrentes de guerra, comoção interna ou 
calamidade pública, observado o disposto no art.62.” 
O art. 62 dispõe que “Em caso de relevância e urgên-
cia o Presidente da República poderá adotar medidas 
provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de 
imediato ao Congresso Nacional.”

No que se refere aos pressupostos constitucio-
nais de relevância, urgência e imprevisibilidades são 
apresentadas consistentes considerações que justifi-
cam a adoção da medida.

II.2. Adequação Orçamentária e Financeira da Me-
dida Provisória

Da análise da adequação orçamentária e finan-
ceira da medida provisória, verifica-se que o crédito 
extraordinário não contraria dispositivos ou preceitos 
legais pertinentes, especialmente, no que se refere à 
sua compatibilidade com o Plano Plurianual e á sua 
conformidade com as disposições da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, Orçamento Anual e a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, vigentes.

Contudo, diante do impacto fiscal negativo da pre-
sente medida, uma vez que utiliza fonte decorrente do 
superávit financeiro, apurado no Balanço Patrimonial 
de 2008, o que afeta a meta de resultado previsto para 

2009, ressaltamos a necessidade de que a despesa 
aprovada seja devidamente compensada, durante o 
processo de execução do Orçamento da União, a fim 
de que a meta de resultado fiscal estabelecido em 
anexo específico da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
seja atingida.

II. 3. Cumprimento da Exigência Prevista no § 1º, 
do Art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN

A Exposição de Motivos nº 00056/2009-MP, do 
Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, supre a exigência prevista no § 1º, do art. 2º, 
da Resolução nº 1, de 2002-CN, que trata do envio de 
documento expondo a motivação da edição da Medi-
da Provisória.

II. 4. Mérito
Os recursos consignados no crédito extraordinário 

visam melhorar a situação das populações atingidas 
em Municípios de vários Estados da Federação, onde 
uns são vitimados por chuvas intensas que provocaram 
inundações e alagamentos e outros, localizados na re-
gião do semi-árido, que ao contrário, foram atingidos 
pela falta de água para o consumo humano. Diante 
dessa situação, torna-se imprescindível e necessária 
a imediata intervenção do Governo Federal, por inter-
médio do Ministério da Integração nacional.

II. 5. Análise das Emendas
O Art. 111 da Resolução nº 1, de 2006 – CN, que 

dispõe sobre a Comissão Mista Permanente a que se 
refere § 1º do art. 166, da Constituição Federal, esta-
belece que “Somente serão admitidas emendas que 
tenham como finalidade modificar o texto da medida 
provisória ou suprimir dotação, total ou parcialmente.” 
Dessa forma as emendas de nº 00001 a 00019 e de 
00021 a 00043 que visam a inclusão de dotações or-
çamentárias devem ser consideradas inadmitidas.

A emenda nº 20 prevê a inclusão de matéria es-
tranha ao orçamento o que é vedado pelo art. 165, § 
8º da Constituição, devendo, portanto ser inadmitida, 
conforme art. 146 de Resolução nº 1, de 2006-CN.

Diante do exposto, voto pela aprovação da Medida 
Provisória nº 461, de 2009, nos termos propostos pelo 
Poder Executivo, tendo por inadmitidas as emendas 
apresentadas à proposição.

Sala das Sessões, 3 de junho de 2009. – Depu-
tado Marcelo Melo, PMDB/GO, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha. PMDB 
– TO) – Com referência aos ofícios lidos anteriormen-
te, a Presidência comunica ao Plenário que o prazo 
de 45 dias para apreciação das matérias encontra-se 
esgotado, e o de suas vigências foram prorrogados 
por Atos da Mesa do Congresso Nacional, por mais 
sessenta dias, conforme prevê o § 7º do art. 62 da 
Constituição Federal. 

Prestados esses esclarecimentos, a Presidência 
inclui as matérias na Ordem do Dia da próxima terça-
feira, dia 23.

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha. PMDB 
– TO) – A Presidência designa a Senadora Lúcia Vânia 
como Relatora Revisora do Projeto de Lei de Conver-
são nº 12, de 2009, proveniente da Medida Provisória 
nº 460, de 2009.

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha. PMDB 
– TO) – Passa-se à 

ORDEM DO DIA

As matérias constantes da pauta de hoje ficam 
transferidas para a pauta da sessão deliberativa ordi-
nária da próxima terça-feira, dia 23.

São os seguintes os itens transferidos:

1 
PARECER Nº 511, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
511, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador 
Expedito Júnior, sobre o Ofício nº S/15, de 
2009 (nº 239/2009, na origem), do Superior 
Tribunal de Justiça, submetendo à apreciação 
do Senado Federal a indicação do Senhor Sér-
gio Feltrin Corrêa, Desembargador do Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região, para compor o 
Conselho Nacional do Ministério Público.

2 
PARECER Nº 512, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do(a) Parecer 
nº 512, de 2009, de autoria do(a) Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, que so-
bre o Ofício nº S/16, de 2009 (nº 47/2009, na 
origem), do Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil, submetendo à aprecia-
ção do Senado Federal a indicação do Senhor 
Adilson Gurgel de Castro para compor o Con-
selho Nacional do Ministério Público.

3 
PARECER Nº 513, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do(a) Parecer 
nº 513, de 2009, de autoria do(a) Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, que so-
bre o Ofício nº S/17, de 2009 (nº 47/2009, na 
origem), do Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil, submetendo à aprecia-
ção do Senado Federal a indicação do Senhor 
Almino Afonso Fernandes para compor o Con-
selho Nacional do Ministério Público.

4 
PARECER Nº 514, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do(a) Parecer 
nº 514, de 2009, de autoria do(a) Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, que sobre o 
Ofício nº S/18, de 2009 (nº 520/2009, na origem), 
do Procurador-Geral da República, submetendo 
à apreciação do Senado Federal a indicação do 
Senhor Nicolao Dino de Castro e Costa Neto, 
Procurador Regional da República, para compor 
o Conselho Nacional do Ministério Público

5 
PARECER Nº 515, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do(a) Parecer 
nº 515, de 2009, de autoria do(a) Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, que so-
bre o Ofício nº S/19, de 2009 (nº 520/2009, na 
origem), do Procurador-Geral da República, 
submetendo à apreciação do Senado Federal a 
indicação da Senhora Sandra Lia Simón, Pro-
curadora Regional do Trabalho, para compor o 
Conselho Nacional do Ministério Público.

6 
PARECER Nº 516, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do(a) Parecer 
nº 516, de 2009, de autoria do(a) Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, que sobre o 
Ofício nº S/20, de 2009 (nº 520/2009, na origem), 
do Procurador-Geral da República, submetendo 
à apreciação do Senado Federal a indicação da 
Senhora Maria Ester Henrique Tavares, Procura-
dora da Justiça Militar, para compor o Conselho 
Nacional do Ministério Público. 
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7 
PARECER Nº 517, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do(a) Parecer 
nº 517, de 2009, de autoria do(a) Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, que so-
bre o Ofício nº S/21, de 2009 (nº 520/2009, na 
origem), do Procurador-Geral da República, 
submetendo à apreciação do Senado Federal 
a indicação do Senhor Diaulas Costa Ribeiro, 
Promotor de Justiça, para compor o Conselho 
Nacional do Ministério Público.

8 
PARECER Nº 518, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do(a) Parecer 
nº 518, de 2009, de autoria do(a) Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, que sobre 
o Ofício no S/22, de 2009 (no 520/2009, na 
origem), do Procurador-Geral da República, 
submetendo à apreciação do Senado Federal 
a indicação do Senhor Cláudio Barros Silva, 
Procurador de Justiça do Estado do Rio Gran-
de do Sul, para compor o Conselho Nacional 
do Ministério Público.

9 
PARECER Nº 519, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do(a) Parecer 
nº 519, de 2009, de autoria do(a) Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, que so-
bre o Ofício nº S/23, de 2009 (nº 520/2009, na 
origem), do Procurador-Geral da República, 
submetendo à apreciação do Senado Federal 
a indicação do Senhor Achiles de Jesus Siqua-
ra Filho, Procurador de Justiça do Estado da 
Bahia, para compor o Conselho Nacional do 
Ministério Público.

10 
PARECER Nº 520, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do(a) Parecer 
nº 520, de 2009, de autoria do(a) Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, que so-
bre o Ofício nº S/24, de 2009 (nº 520/2009, na 
origem), do Procurador-Geral da República, 
submetendo à apreciação do Senado Fede-
ral a indicação do Senhor Sandro José Neis, 

Promotor de Justiça do Estado de Santa Ca-
tarina, para compor o Conselho Nacional do 
Ministério Público.

11 
PARECER Nº 521, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do(a) Parecer 
nº 521, de 2009, de autoria do(a) Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, que so-
bre o Ofício nº S/25, de 2009 (nº 143/2009, na 
origem), do Supremo Tribunal Federal, sub-
metendo à apreciação do Senado Federal a 
indicação da Senhora Taís Schilling Ferraz, 
Juíza Federal da Seção Judiciária do Estado 
do Rio Grande do Sul, para compor o Conse-
lho Nacional do Ministério Público

12 
PARECER Nº 522, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do(a) Parecer 
nº 522, de 2009, de autoria do(a) Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, que so-
bre o Ofício nº S/26, de 2009 (s/nº/2009, na 
origem), de Lideranças do Senado Federal, 
submetendo à apreciação do Senado Federal 
a indicação do Senhor Bruno Dantas Nasci-
mento para compor o Conselho Nacional do 
Ministério Público.

13 
PARECER Nº 502, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
502, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo 
Azeredo, sobre o Ofício nº S/39, de 2009 (nº 
144/2009, na origem), do Supremo Tribunal 
Federal, submetendo à apreciação do Senado 
Federal a indicação do Senhor Paulo de Tarso 
Tamburini Souza, Juiz de Direito da Comarca 
de Belo Horizonte, para compor o Conselho 
Nacional de Justiça.

14 
PARECER Nº 589, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 589, de 2009, da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Se-
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nador Antonio Carlos Júnior, sobre o Ofício 
nº S/27, de 2009 (nº 239/2009, na origem), 
do Superior Tribunal de Justiça, submetendo 
à apreciação do Senado Federal a indicação 
do Senhor Leomar Barros Amorim de Sousa, 
Desembargador do Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região, para compor o Conselho Nacio-
nal de Justiça.

15 
PARECER Nº 590, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
590, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador José 
Agripino, sobre o Ofício nº S/28, de 2009 (nº 
239/2009, na origem), do Superior Tribunal de 
Justiça, submetendo à apreciação do Senado 
Federal a indicação do Senhor Walter Nunes 
da Silva Júnior, Juiz Federal, para compor o 
Conselho Nacional de Justiça.

16 
PARECER Nº 592, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
592, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Flexa 
Ribeiro, sobre o Ofício nº S/30, de 2009 (nº 
144/2009, na origem), do Supremo Tribunal 
Federal, submetendo à apreciação do Senado 
Federal a indicação do Senhor Milton Augusto 
de Brito Nobre, Desembargador do Tribunal 
de Justiça do Estado do Pará, para compor o 
Conselho Nacional de Justiça.

17 
PARECER Nº 593, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
593, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Tasso 
Jereissati, sobre o Ofício nº S/31, de 2009 (nº 
406/2009, na origem), do Procurador-Geral 
da República, submetendo à apreciação do 
Senado Federal a indicação do Senhor José 
Adônis Callou de Araújo Sá, Procurador Re-
gional da República, para compor o Conselho 
Nacional de Justiça.

18 
PARECER Nº 594, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 594, de 2009, da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Romeu Tuma, sobre o Ofício nº S/32, de 2009 
(nº 406/2009, na origem), do Procurador-Geral 
da República, submetendo à apreciação do 
Senado Federal a indicação do Senhor Felipe 
Locke Cavalcanti, Promotor de Justiça do Es-
tado de São Paulo, para compor o Conselho 
Nacional de Justiça.

19 
PARECER Nº 595, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
595, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Ideli 
Salvatti, sobre o Ofício nº S/33, de 2009 (nº 
46/2009, na origem), do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil, submetendo 
à apreciação do Senado Federal a indicação 
do Senhor Jefferson Luis Kravchychyn para 
compor o Conselho Nacional de Justiça.

20 
PARECER Nº 596, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
596, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Inácio 
Arruda, sobre o Ofício nº S/34, de 2009 (nº 
46/2009, na origem), do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil, submetendo 
à apreciação do Senado Federal a indicação 
do Senhor Jorge Hélio Chaves de Oliveira para 
compor o Conselho Nacional de Justiça.

21 
PARECER Nº 598, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
598, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Aloizio 
Mercadante, sobre o Ofício nº S/36, de 2009 
(nº 184/2009, na origem), do Tribunal Supe-
rior do Trabalho, submetendo à apreciação do 
Senado Federal a indicação do Senhor Ives 
Gandra Martins Filho, Ministro do Tribunal Su-
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perior do Trabalho, para compor o Conselho 
Nacional de Justiça.

22 
PARECER Nº 599, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 599, de 2009, da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Wellington Salgado, sobre o Ofício nº S/37, 
de 2009 (nº 184/2009, na origem), do Tribunal 
Superior do Trabalho, submetendo à aprecia-
ção do Senado Federal a indicação do Senhor 
Nelson Tomaz Braga, Juiz do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 1ª Região, para compor o 
Conselho Nacional de Justiça.

23 
PARECER Nº 600, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
600, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Os-
mar Dias, sobre o Ofício nº S/38, de 2009 (nº 
184/2009, na origem), do Tribunal Superior do 
Trabalho, submetendo à apreciação do Sena-
do Federal a indicação da Senhora Morgana 
de Almeida Richa, Juíza do Trabalho Titular da 
15ª Vara do Trabalho de Curitiba, para compor 
o Conselho Nacional de Justiça.

24 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 29, DE 2003

Votação, em segundo 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 sob nº 187, de 2009, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação para o segundo turno.

25 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 7, DE 2008

Votação, em segundo turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 7, de 2008, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Gim Argello, que altera os arts. 21, 22 e 48 

da Constituição Federal, para transferir da 
União para o Distrito Federal as atribuições 
de organizar e manter a Defensoria Pública 
do Distrito Federal.

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

26 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 48, DE 2003

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação 
de recursos destinados à irrigação.

Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15, 
de 2007, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: 
Senador João Alberto Souza, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pro-
nunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Ple-
nário), Relator ad hoc: Senador João Batista 
Motta, favorável, nos termos de subemenda 
que apresenta.

27 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 51, DE 2003

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 51, de 2003, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Demóstenes Torres, que dá nova redação ao 
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal, para 
incluir o Cerrado e a Caatinga entre os biomas 
considerados patrimônio nacional.

Parecer favorável, sob nº 269, de 2004, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Eduardo Azeredo.

28 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 19, DE 2007

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 19, de 2007, 
tendo como primeiro signatário o Senador Tião 
Viana, que acrescenta parágrafo único ao art. 
54 da Constituição Federal, para permitir a 
Deputados Federais e Senadores o exercício 
de cargo de professor em instituição pública 
de ensino superior.
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Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Suplicy.

29 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 100, DE 2007

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 100, de 2007, ten-
do como primeiro signatário o Senador Alvaro 
Dias, que dá nova redação às alíneas b e c do 
inciso XXIII do art. 21 da Constituição Federal, 
para autorizar a produção, a comercialização e 
a utilização de radioisótopos para a pesquisa 
e uso médicos. dá nova redação às alíneas b 
e c do inciso XXIII do art. 21 da Constituição 
Federal, para autorizar a produção, a comer-
cialização e a utilização de radioisótopos para 
a pesquisa e uso médicos.

Parecer favorável, sob nº 1.105, de 2008, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador César Borges.

30 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 42, DE 2008

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 (nº 
138/2003, na Câmara dos Deputados, tendo 
como primeiro signatário o Deputado Sandes 
Júnior), que altera a denominação do Capítulo 
VII do Título VIII da Constituição Federal e mo-
difica o seu art. 227 (dispõe sobre a proteção 
dos direitos econômicos, sociais e culturais 
da juventude).

Parecer sob nº 297, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Expedito Júnior, favorável, 
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, de redação, 
que apresenta.

31 
EMENDAS DA CÂMARA AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 507, DE 2003

Discussão, em turno único, das Emendas 
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 
507, de 2003 (nº 6.206/2005, naquela Casa), 
da Senadora Fátima Cleide, que altera o art. 
61 da Lei nº 9.394, de 20 dezembro de 1996, 
com a finalidade de discriminar as categorias 
de trabalhadores que se devem considerar 
profissionais da educação.

Parecer favorável, sob nº 1.018, de 2008, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relatora: Senadora Ideli Salvatti.

32 
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.

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha. PMDB 
– TO) – Os Srs. Senadores Antonio Carlos Valadares, 
Papaléo Paes, Sérgio Guerra, Flexa Ribeiro e Pedro 
Simon enviaram discursos à Mesa, que serão publi-
cados na forma do disposto no art. 203 do Regimen-
to Interno.

S. Exªs. serão atendidos.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB – 

SE. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs Senadores, transcorre no próximo 18 de ju-
nho o Dia Nacional do Químico, em nome do qual desti-
no, hoje, breves e enaltecedoras palavras. Na condição 
de químico por formação, não poderia jamais furtar-me 
à conduta de associar-me aos demais profissionais da 
área para juntos celebrarmos tão distinta efeméride. 
Aproveito, portanto, a ocasião para exaltar não somente 
o exercício da profissão nos complexos industriais no 
mundo, mas sobretudo destacar os exaustivos serviços 
prestados pelos químicos de Sergipe no processo de 
desenvolvimento do meu Estado. 

Historicamente, convém registrar que o 18 de 
junho evoca a data de criação do Conselho Federal 
de Química, a partir da promulgação, em 1956, da Lei 
2.800, também conhecida como “Lei Mater dos Quí-
micos “. Legalmente habilitados, a nobre classe dos 
profissionais da Química inaugurou participação mais 
ativa no progresso tecnológico do nosso País, asse-
gurando uma melhor qualificação do produto nacional. 
Nesse contexto, há pouco mais de meio século, os 
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profissionais da Química praticamente não eram co-
nhecidos no Brasil! 

No meu caso específico, a vontade de ser útil 
para sanear problemas do cotidiano dos brasileiros 
estimulou-me, desde cedo, a seguir duas profissões 
bem diversas. Retrospectivamente, a formação em Di-
reito e em Química proporcionou-me a ampliação dos 
horizontes do futuro político, configurada numa atuação 
mais desenvolta na elaboração de projetos destinados 
à melhoria da saúde da população, redimensionando 
problemas que afetam nosso meio-ambiente, agricul-
tura, pecuária, educação, finanças, assuntos sociais 
e segurança pública. 

Para nós, notadamente os químicos sergipanos, 
a memória dos tempos da Escola de Química Industrial 
de Sergipe traduz recordações de um ideal universitá-
rio comum, condensado na imagem de um Estado em 
busca de sua vocação industrial, vocação que conver-
giu posteriormente para na eclosão de uma verdadeira 
“era da petroquímica “ em nosso Estado.

Não por acaso, foram os químicos formados por 
Sergipe que ocuparam as primeiras funções profissio-
nais dentro das grandes empresas vinculadas ao setor 
químico-industrial em território sergipano. Excelentes 
profissionais formados no meu Estado supriram pos-
tos-chaves em corporações do porte da Petrobrás e 
da Vale do Rio Doce. Graças a professores de grande 
competência, os químicos de Sergipe souberam – e 
ainda sabem – responder às demandas por mão de 
obra especializada e de refinada qualificação.

Sr. Presidente, nesse quadro, ninguém há de 
contestar que os químicos da Petrobras, da Vale e 
da Sergipe Gás (Sergás), para citar apenas algumas, 
têm contribuído efetivamente para o crescimento da 
economia do Estado. Trata-se de empreendedoras gi-
gantes cujo sucesso produtivo se traduz em enorme 
impacto financeiro na contabilização das receitas para 
os cofres públicos sergipanos. 

A julgar pela extensão das ações já realizadas 
pelas empresas no Estado durante as últimas décadas, 
temos a impressão de que a perspectiva futura sugere 
uma escala multiplicadora de novos projetos voltados 
para o desenvolvimento de nossa economia. 

Sem dúvida, a Petrobrás tem exercido um papel 
fundamental na modernização da economia sergipana, 
reforçando sua vocação de geradora de empregos e 
negócios. Dados demonstram que a estatal do petróleo 
tem, nas últimas décadas, aumentado e consolidado a 
geração de empregos no Estado. No caso da Vale, a 
exploração de minerais – em especial, o manganês – 
tem caracterizado sua imperiosa intervenção na eco-
nomia local, para cujo êxito a assistência profissional 
dos químicos tem sido excepcional. Na mesma linha, 

a Sergás, que é a detentora atual da exploração do 
gás natural em Sergipe, tem desempenhado papel 
crucial para o desenvolvimento da economia local, 
incentivando o surgimento de novos empregos e divi-
dendos sociais. 

Sr. Presidente, não por acaso, os sergipanos pos-
suem, hoje, três entre as cinco melhores empresas de 
Sergipe e Alagoas, segundo a publicação anual Desem-
penho Empresarial – As 5.000 Maiores do Brasil, 
editada no final do ano passado pela Fundação Insti-
tuto Miguel Calmon de Estudos Sociais e Econômicos 
(IMIC). Menos ainda espantoso, é tomar conhecimento 
de que a indústria de minerais não metálicos Planel se 
sobressai no meio daquelas, garantindo ao povo sergi-
pano e aos químicos orgulho ainda mais feérico. 

Diante disso, temos que registrar que, há mais 
de 20 anos, a economia de Sergipe apresenta de-
sempenho superior às médias brasileira e nordestina, 
quando se observa a evolução do PIB, com exceção 
dos primeiros anos da década de 1990. Prova disso 
é que o PIB per capita ocupa, desde há muitos anos, 
a posição mais elevada do Nordeste, e Aracaju apre-
senta uma das mais altas rendas per capita dentre as 
capitais nordestinas.

Por outro lado, pensando no longo prazo, Sergi-
pe é um Estado diferenciado dos demais do Nordeste, 
pelo crescimento apresentado, pelas estruturas produ-
tivas industrial e agrícola relativamente diversificadas e 
pela convivência de grandes empreendimentos como 
a Petrobrás e a Vale, antes mencionados. Sergipe 
combina a presença de importantes investimentos na 
extração de riquezas minerais nas áreas de petróleo 
e gás, além de potássio, uréia e calcário que fazem 
do Estado um nascente pólo de fertilizantes e um dos 
maiores produtores de cimento do Brasil.

Se o PIB de Sergipe, nos últimos anos, segundo 
IBGE, já tem atingido aproximadamente a marca dos 
15 bilhões de reais, isso, em larga medida, se explica 
pelo trabalho exaustivo da mão-de-obra especializada 
local, à qual se tem creditado o salto desenvolvimentis-
ta sergipano. Nesse feliz contexto, a contribuição dos 
profissionais da química industrial para a elevação da 
produção econômica dispensa maiores comprovações. 
A presença da indústria química responde por signifi-
cativa margem dos tais 0,63% do PIB brasileiro, a que 
corresponde a produção sergipana. 

Para nossa satisfação, com o mercado de commo-
dities em alta na economia mundial, os investimentos 
da Petrobrás e da Vale têm-se expandido significativa-
mente na economia sergipana. Particularmente a Pe-
trobrás, ela vem realizando um esforço considerável na 
formação de rede de fornecedores locais, com reflexos 
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na criação de empresas qualificadas na prestação de 
serviços no segmento de petróleo e gás. 

Em especial, a entrada em operação da plata-
forma de Piranema, no litoral sul do Estado, que irá 
ampliar em 30% a produção de petróleo, contribui para 
impulsionar as atividades dessa cadeia produtiva. 

Para concluir, Sr. Presidente, gostaria de reiterar 
minhas congratulações a todos os colegas químicos 
do País, mas, de maneira bem especial, a todos os 
químicos formados pela Escola de Química Industrial 
de Sergipe. A eles, dedico esta singela saudação, 
convicto de que “nossa” contribuição para o desenho 
de um Sergipe mais tecnologicamente comprometido 
não é somente retórica ficcional, mas indiscutivelmente 
um relevante dado histórico à disposição de qualquer 
cidadão brasileiro.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB-AP) – (Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Senadores, venho à Tribuna no dia de hoje para regis-
trar a matéria intitulada “Apertar os cintos, sim”, publi-
cada pelo jornal O Estado de S.Paulo em sua edição 
de 18 de abril de 2009.

A reportagem destaca que apesar da queda da 
arrecadação os gastos correntes do governo Lula con-
tinuam subindo.

Senhor Presidente, solicito que a matéria acima ci-
tada seja considerada parte deste pronunciamento, para 
que passe a constar dos Anais do Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR PAPALÉO PAES EM SEU PRONUNCIA-
MENTO.

(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 a matéria intitulada “O mistério dos R$178 
mi continua”, publicada pela revista Época, em sua 
edição de 18 de maio 2009.

A reportagem destaca que em audiência na Câ-
mara, o diretor-geral da ANP, Haroldo Lima, não con-
segue explicar o acordo que pagou suposta dívida com 
usineiros R$178 milhões. 

Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada 
seja considerada parte deste pronunciamento, para que 
passe a constar dos Anais do Senado Federal.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR SENADOR SERGIO GUERRA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. 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 “Salário de funcionário 
público sobe 8 vezes mais que o do setor privado”, 
publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo, de 11 de 
maio de 2009.

A matéria destaca que o funcionalismo público 
federal teve um aumento de 74,2% desde 2002, e no 
judiciário o ganho real chegou a 79,3%. Segundo a 
matéria o avanço do ganho do funcionalismo público 
começou no governo FHC.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima 
citada seja considerada parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR FLEXA RIBEIRO EM SEU PRONUNCIA-
MENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. 
Senadores, Sr. Presidente, Srªs. Senadoras e Srs. Se-
nadores, tenho feito, aqui nesta Casa, uma série de 
pronunciamentos sobre a diáspora do povo gaúcho.

Tenho falado, com muita emoção, dessa movi-
mentação de proporções bíblicas da gente sul-rio-
grandense em direção às novas fronteiras agrícolas 
do nosso Brasil; uma movimentação que tem todas as 
características de uma verdadeira epopéia.

Tenho falado, com muito orgulho, desses brasilei-
ros que se transformaram nos bandeirantes do século 
XX. Desses brasileiros que, com tanta determinação 
e patriotismo, vêm contribuindo para que nosso País 
mantenha a integridade de seu território. Desses bra-
sileiros que têm levado riqueza e prosperidade às 
unidades da federação que os acolhem. Desses bra-
sileiros que, embora cativados pelas plagas que lhes 
oferecem novas oportunidades, gostam de preservar 
seus costumes e honrar suas tradições da terra em 
que nasceram.

Hoje, Sr. Presidente, quero falar mais especifica-
mente sobre o marco pioneiro dessa diáspora: a mi-
gração dos meus conterrâneos em direção ao oeste 
e meio-oeste do Estado de Santa Catarina, ainda no 
início do século passado.

É claro que o deslocamento de um enorme con-
tingente de seres humanos, de uma terra para outra, 
nunca ocorre por acaso. Isso só acontece quando se 
apresentam motivações de grande relevância – eco-
nômicas, políticas, religiosas, étnicas ou culturais –, 
isoladas ou em conjunto.

No caso daqueles gaúchos que se aventuraram 
rumo ao norte, há que se falar especialmente das mo-
tivações econômicas. E embora já tenha tratado des-
sas motivações em outros pronunciamentos sobre a 
diáspora do povo sul-rio-grandense, permito-me fazer 
uma breve recapitulação das circunstâncias históricas 
que as forjaram. Afinal, foram essas circunstâncias que 
originaram a migração rumo a Santa Catarina, tema 
que abordo aqui.

Ainda no século XIX, o Rio Grande recebera dois 
importantes fluxos migratórios. Fugindo da fome, ame-
aça que se tornava quase permanente numa Europa 
bastante empobrecida, grupos numerosos de alemães 
e de italianos chegaram ao Brasil.

Aqui, foram encaminhados às regiões norte e 
nordeste do Rio Grande, para domar as florestas e 
serras ali existentes, e se estabeleceram em proprie-
dades que tinham, em média, 25 hectares.

O tempo passou, os primeiros imigrantes foram 
chegando à velhice, foram morrendo, e aí surgiu um 
problema. As famílias eram numerosas, já que os pais 

precisavam de muitos braços para o duro trabalho no 
campo. Ao mesmo tempo, as terras estavam todas 
ocupadas, e as propriedades eram muito pequenas 
para serem divididas entre uma prole numerosa, que 
já comportava filhos e netos.

Como a tradição, entre os europeus, dizia que 
a propriedade era herdada pelo primogênito, aos de-
mais filhos só restou uma opção: buscar novos hori-
zontes. E os horizontes mais próximos estavam em 
Santa Catarina.

Naquela época – virada do século XX –, uma pe-
quena parte das florestas do oeste catarinense tinha 
sido derrubada por madeireiras. As terras de grande 
fertilidade, propícias à agricultura eram sua maior ex-
tensão devolutas, a não ser pela presença eventual de 
uns poucos agricultores esparsos.

Além disso, um importante fator que gerava for-
te de instabilidade política acabara de ser removido. 
Terminara a Guerra do Contestado, conflito com ca-
racterísticas semelhantes à Guerra de Canudos, que 
se deu entre 1912 e 1916 na região limítrofe entre o 
Paraná e Santa Catarina, e no qual morreram cerca 
de 20 mil brasileiros. 

A bem da verdade, devo registrar que já na primei-
ra década do século XX algumas famílias de migrantes 
gaúchos tinham se aventurado pelo oeste catarinen-
se. Mas a guerra, evidentemente, funcionou como um 
fator de medo e incerteza, a inibir os sonhos de muita 
gente de deslocar-se para aqueles cantos.

Findos os combates, as condições se mostra-
ram bem mais favoráveis, e é por isso que uma leva 
considerável de gaúchos se dirige ao oeste de Santa 
Catarina, dando início a uma das mais belas sagas 
de nossa História.

Antes de me debruçar sobre essa migração, 
quero mencionar um fato peculiar: tivemos aqui nesta 
Casa, nesta legislatura, dois participantes da diáspo-
ra do povo gaúcho, ambos representantes do Estado 
de Santa Catarina.

Estou me referindo aos meus companheiros Se-
nador Casildo Maldaner, que nasceu em Selbach, e ao 
Senador Neuto de Conto, natural de Encantado. 

A vida de ambos se mescla com a vida de mi-
lhares de pessoas que, nascidas no Rio Grande do 
Sul, saíram em busca de um futuro melhor quando a 
elevação do custo da terra e as divisões das proprie-
dades os forçaram a emigrar.

Esse é um aspecto fascinante da diáspora do 
povo gaúcho. Mal se instalam na nova terra, os nossos 
patrícios logo se voltam às atividades políticas. São 
inúmeros os casos de sul-rio-grandenses que se ele-
gem vereadores, prefeitos e deputados estaduais nas 
mais diversas unidades da federação, bem como os 
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que assumem mandatos em Brasília, seja no Senado 
Federal seja na Câmara dos Deputados.

Ao estudar a migração dos gaúchos, esse é um 
dos fatos que mais me chamou a atenção foi justamen-
te a forte vocação política da nossa gente. Até mesmo 
nos estados mais distantes tenho encontrado verea-
dores, prefeitos, deputados estaduais ou federais que 
nasceram no Rio Grande do Sul. A atuação em prol 
da comunidade, que é um traço marcante do nosso 
caráter, acaba nos levando à vida pública em busca de 
solução para os problemas dos nossos irmãos.

São incontáveis os casos de gaúchos que se des-
tacaram na vida pública de Santa Catarina. Aqui vou 
destacar apenas dois deles. Começo pelo meu velho 
amigo e companheiro de luta política Casildo Malda-
ner que, nascido no interior de Carazinho, onde hoje 
está a cidade de Selbach, aos dois anos migrou com 
sua família para Chapecó.

Era o ano de 1944. Naquela época, diariamente 
chegavam centenas de famílias do Sul para ocupar o 
Oeste catarinense. As florestas tinham que ser derru-
badas para que os campos pudessem ser plantados de 
imediato. A família Maldaner que no Sul explorava uma 
pequena propriedade rural trabalhou inicialmente com 
a venda de madeira. Como não havia escola na região, 
o jovem Casildo, então com pouco mais de dez anos, 
foi enviado para o seminário em Santo Ângelo.

Mais tarde, a família Maldaner se instalou no 
município de Modelo. Por essa época, possuíam um 
caminhão com o qual buscavam no Rio Grande do 
Sul a mudança dos que se transferiam para Santa 
Catarina. Mais adiante, começaram também a fazer 
viagens para o sudoeste do Paraná, que era o destino 
seguinte dos migrantes catarinenses e gaúchos. Ainda 
muito jovem, o nosso Casildo participou de inúmeras 
dessas viagens.

Aliás, foi na cidade de Modelo que, aos 20 anos, 
ele começou a brilhante carreira política que o fez de-
putado estadual em duas oportunidades; deputado 
federal, vice-governador e governador, bem como, em 
duas ocasiões, Senador dos catarinenses.

Também o meu amigo e companheiro Neuto de 
Conto tem sua vida ligada à migração do povo sul-
rio-grandense. Em 1958, aos 22 anos, formado em 
contabilidade, deixou sua cidade natal para se instalar 
em São Miguel do Oeste. Naquela época, o Oeste ca-
tarinense tinha apenas dez municípios Hoje são mais 
de cem. O hoje senador Neuto de Conto foi testemu-
nha da chegada de levas e levas de famílias vindas 
do Rio Grande do Sul. A história de todas elas era 
semelhante: migravam porque a terra era insuficiente 
para dividir entre os filhos, quase sempre em torno de 
uma dezena. O custo do hectare de terra manteve-se 

mais barato em Santa Catarina até o início dos anos 
60, quando o fluxo migratório já seguia pujante em 
outras direções.

“Da Br-116 até a fronteira com a Argentina a 
maioria das cidades foi fundado por gaúchos”, conta o 
Senador Neuto de Conto, que desenvolveu uma bem-
sucedida carreira política em Santa Catarina. Antes 
de 1964, já participava intensamente da vida política 
daquele Estado, como integrante do PTB. Depois, du-
rante o regime militar, ajudou a criar o MDB e o PMDB. 
Foi três vezes vereador, três vezes deputado federal e 
ocupou com dignidade e competência quatro secretá-
rias de governo daquele estado (Fazenda, Agricultura, 
Casa Civil e Secretaria do Oeste) antes de chegar ao 
Senado Federal.

COLONIZAÇÃO

Um panorama sintético, mas irretocável, do que 
foi o povoamento e a ocupação do Oeste Catarinense, 
em especial da sua região mais a Leste, pode ser en-
contrada num importante trabalho acadêmico de autoria 
de Paulo Ricardo Bavaresco, professor no campus da 
Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc) 
em São Miguel do Oeste e que fez seu doutorado na 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos. 

Segundo esse professor, o processo tem início, nos 
primórdios do século XX, quando o Governo do Estado de 
Santa Catarina – impossibilitado de promover com méis 
próprios o desenvolvimento daquela então remota região 
– delegou essa tarefa a empresas de colonização: 

“O sistema era o seguinte: empresas 
colonizadoras recebiam do governo porções 
de terra e, em troca, deveriam proporcionar a 
ocupação definitiva da área e construir estra-
das para o transporte e deslocamento dos co-
lonos. Esperava-se que, com essas medidas, 
promovessem o desenvolvimento e a inserção 
da área ao restante do Estado. As empresas 
colonizadoras, ao receber a área para coloni-
zar, exploravam a madeira mais nobre e, só 
depois vendiam as terras aos colonos; por isso 
é que a indústria madeireira logo começou a 
se destacar no Oeste. A região se desenvolvia 
à medida que novas famílias de colonos se 
instalavam nas áreas abertas à colonização. 
Nesse ponto, a migração de colonos do Estado 
vizinho do Rio Grande do Sul contribuiu para o 
significativo aumento populacional da região, 
bem como para a exploração das matas. Com 
a extração da madeira e a derrubada da mata 
para as lavouras de subsistência, as madeirei-
ras aproveitavam a matéria-prima disponível. 
Sua abundância, e, por sua vez, o baixo preço 
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da madeira daí decorrente, era compensado 
pela quantidade e diversidade do produto co-
mercializado, fomentando continuamente a 
atividade de derrubada e comercialização.” 

A partir da década de 1940, cresce rapidamente 
o número de povoações recém formadas basicamente 
por descendentes de italianos, alemães e, em menor 
número, poloneses vindos do Rio Grande do Sul para 
as novas terras. Esse imigrante de origem européia 
passou logo a ser visto como o fator que seria decisivo 
para o desenvolvimento econômico, como explica Paulo 
Ricardo Bavaresco num trabalho intitulado “Colonização 
do Extremo Oeste Catarinense (Contribuições para a 
História Campesina da América Latina):

“As transformações que se processam no 
Extremo Oeste Catarinense a partir do período 
da colonização estão intimamente ligadas às 
relações sociais que se desenvolveram nas 
novas colônias. Essas relações se verificam no 
modo de vida, lazer, trabalho, uso da terra, ou 
seja, no cotidiano dos colonos. Fruto dessas 
relações é possível observar a construção da 
paisagem cultural, já que a ocupação ocorreu 
por ocasião do esgotamento das terras do Rio 
Grande do Sul. Para continuarem as ativida-
des agrícolas, esses agricultores deixavam a 
terra natal e migravam ao encontro de novas 
terras, em que poderiam ser proprietários. As-
sim, deixavam os lotes desbravados pelos pais 
e tornavam-se pioneiros, colonizando outras 
áreas. Explica-se, assim, a mão de obra com 
baixa remuneração, disponível para as madei-
reiras e empresas colonizadoras. O trabalho 
braçal na abertura de estradas, em troca do 
pagamento do lote colonial, bem como, traba-
lho com baixa remuneração nas madeireiras, 
para compensar o capital investido na terra, foi 
a alternativa encontrada por alguns imigrantes. 
A difícil situação da infraestrutura, o tamanho 
do lote colonial que não ultrapassava 24ha, 
propiciou às comunidades desenvolverem uma 
produção para subsistência. O sentido econô-
mico do lote colonial é a auto-suficiência, que 
serve para explicar, já inicialmente, a policultu-
ra. Planta-se, preferencialmente, as espécies 
vegetais destinadas à alimentação humana, e 
os respectivos excedentes permitem ao colono 
efetuar a troca, geralmente num armazém.”

A extração e venda de madeira que se constitui 
no segundo ciclo econômico da região (o primeiro fora 
o da coleta e venda de erva mate) desempenhou pa-
pel determinante na vida dos colonizadores pioneiros 

porque as árvores abatidas forneceram matéria-prima 
para a construção de casas, celeiros, cercas, galpões, 
estábulos e galinheiros.

De início, os agricultor que chegavam do Sul pas-
saram por grandes dificuldades, assim descritas pelo 
professor Paulo Ricardo Bavaresco:

“O baixo preço pago pelo produto agríco-
la, por parte dos comerciantes locais, justificado 
pela distância dos grandes centros consumi-
dores, dificultava o acúmulo de capital pelos 
colonizadores. Esse acúmulo é de fundamental 
importância no início da colonização, pois pro-
porcionava ao agricultor condições de adquirir 
sementes, instrumentos e animais para trans-
porte, que são indispensáveis para o aumento 
e melhoria da produção agrícola”.

As peculiaridades locais que acabaram determi-
nando a economia regional, com sua vocação dirigida 
especialmente para a agroindústria, é assim esmiuçada 
pelo professor da Unioesc:

“A diversidade da produção agrícola nas colônias 
gerava pequeno excedente, que servia para a venda e 
troca. A dificuldade de transporte para os grãos propi-
ciava ao colono a criação de galinhas e porcos. É que 
os porcos poderiam ser tropeados em comboios até 
as cidades. Logo, produzir excedentes para o merca-
do é herança cultural dos imigrantes proveniente das 
“colônias velhas” do Rio Grande do Sul. A necessidade 
da poupança é fator importante na aquisição de ferra-
mentas para o trabalho, produtos que não era possível 
obter na colônia, e poupança também se fazia neces-
sária para o pagamento da terra. Assim, papel impor-
tante nessas relações desempenhou o comerciante 
ou vendista. O comerciante passou a ser o centro dos 
negócios nas vilas ou pequenos núcleos coloniais. É 
nesses pontos que o colono repassava seu excedente 
e, em troca se abastecia de sal, querosene, tecidos, 
ferramentas e medicamento. Raras vezes, o colono 
recebia dinheiro em troca dos seus produtos, prefe-
rindo deixar em conta junto ao comerciante. Assim, 
o colono, em determinados períodos, encontrava-se 
com bom crédito no comércio, outras vezes, em débi-
to. Mesmo assim, estabelecia-se certa confiança entre 
um e outro. Quando os frigoríficos surgiram na região 
Oeste do Estado de Santa Catarina, já encontraram 
ali uma considerável oferta de matéria-prima. É que a 
criação de suínos foi um procedimento típico nessas 
áreas coloniais. À medida que aumentava a demanda 
do produto pelos centros consumidores, o pequeno 
agricultor ampliava sua produção com vistas ao co-
mércio. Avultava, assim, seu significado comercial de-
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vido a demanda para os frigoríficos instalados no Rio 
Grande do Sul, São Paulo e Paraná”.

MUNICÍPIOS

Para falar dessa extraordinária aventura que foi 
a ocupação de vasta parcela do território catarinense 
pelos meu conterrâneos vou concentrar-me aqui no 
exame da história dos principais municípios daquele 
Estado que tiveram, na sua origem e no seu desenvol-
vimento, a participação migrantes gaúchos.

Começo pela fundação, em 25 de agosto de 1917, 
de Chapecó, hoje a maior cidade do oeste catarinen-
se, hoje com mais de 164 mil habitantes. O nome vem 
do tupi – Xapeco, com xis –, e muito apropriadamente 
quer dizer “lugar de onde se avista a plantação”. É um 
detalhe interessante. 

Na verdade, chega a ser uma denominação premo-
nitória porque, em pouco tempo, os colonos do Rio Grande 
do Sul transformariam a paisagem daquelas terras ainda 
incultas com suas plantações, com seus currais, com seus 
moinhos, seus engenhos. Começava a surgir ali um dos 
mais importantes pólos da agroindústria brasileira.

É necessário ressaltar que, em 1940, ocorrerá 
um novo fluxo de colonos gaúchos ainda mais intenso 
que aquele iniciado em 1917. Essa corrente migrató-
ria será a responsável pela características da cultura 
e da arquitetura, de fortes traços europeus, que será 
marcante em Chapecó. 

Como já mencionei anteriormente, a forte agroin-
dústria que naquelas terras se desenvolveu foi impul-
sionada inicialmente pela grande produção de aves e 
suínos nos minifúndios.

É claro que hoje, até por sua condição de mais 
importante cidade do oeste catarinense, Chapecó tam-
bém se destaca como pólo comercial e de prestação 
de serviços, além de abrir espaço para outros setores 
industriais. Mas a principal vocação da cidade, sem 
dúvida alguma, continua a ser aquela que foi determi-
nada desde seus primórdios pelos colonos chegados 
do Rio Grande do Sul.

Passo agora a falar sobre Concórdia, que reúne 
hoje mais de 67 mil habitantes, o que faz dela a maior 
cidade do Alto Uruguai Catarinense, meio-oeste do 
Estado, área que também recebeu os sucessivos flu-
xos de colonizadores gaúchos.

Até 1920, a fértil região em que se situa Concór-
dia era habitada somente por uns poucos moradores, 
que praticavam uma agricultura rudimentar. O nome do 
municípios deve-se ao fato de ali ter sido o assinado o 
acordo de paz que deu fim à Guerra do Contestado. 

Entre os anos 1920 e 1930, os Governos esta-
dual e federal decidiram estimular a venda de peque-
nas propriedades rurais para os colonos gaúchos. Os 

resultados foram os melhores possíveis. Rapidamente 
proliferaram nos minifúndios as plantações de milho e 
de soja. De outro lado, a criação de animais favorece-
ria, depois, o surgimento ali de algumas das maiores 
empresas frigoríficas do País.

Mais tarde, o progresso da cidade tornou inevitá-
vel o desenvolvimento de outros setores, tanto na área 
do comércio como na da indústria, com destaque para 
a informática. Em Concórdia vive ainda o espírito dos 
gaúchos pioneiros, abertos à congregação e à cele-
bração da amizade.

Todos os anos, por exemplo, temos a Festa do 
Vizinho, que começou, com poucas ruas, em 1997. 
Hoje, mais de quinhentas ruas fazem a festa, reunin-
do 30 mil pessoas. Nesse dia, os vizinhos se juntam 
para um almoço comunitário, quase sempre o nosso 
velho churrasco. A festa acontece na própria rua, es-
pecialmente decorada para a ocasião, e vai do meio 
da manhã até o anoitecer.

Passo agora a uma outra cidade importante na 
cronologia da diáspora do povo gaúcho. Refiro-me à 
Videira que até 1918 era conhecida como Vila do Rio 
das Pedras. A partir daquele ano, muitas famílias de 
imigrantes de origem italiana, oriundas do Rio Gran-
de do Sul, fixaram-se naquelas terras e entregam-se 
à produção agrícola em moldes familiares. 

Mais tarde, em 1944, já com uma produção de 
uvas bastante significativa, o município de Videira con-
segue a emancipação. A partir daí, vê consolidar-se 
um vigoroso processo de crescimento, baseado tam-
bém na produção de outras frutas, como pêssego e 
ameixa, e na criação de aves e suínos. A agroindústria 
adquire um papel econômico preponderante, gerando 
milhares de empregos.

Nesse perambular em busca das pegadas dos 
migrantes gaúchos para Santa Catarina, passo agora 
a falar de Caçador, destacado Município do meio-oeste 
catarinense, atualmente com mais de 67 mil habitantes. 
Em 1910, os trilhos da ferrovia São Paulo – Rio Gran-
de do Sul chegaram à estação Rio Caçador, no Alto 
Vale do Rio do Peixe. Com os trilhos, vieram imigrantes 
de origem italiana, provenientes quase todos do Rio 
Grande. Rompeu, porém, a Guerra do Contestado, e 
o processo de colonização arrefeceu. Somente foi re-
tomado com o fim do conflito, quando a então Vila de 
Rio Caçador recebe migrantes poloneses, ucranianos, 
espanhóis, portugueses e sírio-libaneses.

Nesse trajeto pelas cidades de Santa Catarina 
que contaram com a presença de gaúchos na sua for-
mação é importante também falarmos de Xanxerê. Até 
porque os anseios de emancipação daquele município 
se tornaram mais fortes quando para suas terras co-
meçaram a migrar famílias vindas dos mais diversos 
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lugares – mas em sua grande maioria do Rio Grande 
do Sul – atraídas principalmente pelas riquezas natu-
rais lá existentes, pelos vastos pinhais e pelas matas 
cobertas de madeiras nobres.

Também é indispensável dizer algumas palavras 
a respeito de São Miguel do Oeste, hoje a maior cida-
de do extremo-oeste catarinense. Registros históricos 
dizem que nas décadas de 40 e 50 do século passado, 
quase todos os dias, chegavam à então Vila Oeste, na 
época distrito de Chapecó, inúmeras caravanas com 
colonos provenientes do Rio Grande do Sul. 

Aquela região não oferecia aos migrantes as 
condições básicas para uma vida confortável, mas 
eles, com seu trabalho incessante, bem como suas 
articulações políticas, conseguiram a emancipação 
da Vila Oeste, transformada depois no Município de 
São Miguel do Oeste.

Concentrei-me aqui em citar as mais populosas 
cidades do Oeste e do Meio Oeste Catarinense que 
foram formadas, em grande parte, por agricultores 
que migravam do Rio Grande do Sul, mas o número 
de cidades médias e pequenas é igualmente impres-
sionante.

Faxinal dos Guedes e Arvoredo, por exemplo, 
nada mais eram, inicialmente, que pontos de passa-
gem dos tropeiros que saíam do Rio Grande do Sul 
em direção a outros Estados, principalmente Paraná e 
São Paulo. Aos poucos, foram cativando os viajantes 
que nelas se instalaram.

Ao fazer menção aos tropeiros, obrigatoriamente 
devo mencionar outro pedaço do solo catarinense em 
que também é marcante a influência do povo gaúcho: 
a região serrana.

É o caso de Lages, a maior cidade do Planalto 
Catarinense que conta atualmente com cerca de 170 
mil habitantes. Fundada em 1766, foi inicialmente uma 
importante estalagem na rota comercial entre o Rio 
Grande do Sul e os Estados mais ao Norte, pela qual 
era levado o gado dos campos gaúchos a fim de ser 
abatido para alimentar os trabalhadores das minas de 
extração de ouro em Minas Gerais. 

Muitas outras cidades daquela região – como 
Bom Jardim da Serra, por exemplo – tiveram gênese 
semelhante. Para isso contribuíram as peculiaridades 
da geografia local. As viagens pela região serrana eram 
extremamente cansativas e perigosas. Sempre havia 
o risco de as mulas caírem nas ribanceiras, morrendo 
e levando consigo as preciosas cargas que transpor-
tavam. De modo que os tropeiros preferiam acampar 
em Lages, recobrando forças e preparando-se para a 
descida do dia seguinte.

Com o passar dos anos, o acampamento deu 
origem a um pequeno vilarejo, que logo se estruturava 

para oferecer aos viajantes um comércio rudimentar e 
a prestação de alguns serviços básicos.

Dessa maneira consolidaram-se muitos Municí-
pios da região serrana de Santa Catarina, que man-
têm, até hoje, traços que os aproximam dos gaúchos 
que moram no nosso planalto. O sotaque e o vestuá-
rio, por exemplo.

Já na migração para Santa Catarina ficou paten-
te aquele traço que seria característico dos migrantes 
gaúchos: a incrível capacidade de, nas zonas de co-
lonização, conviver pacifica e harmoniosamente com 
pessoas oriundas de outras regiões e com os mora-
dores locais. 

Já falei de cidades em que eles vieram a ter a 
companhia de poloneses, espanhóis, portugueses, 
sírio-libaneses... Pois bem! A convivência foi sempre 
respeitosa e fraterna. Uma demonstração a mais, na 
verdade, da natureza gregária do povo gaúcho.

Depois dessa relação amistosa com as pesso-
as de outros rincões, quero destacar aqui, mais uma 
vez, o nosso proverbial sentimento de amor à terra 
natal. Ao longo de todo esse tempo, que se estende 
por mais de um século, continuaram os migrantes gaú-
chos espalhados pela Nação a cultivar seus costumes 
e tradições.

A mais clara demonstração de que o pelo Rio 
Grande do Sul continua inabalável é, sem sombra de 
dúvida, a existência de milhares de CTGs, os Centros 
de Tradição Gaúcha. São os CTGs, com seu caráter 
gregário, com sua altivez, com seu espírito generoso e 
solidário, que favorecem a coesão dos migrantes sul-
rio-grandenses em todos os rincões deste mundo.

Em torno de qualquer agrupamento de gaúchos 
desbravadores, logo surge um CTG. E o novo galpão 
erguido às pressas, às vezes bastante precário, logo 
se transforma no centro das decisões mais importantes 
para o futuro daquela comunidade. Ali são feitas reuni-
ões para tratar da venda das safras, do financiamento 
dos bancos oficiais, das melhorias em infra-estrutura 
que se fazem necessárias.

Mas ali, principalmente – ali, mais que tudo -, o 
que se faz é preservar a cultura gaúcha. Ali se preser-
vam as vestimentas, o tipo de alimentação, o lingua-
jar, os esportes, a filosofia, a poesia, as músicas e as 
danças de nossa terra.

Em Santa Catarina, de acordo com levantamento 
do Movimento Tradicionalista Gaúcho daquele Estado, 
existem atualmente 534 CTGs. A esses estão vincula-
dos 1.866 Piquetes de Laçadores. 

Os Piquetes de Laçadores, deixem-me explicar, 
ajudam a zelar pelas tradições do Rio Grande; organi-
zam reuniões de caráter cultural, recreativo e campeiro 
entre seus integrantes e convidados, com o objetivo de 
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conservar e divulgar os aspectos peculiares da vida 
no campo e do traje gaúcho; e participam em torneios 
de tiro de laço, rodeios, desfiles, cavalgadas e outros 
eventos campeiros.

Ao todo, os CTGs de Santa Catarina têm mais 
de 26 mil e 300 sócios. Milhares de pessoas que nos 
ajudam a lembrar, todo dia, quão importante foi a con-
tribuição da gente sul-rio-grandense para transformar 
aquele Estado num dos mais desenvolvidos de nosso 
País, tanto do ponto de vista econômico como, princi-
palmente, do ponto de vista social. Milhares de pesso-
as que nos ajudam a lembrar, todo dia, que em Santa 

Catarina, especialmente no oeste e na região serra-
na, existe muito do povo gaúcho, da alma gaúcha, do 
sentimento gaúcho. 

Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha. PMDB 

– TO) – Nada mais havendo a tratar e com as bênçãos 
de Deus, a Presidência vai encerrar os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha. PMDB 
– TO) – Está encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 22 
minutos.)
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(Inicia-se a Reunião às 9 horas e 33 mi-
nutos e encerra-se às 9 horas e 35 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel. DEM – PE) – 
No plenário não há número regimental para a abertura 
da sessão, não podendo esta ser realizada.

Nos termos do § 2º, do art. 155 do Regimento 
Interno, o expediente que se encontra sobre a mesa 
será despachado pela Presidência independentemen-
te de leitura.

É o seguinte o expediente despachado:

AVISOS  
DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  

(Autuados por solicitação do Presidente da  
Comissão Mista de Planos, Orçamentos  

Públicos e Fiscalização)

– Aviso nº 26, de 2009-CN (nº 743-Seses-TCU-
Plenário/2009, na origem), que encaminha à 

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públi-
cos e Fiscalização cópia do Acórdão nº 1.272, 
de 2009-TCU (Plenário), bem como do Relatório 
e do Voto que o fundamentam, referente ao Le-
vantamento de Auditoria realizado na Superin-
tendência Regional do Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes nos Estados do 
Pará e Amapá referente aos recursos alocados 
ao PT 267821457.10KR.0015 – Construção de 
Trecho Rodoviário Marabá – Altamira, na BR-
230, no Estado do Pará, subtrecho entre as ci-
dades de Marabá (PA) – Altamira (PA) (TC nº 
007.615/2009-1).

(O Aviso retorna à Comissão Mista de Pla-
nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.)

(Será feita comunicação à Câmara dos 
Deputados.)

É a seguinte a íntegra do Aviso:

Ata da 3ª Reunião, em 19 de Junho de 2009

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência do Sr. Marco Maciel
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– Aviso nº 27, de 2009-CN (nº 766-Seses-TCU-
Plenário/2009, na origem), que encaminha à 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públi-
cos e Fiscalização cópia do Acórdão nº 1.249, de 
2009-TCU (Plenário), bem como do Relatório e 
do Voto que fundamentam, referente ao Levan-
tamento de Auditoria relativo ao Programa de 
Trabalho 26.783.0232.5E52.0056 – Construção 

de Terminal Intermodal – no Município de Cam-
po Grande – no Estado do Mato Grosso do Sul 
(TC nº 009.105/2009-7).

(O Aviso retorna à Comissão Mista de Pla-
nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização).

(Será feita comunicação à Câmara dos 
Deputados).

É a seguinte a íntegra do Aviso:
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PROJETO DE LEI DO CONGRESSO NACIONAL

Projeto de Lei nº 24, de 2009-CN, que 
“Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor 
do Ministério da Fazenda, crédito suplementar 
no valor de R$501.561.242,00 (quinhentos e 
um milhões, quinhentos e sessenta e um mil, 
duzentos e quarenta e dois reais), para reforço 
de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente”. (Mensagem nº 65, de 2009-CN – nº 
477/2009, na origem)

(O projeto vai à Comissão Mista de Pla-
nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.)

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

Leitura: 19-6-2009
Até 24-6 – publicação e distribuição de avulsos;
Até 2-7 – prazo final para apresentação de emen-

das;
Até 7-7 – publicação e distribuição de avulsos 

das emendas; e
Até 7-8 – encaminhamento do parecer final à 

Mesa do Congresso Nacional.
(Será feita comunicação à Câmara dos Depu-

tados.)

É a seguinte a íntegra do Projeto:

PROJETO DE LEI Nº 24, DE 2009-CN 
MENSAGEM Nº 65, DE 2009-CN 

(Nº 477/2009, na origem)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto à 

elevada deliberação de Vossas Excelências o texto do 
projeto de lei que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, 

em favor do Ministério da Fazenda, crédito suplementar 
no valor de R$501.561.242,00, para reforço de dota-
ções constantes da Lei Orçamentária vigente”.

Brasília, 16 de junho de 2009. – José Alencar.

PROJETO DE LEI

Abre ao Orçamento Fiscal da União, 
em favor do Ministério da Fazenda, crédito 
suplementar no valor de R$501.561.242,00, 
para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União 

(Lei nº 11.897, de 30 de dezembro de 2008), em favor 
do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no va-
lor de R$501.561.242,00 (quinhentos e um milhões, 
quinhentos e sessenta e um mil, duzentos e quarenta 
e dois reais), para atender à programação constante 
do Anexo I desta Lei.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do 
crédito de que trata o art. 1º decorrem de:

I – excesso de arrecadação de Recursos Próprios 
Não Financeiros, no valor de R$37.316.850,00 (trinta 
e sete milhões, trezentos e dezesseis mil, oitocentos 
e cinquenta reais); e

II – anulação parcial de dotação orçamentária, no 
valor de R$464.244.392,00 (quatrocentos e sessenta 
e quatro milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, 
trezentos e noventa e dois reais), conforme indicado 
no Anexo II desta Lei.

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

Brasília,
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Término de prazo, dia 18 de junho do corrente, 
sem interposição de recurso, para que o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 3, de 2009-CN, nos termos do 
disposto no art. 123 da Resolução do Congresso Na-
cional nº 1, de 2006, seja apreciado pelo Plenário do 
Congresso Nacional.

O Projeto vai à promulgação.

(Será feita comunicação à Câmara dos 
Deputados e à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.)

PARECER Nº 766, DE 2009

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 244, de 2008, de autoria do Senador 
Antonio Carlos Valadares, que acrescenta 
os §§ 4º e 5º ao art. 6º da Lei nº 8.987, de 13 
de feverciro de 1995, que dispõe sobre o 
regime de concessão e permissão da pres-
tação de seiviços públicos previstos no art. 
175 da Constituição Federal para obrigar 
as concessionárias de serviço público a 
manter posto de atendimento pessoal ao 
usuário em município com população su-
perior a vinte mil habitantes.

Relator: Senador Leomar Quintanilha 
Relator ad hoc Senador Lobão Filho

I – Relatório

Vem ao exame desta Comissão o Projeto de Lei 
do Senado nº 244, de 2008, de autoria do Senador An-
tonio Carlos Valadares, que inclui os §§ 4º e 5º no art. 
60 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 (Lei Geral 
de Concessões e Permissões de Serviços Públicos) 
para: (i) determinar que as empresas concessionárias 
mantenham pelo menos um posto de atendimento pes-
soal ao usuário nos municípios por elas atendidos e 
que tenham população superior a vinte mil habitantes; 
(ii) facultar que, no cumprimehto dessa obrigação, as 
concessionárias articulem-se entre si.

O art. 2º do projeto veicula a cláusula de vigência, 
fixado o seu início após 180 dias da publicação da lei.

Na justificação, é assinalado que as concessio-
nárias de serviço público têm adotado em larga escala 
mecanismos de auto-atendimento ou de atendimen-
to remoto ao usuário, numa estratégia que se revela 
insatisfatória do ponto de vista da prestação de um 
serviço adequado:

Vê-se que a população de baixa renda e residente 
nos pequenos municípios é a maior prejudicada por esse 
tipo de atendimento, porque não tem acesso fácil ao te-
lefone, ou porque as tarifas ainda são altas para o tempo 

necessário do atendimento, ou também porque elas não 
têm acesso ao microcomputador e sequer têm familiari-
dade com a rede mundial de computadores (internet).

Por sua vez, são grandes as resistências em re-
lação ao auto-atendimento. As pessoas ainda não se 
sentem confortáveis utilizando as máquinas de auto-
atendimento. Mesmo em países desenvolvidos como 
os Estados Unidos, estudo apontou que diante de má-
quinas novas e/ou desconhecidas, muitos americanos 
ficam receosos e desconfiados.

O autor adverte, outrossim, que a fixação da exi-
gência para municípios com mais de 20 mil habitantes 
leva em conta parâmetro utilizado pela Lei nº 10.257, 
de 2001 (Estatuto das Cidades), atentando também 
para a inviabilidade econômica de estender a regra 
para municípios de porte menor.

Por fim, o autor ressalta que o projeto constitui 
uma versão adaptada do PLS nº 265, de 2002, do Se-
nador Benício Sampaio, que foi arquivado por ocasião 
da mudança de legislatura.

Não foram apresentadas emendas ao projeto.

II – Análise

Cabe a esta Comissão manifestar-se sobre o projeto, 
em decisão terminativa, nos termos dos arts. 91, I, e 101, 
I e II, g, do Regimento Interno do Senado Federal. Por 
versar a proposição sobre normas gerais de contratos de 
concessão de serviços públicos, é o Congresso Nacional 
competente para sobre ele deliberar, nos termos do art. 
22, XXVII, c/c o art. 175, parágrafo único, da Constituição 
Federal. Demais disso, a matéria não se enquadra dentre 
aquelas cuja iniciativa legislativa é reservada, podendo 
ser objeto de projeto de lei de autoria de Senador.

No que diz respeito ao mérito, temos de concor-
dar com o Senador Antonio Carlos Valadares, quando 
atenta para as dificuldades de parcela significativa da 
população, sobretudo idosos e pessoas mais humildes, 
em lidar com os sistemas automatizados de atendimen-
to, telefônicos ou computacionais, no exercício de seus 
direitos como usuários de serviços públicos.

Demais disso, frequentemente o sistema de atendi-
mento automatizado não é capaz de abranger a totalidade 
das situações que precisam ser resolvidas entre a conces-
sionária do serviço público e os destinatários desse serviço, 
o que obriga o usuário a se deslocar até o local em que 
o atendimento pessoal está disponível, muitas vezes em 
município diverso daquele onde reside, gerando embara-
ços à defesa dos direitos e interesses do usuário.

Cabe lembrar que a Lei nº 8.078, de 1990 (Código 
de Defesa do Consumidor), em seu art. 6º, X, estabelece 
como direito básico dos consumidores “a adequada e efi-
caz prestação dos serviços públicos em geral”. Na mesma 
linha, o art. 6º da Lei nº 8.987, de 1995, dispõe que “toda 
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concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço 
adequado ao pleno atendimento dos usuários”.

A defesa do consumidor é obrigação do Estado 
e princípio geral da atividade econômica, a teor dos 
arts. 5º, XXXII, e 170, V, da Constituição. Dessarte, 
compete ao Poder Legislativo editar leis que promovam 
a proteção dos consumidores, cuja vulnerabilidade e 
hipossuficiência é reconhecida.

A nosso ver, o projeto em análise trata de forma 
apropriada a questão, ao tornar obrigatória a instala-
ção de postos de atendimento apenas em municípios 
com mais de 20 mil habitantes. Fosse aplicável a regra 
a todos os municípios, teríamos um aumento despro-
porcional dos custos das concessionárias, já que o 
funcionamento desses postos em municípios muito pe-
quenos revela-se, via de regra, antieconômico. Como os 
concessionários gozam da garantia de manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, tais custos 
seriam incorporados nas tarifas. Assim, o benefício a um 
pequeno número de pessoas redundaria em aumento 
tarifário para todo o universo de usuários.

Em resumo, o projeto é, em nosso sentir, bastante 
meritório, além de ser conforme com a Constituição. 
Sugerimos apenas uma modificação, relacionada à 
técnica legislativa. O art. 6º da Lei nº 8.987, de 1995, 
oferece a definição de serviço adequado. Pensamos 

que a alteração que se pretende fazer na lei estaria 
mais bem localizada em seu art. 31, que cuida dos 
encargos da concessionária. Em vista disso, apresen-
tamos emenda com esse objetivo.

III – Voto

Ante o exposto, votamos pela constitucionalidade, 
juridicidade e regimentalidade do PLS nº 244, de 2008, e, 
no mérito, pela sua aprovação, com a seguinte emenda:

EMENDA Nº 1 – CCJ

Dê-se ao art. 1º do PLS nº 244, de 2008, a se-
guinte redação:

Art. 1º O art. 31 da Lei nº 8.987, de 13 de feve-
reiro de 1995, passa a vigorar com as seguintes al-
terações:

“Art. 31.  ............................... ................. 
IX – manter pelo menos um posto de 

atendimento pessoal ao usuário nos municí-
pios de sua área de atuação com população 
supenor a vinte mil habitantes.

§1º........... .............................. ................ 
§ 2º As concessionárias poderão articu-

lar-se entre si para dar cumprimento ao dispos-
to no inciso IX do caput deste artigo. (NR)”

Sala da Comissão, 22 de abril de 2009. 
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TEXTO FINAL

DO PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 244, DE 2008

Na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania que:

Altera o artigo 31 da Lei nº 8.987, de 13 
fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regi-
me de concessão e permissão da prestação 
de serviços públicos previsto no art. 175 da 
Constituição Federal, para obrigar as con-
cessionárias de serviço público a manter 
posto de atendimento pessoal ao usuário 
em municípios com população superior a 
vinte mil habitantes.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º O art. 31 da Lei nº 8.987, de 13 de feve-

reiro de 1995, passa a vigorar com as seguintes al-
terações:

“Art. 31. . ...... ..........................................
IX – manter pelo menos um posto de 

atendimento pessoal ao usuário nos municí-
pios de sua área de atuação com população 
superior a vinte mil habitantes.

§ 1º ...... ................... ..............................
§ 2º As concessionárias poderão articu-

lar-se entre si para dar cumprimento ao dispos-
to no inciso IX do caput deste artigo. (NR)”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor 180 dias após sua 
publicação.

Sala da Comissão, 22 de abril de 2009. – Senador 
Demóstenes Torres, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distin-

ção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, nos termos seguintes:
....................................................................................

XXXII – o Estado promoverá, na forma da lei, a 
defesa do consumidor;
....................................................................................

Art. 22. Compete privativamente à União legis-
lar sobre:
....................................................................................

XXVII – normas gerais de licitação e contratação, 
em todas as modalidades, para as administrações públi-
cas diretas e indireta, incluídas as fundações instituídas 
e mantidas pelo Poder Público, nas diversas esferas 
de Governo e empresas sobre seu controle;

XXVII – normas gerais de licitação e contratação, em 
todas as modalidades, para as administrações públicas 
diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 
37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de 
economia mista, nos termos do art. 173, § 1º, III; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
....................................................................................

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valo-
rização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 
por fim assegurar a todos existência digna, conforme 
os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios:
....................................................................................

V – defesa do consumidor;
....................................................................................

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da 
lei, diretamente ou sob regime de concessão ou per-
missão, sempre através de licitação, a prestação de 
serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:
I – o regime das empresas concessionárias e 

permissionárias de serviços públicos, o caráter espe-
cial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como 
as condições de caducidade, fiscalização e rescisão 
da concessão ou permissão;

II – os direitos dos usuários;
III – política tarifária;
IV – a obrigação de manter serviço adequado.

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

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Dispõe sobre a proteção do consumi-
dor e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

....................................................................................
X – a adequada e eficaz prestação dos serviços 

públicos em geral.
....................................................................................

LEI Nº 8.987, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995

Dispõe sobre o regime de concessão 
e permissão da prestação de serviços pú-
blicos previsto no art. 175 da Constituição 
Federal, e dá outras providências.

....................................................................................
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Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe 
a prestação de serviço adequado ao pleno atendimen-
to dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas 
normas pertinentes e no respectivo contrato.
....................................................................................

Art. 31. Incumbe à concessionária:
I – prestar serviço adequado, na forma prevista nes-

ta Lei, nas normas técnicas aplicáveis e no contrato;
II – manter em dia o inventário e o registro dos 

bens vinculados à concessão;
III – prestar contas da gestão do serviço ao po-

der concedente e aos usuários, nos termos definidos 
no contrato;

IV – cumprir e fazer cumprir as normas do serviço 
e as cláusulas contratuais da concessão;

V – permitir aos encarregados da fiscalização 
livre acesso, em qualquer época, às obras, aos equi-
pamentos e às instalações integrantes do serviço, bem 
como a seus registros contábeis;

VI – promover as desapropriações e constituir 
servidões autorizadas pelo poder concedente, con-
forme previsto no edital e no contrato;

VII – zelar pela integridade dos bens vinculados 
à prestação do serviço, bem como segurá-los ade-
quadamente; e

VIII – captar, aplicar e gerir os recursos financei-
ros necessários à prestação do serviço.

Parágrafo único. As contratações, inclusive de 
mão de obra, feitas pela concessionária serão regidas 
pelas disposições de direito privado e pela legislação 
trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação 
entre os terceiros contratados pela concessionária e 
o poder concedente.
....................................................................................

LEI Nº 10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001

Regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretri-
zes gerais da política urbana e dá outras 
providências.

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

Ofício nº 70/09 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 22 de abril de 2009

Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal

Assunto: decisão terminativa

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

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta 

data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação, com a Emenda nº 1-CCJ, do Projeto 
de Lei do Senado nº 244, de 2008, que “Acrescenta 
§§ 4º e 5º ao art. 6º da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro 
de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e 
permissão da prestação de serviços públicos previsto 
no art. 175 da Constituição Federal, para obrigar as 
concessionárias de serviço público a manter posto de 
atendimento pessoal ao usuário em municípios com 
população superior a vinte mil habitantes”, de autoria 
do Senador Antônio Carlos Valadares.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, Senador Demóstenes Torres, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

PARECER Nº 767, DE 2009

Da Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte, ao Projeto de Lei do Senado nº 323, 
de 2008, de autoria da Senadora Patrícia 
Saboya, que altera a Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que “Estabelece as Di-
retrizes e Bases da Educação Nacional”.

Relator: Senador Papaléo Paes

I – Relatório

O PLS nº 323, de 2008, de iniciativa da Senado-
ra Patrícia Saboya, altera os arts. 24, 30 e 34 da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), bem como 
acrescenta o art. 89.-A ao documento legal. O objeti-
vo da mudança é o de dispor sobre a implantação da 
jornada escolar integral na educação infantil e no en-
sino fundamental.

Assim, o projeto amplia a carga horária mínima, 
por ano, do ensino fundamental para mil e seiscen-
tas horas. Já a jornada escolar, ainda nesse nível de 
ensino, é ampliada para oito horas, excluído o tempo 
reservado às refeições.

A iniciativa estipula, também, que, para cumprir 
a jornada em tempo integral, as escolas devem prover 
aos alunos atividades culturais, recreativas, artísticas, 
esportivas e de acompanhamento pedagógico, confor-
me disposição dos sistemas de ensino e das propostas 
pedagógicas adotadas.

A proposição estabelece, ainda, prazo de oito 
anos para que os entes federados implantem o regime 
escolar de tempo integral.

Por fim, o PLS prevê a entrada em vigência da 
lei proposta para a data de sua publicação.

A matéria, que tem decisão terminativa desta 
Comissão, não recebeu emendas.
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II – Análise

A implantação do regime escolar em tempo in-
tegral constitui uma das sugestões mais recorrentes 
para combater os graves problemas da educação bá-
sica pública em nosso País, revelados por preocupan-
tes indicadores de repetência, de evasão escolar, de 
distorção série/idade e de desempenho de estudantes 
em testes nacionais e internacionais.

Existe, ente os educadores, consenso sobre as 
vantagens da jornada estendida, em escolas que ofe-
reçam condições dignas de aprendizagem. Em síntese, 
os estudantes podem ser beneficiados com atividades 
de reforço e acompanhamento escolar, com impacto 
direto sobre seu rendimento. A jornada ampliada pos-
sibilita aos alunos mais carentes, ainda, o acesso a 
atividades artísticas, culturais e esportivas. Ademais, 
garante aos pais a tranquilidade de saber que seus fi-
lhos desenvolvem atividades pedagógicas sob orienta-
ção profissional, em vez de se encontrarem à mercê da 
criminalidade ou do habitual lixo cultural televisivo.

Na verdade, a jornada escolar no ensino primário 
atingia seis a oito horas diárias no início do século XX. 
Entretanto, trata-se de uma época em que apenas a 
elite tinha acesso à escola. Com o desencadeamento 
do processo de democratização do ensino, surgiram os 
turnos escolares, para que maior número de estudantes 
pudesse ser atendido. O que, de início, foi instituído para 
ser provisório, logo se tornou permanente, e a jornada 
escolar sedimentou-se em torno de quatro horas.

Algumas tentativas de reverter esse quadro fi-
caram famosas, como o modelo das escolas-classe e 
escolas-parque, concebidas por Anísio Teixeira para 
Brasília, e os Centros Integrados de Educação Públi-
ca (CIEP), criados no Estado do Rio de Janeiro por 
Darcy Ribeiro, no Governo Brizola. Uma série de ra-
zões, de natureza principalmente política e financeira, 
impediu que essas experiências prosperassem. Ficou, 
no entanto, o exemplo, que alguns poucos governos 
subnacionais tentam seguir.

No nível nacional, a LDB prevê a implantação 
gradual dessa jornada, como aparece inscrito em seu 
art. 34, § 2º. Já o Plano Nacional de Educação (PNE), 
instituído pela Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, 
estabeleceu como uma das metas do ensino funda-
mental a ampliação progressiva da jornada escolar, 
com vistas a expandir a escola de tempo integral, em 
período de pelo menos sete horas diárias.

Todavia, desde então, foram reduzidos os avanços 
para cumprir essa meta. A partir dessa constatação, 
surgiram as tentativas de instituir a jornada de tempo 
integral em lei de abrangência federal.

No que diz respeito à especificidade da proposta 
em análise, cabe, em primeiro lugar, tratar da educa-

ção infantil. O projeto estabelece sua jornada integral 
e nada mais dispõe sobre as condições em que isso 
ocorrerá. Com efeito, um dos grandes desafios da edu-
cação básica em nosso País consiste em democratizar 
o acesso escolar às crianças, desde seu nascimento até 
os cinco anos de idade. Trata-se da educação escolar 
oferecida em creches – ou instituições congêneres –, 
até a idade de três anos, e na pré-escola, para crian-
ças de quatro e cinco anos. De acordo com dados da 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), de 2007, apenas 3,6 milhões de crianças com 
até quatro anos, de um total de 13,9 milhões, frequen-
tavam creches ou pré-escolas. Isso indica, então, a ne-
cessidade de criar vagas para expressivo contingente 
de crianças, principalmente em creches.

Diante desse desafio, e de tantos outros, na edu-
cação e em outras áreas sociais, parece-nos prematuro 
criar a obrigatoriedade do atendimento integral na edu-
cação infantil. Embora em um futuro mais distante isso 
deva ocorrer, instituí-lo agora, mesmo com o prazo dado 
pelo projeto, constituiria um encargo orçamentário pesado 
para os cofres públicos, principalmente os municipais, que, 
pela Constituição Federal, devem atuar prioritariamente na 
educação infantil, além do ensino fundamental (art. 211, 
§ 2º). Sem dúvida é preciso avançar, mas com cautela e 
de acordo com as possibilidades do Poder Público, sob 
o risco de desmoralizar a legislação federal.

Ademais, tanto na educação infantil quanto no 
ensino fundamental, o projeto não distingue os seto-
res público e privado. Desse modo, as famílias que não 
mantêm seus filhos em escolas particulares de jornada 
prolongada seriam obrigadas a fazê-lo, tendo, assim, 
de assumir encargo financeiro para o qual, muitas ve-
zes, não estão preparadas. Alternativamente, poderiam 
tentar a migração para o setor público, ampliando, na 
educação infantil, a pressão por vagas escassas.

No que diz respeito ao ensino fundamental, o 
projeto faz a opção pela jornada mais extensa, de oito 
horas. Como são explicitamente excluídos os perío-
dos de refeições, pode-se estimar a permanência de 
dez horas diárias na escola. Em vista do estado atual, 
parece-nos uma escolha que mereceria ser avaliada 
mais cuidadosamente.

Ao mesmo tempo, a proposição não esclarece qual 
seria a carga horária do ensino fundamental, até a ado-
ção das mil e seiscentas horas, uma vez que ela confere 
nova redação ao inciso I do art. 24 da LDB, com a fixação 
do prazo de oito anos para a mudança e a previsão da 
vigência da nova lei na data de sua publicação.

Apesar de essas restrições poderem, em tese, ser 
objeto de emendas, cabe considerar a aprovação, no final 
de 2006, do Projeto de Lei do Senado nº 234, de 2006, do 
ex-Senador Marcos Guerra, que também dispõe sobre 
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a jornada integral, limitada ao ensino fundamental. Mais 
realista, essa proposição estabelece carga horária míni-
ma anual de mil e quatrocentas horas, com pelo menos 
oito horas de permanência na escola, incluídos o tempo 
reservado às refeições e o mínimo de cinco horas de tra-
balho efetivo em sala de aula. A iniciativa também prevê 
a oferta de atividades de acompanhamento pedagógico, 
oficinas culturais, recreativas e esportivas, a critério dos 
sistemas de ensino e das respectivas comunidades esco-
lares. No entanto, o prazo para a implantação da jornada 
integral foi estipulado em cinco anos.

O PLS nº 234, de 2006, tramita na Câmara dos De-
putados como Projeto de Lei nº 7.650, de 2006. Encontra-
se na Comissão de Educação e Cultura, com parecer, 
ainda não votado, pela aprovação, com a rejeição de 
outras iniciativas de deputados sobre a matéria.

Ora, dada a aprovação, pelo Senado Federal, de 
proposição semelhante ao PLS nº 323, de 2008, não 
nos parece que deva esta Casa pronunciar-se favora-
velmente à matéria em apreço.

Assim, embora o projeto não contenha vícios de 
constitucionalidade e de juridicidade e, ao mesmo tem-
po, encontre-se redigido de acordo com a boa técnica 
legislativa e tenha valores de mérito, seu conteúdo já 
foi julgado por esta Casa, mediante a aprovação do 
PLS nº 234, de 2006.

III – Voto

Em vista do exposto, e com base no que dispõe o 
art. 334, II, do Regimento Interno do Senado Federal, 
voto pela recomendação de declaração de prejudicia-
lidade do Projeto de Lei do Senado nº 323, de 2008.

Sala da Comissão, 2 de junho de 2009.
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Of. nº 58/2009/CE

Brasília, 2 de junho de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta

Assunto: Aprovação de matéria

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

do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta 
comissão deliberou, em caráter terminativo, na reunião re-
alizada nesta data, pela prejudicialidade do Projeto de Lei 
do Senado nº 323, de 2008, de autoria de Sua Excelência 
a Senhora Senadora Patrícia Saboya, que “Altera a Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que “Estabelece as 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional”.

Atenciosamente, – Senador Flávio Arns, Presi-
dente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte 
do Senado Federal. 

LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

CAPÍTULO III 
Da Educação, da Cultura e do Desporto

Seção I 
Da Educação

....................................................................................
Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios organizarão em regime de colaboração 
seus sistemas de ensino.
....................................................................................

§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no 
ensino fundamental e na educação infantil. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996)
....................................................................................

LEI Nº 10.172, DE 9 DE JANEIRO DE 2001

Aprova o Plano Nacional de Educação 
e dá outras providências.

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

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional.

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

Art. 24. A educação básica, nos níveis funda-
mental e médio, será organizada de acordo com as 
seguintes regras comuns:

I – a carga horária mínima anual será de oitocen-
tas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias 
de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado 
aos exames finais, quando houver;
....................................................................................

PARECER Nº 768, DE 2009

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Decre-
to Legislativo nº 52, de 2007, de autoria do 
Senador Leomar Quintanilha e outros, que 
dispõe sobre a realização de plebiscitos 
para a criação do Estado do Carajás, nos 
termos do art. 49, inciso XV da Constitui-
ção Federal. (Em reexame, nos termos do 
Requerimento nº 132, de 2008)

Relator: Senador Valter Pereira

I – Relatório

O Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 52, de 
1997, que tem o objetivo de convocar plebiscito visan-
do à criação do Estado do Carajás, tem corno primeiro 
signatário o ilustre Senador Leomar Quintanilha que 
se fez acompanhar por outros trinta e dois igualmente 
ilustres senadores, número este de subscritores que 
atende o disposto no art. 3º da Lei nº 9.709, de 1998, 
que disciplina as formas de manifestação da soberania 
popular previstas no caput do art. 14 da Constituição 
Federal, incisos I (plebiscito), II (referendo) e III (ini-
ciativa popular).

A matéria teve como relator original o Senador 
Mozarildo Cavalcanti, tendo sido aprovada nesta Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), 
com uma emenda, nos termos do Parecer nº 637, de 
2007. O projeto chegou a ser incluído na Ordem do 
Dia no final da sessão legislativa de 2007 e no início 
da de 2008.

Nessa ocasião, o projeto foi encaminhado ao 
reexame da CCJ em razão da aprovação do Requeri-
mento nº 132, de 2008, do Senador Alvaro Dias, sendo 
designado o mesmo relator para esse fim que chegou 
a apresentar relatório reformulado pela aprovação do 
projeto, com duas emendas, mas que não foi aprecia-
do pela Comissão.

Em razão de o Senador Mozarildo Cavalcanti não 
mais integrar esta Comissão, coube a nós a tarefa de 
emitir relatório sobre o PDS nº 52, de 2007.

Feitas essas observações a respeito da trami-
tação do projeto, passemos a seu conteúdo o projeto 
dispõe, no caput do seu art. 1º que o Tribunal Regional 
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Eleitoral do Pará realizará, no prazo de seis meses, a 
contar da data da publicação deste decreto legislativo, 
nos municípios que menciona, plebiscito sobre a cria-
ção do Estado do Carajás, a ser constituído a partir 
do desmembramento desses mesmos municípios da 
área atual do Estado do Pará.

Nos termos do art. 2º do projeto, o Tribunal Supe-
rior Eleitoral expedirá instruções ao Tribunal Regional 
Eleitoral do Pará para organizar, realizar, apurar, fisca-
lizar e proclamar o resultado do plebiscito.

O art. 3º prevê o prazo de dois meses para que 
a Assembléia Legislativa do Estado do Pará proceda 
ao questionamento de seus membros sobre a me-
dida, participando o resultado em três dias úteis, ao 
Congresso Nacional, para fins do § 3º do artigo 18 
combinado com o inciso VI, do artigo 48, ambos da 
Constituição Federal.

O art. 4º encerra a usual cláusula de vigência da 
projetada espécie normativa, para fixar como termo inicial 
para esse fim a data de publicação do respectivo texto.

Por fim, o art. 5º veicula a genérica e, nesse caso 
dispensável, cláusula de revogação.

Ao justificar a proposição, consignam os ilustres 
autores, entre outros argumentos, que:

a) a proximidade entre governantes e governados 
constitui fator decisivo para a solução de problemas 
que afetam a comunidade e propiciam a ampliação da 
participação popular;

a imensidão territorial da Amazônia, especial-
mente do Estado do Pará, dificulta a implantação e 
gerenciamento de programas e projetos de interiori-
zação do desenvolvimento;

estados com menor área territorial podem ser 
melhor administrados;

a Assembléia Constituinte de 1987/88 concluiu 
pela necessidade de redivisão da Amazônia e criação 
de novos estados;

a área onde se pretende criar o Estado de Cara-
jás abrange trinta e oito municípios localizados no sul 
e sudeste do Estado do Pará e se estende por mais 
de 280 mil km2 – um pouco maior do que o limítrofe 
Estado do Tocantins –, habitada por cerca de 1,4 mi-
lhão de habitantes, com uma densidade demográfica 
de 10 hab/km2;

a cidade de Marabá, o principal centro urbano da 
região, é habitada por quase duzentos mil habitantes 
e dispõe de porto hidroviário, terminais rodoviário e 
ferroviário e aeroporto;

localizam-se na região a Represa do Tucuruí 
e a Serra de Carajás – a maior província mineral do 
Planeta;

Carajás se integra a outras regiões por meios 
das bacias dos rios Xingu, Araguaia e Tocantins, pela 

Ferrovia dos Carajás e pelas rodovias federais BR-
153, 158, 222 e 230;

a economia da região é baseada na agropecu-
ária, extração de madeira e exploração de minérios, 
especialmente ferro, e siderurgia (dez siderúrgicas 
que produzem ferro-gusa e uma aciaria em processo 
de implantação);

o subsolo de Carajás detém grandes reservas de 
manganês, níquel e cobre;

b) a região é grande exportadora de produtos 
primários semi-elaborados e industrializados.

Alegam, no entanto, que a atual forma de explo-
ração da riqueza mineral não resulta em melhoria da 
qualidade de vida da população da região, que deman-
da os sobrecarregados serviços públicos do Estado 
do Pará, e que a autonomia para a região do Carajás 
aliviaria o ônus administrativo – e suas sequelas para 
as finanças públicas – a que está submetido o grande 
Estado do Pará.

Não foram apresentadas emendas.

II – Análise

Esta Comissão já opinou sobre semelhante as-
sunto quando da tramitação dos PDS que convocam 
plebiscito sobre a criação do Estado do Araguaia, do 
Tapajós, do Maranhão do Sul entre outros.

Os referidos PDS foram aprovados e encaminha-
dos à apreciação da Câmara dos Deputados.

A Constituição Federal disciplina as formas de 
manifestação da soberania popular previstas nos inci-
sos I (plebiscito), II (referendo) e III (iniciativa popular) 
do caput do art. 14.

Constata-se ser adequada a espécie normati-
va escolhida, que, ademais, encontra-se, como já foi 
observado preliminarmente, subscrita por trinta e três 
senadores, o que afasta quaisquer óbices a sua ad-
missibilidade.

No mérito, nada temos a objetar à iniciativa, haja 
vista as alegações apresentadas pelos autores, sobre-
tudo os problemas que tornam mais difícil e menos efi-
ciente a atuação governamental na região do Carajás, 
em razão da enorme área que atualmente conforma 
o Estado do Pará.

Note-se, por outro lado, que o surgimento da 
nova unidade federativa, em verdade, se favorável o 
plebiscito, ainda dependerá de lei complementar só 
votada após prévia audiência da Assembléia Legisla-
tiva paraense, que inclusive deverá fornecer ao Con-
gresso Nacional, com vistas a subsidiar sua decisão, 
os detalhamentos técnicos concernentes aos aspectos 
administrativos, financeiros, sociais e econômicos da 
área geopolítica afetada, conforme exige o § 3º do art. 
4º da já mencionada Lei nº 9.709/98.
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Não se pode deixar de observar também o dis-
posto no art. 9º da Lei Complementar nº 95, de 1998 
– com a redação dada pela Lei Complementar nº 
107, de 2001 –, determinando que a cláusula de re-
vogação deverá enumerar, expressamente, as leis 
ou disposições legais revogadas, o que implica a 
desnecessidade do art. 5º do projeto em razão de 
contrariar a norma das citadas leis que disciplinam a 
elaboração das leis.

III – Voto

Em face do exposto, o voto é pela aprovação da 
matéria com as seguintes emendas:

EMENDA Nº 2 – CCJ

Suprima-se o Parágrafo único do art. 1º do Projeto.

EMENDA Nº 3 – CCJ

Suprima-se o art. 5º do Projeto.
Sala da Comissão, 3 de junho de 2009.
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

CAPÍTULO IV 
Dos Direitos Políticos

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo 
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor 
igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

I – plebiscito;
II – referendo;
III – iniciativa popular.

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

TÍTULO III 
Da Organização do Estado

CAPÍTULO I 
Da Organização Político-Administrativa

Art. 18. A organização político-administrativa da 
República Federativa do Brasil compreende a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos 
autônomos, nos termos desta Constituição.
....................................................................................

§ 3º  Os Estados podem incorporar-se entre si, 
subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a 
outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Fe-
derais, mediante aprovação da população diretamen-
te interessada, através de plebiscito, e do Congresso 
Nacional, por lei complementar.
....................................................................................

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a 
sanção do Presidente da República, não exigida esta 
para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre 
todas as matérias de competência da União, especial-
mente sobre:
....................................................................................

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-

lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

LEI Nº 9.709, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998

Regulamenta a execução do disposto 
nos incisos I,II e III do art. 14 da Constitui-
ção Federal.

....................................................................................
Art. 3º Nas questões de relevância nacional, de 

competência do Poder Legislativo ou do Poder Exe-
cutivo, e no caso do § 3º do art. 18 da Constituição 
Federal, o plebiscito e o referendo são convocados 
mediante decreto legislativo, por proposta de um ter-
ço, no mínimo, dos membros que compõem qualquer 
das Casas do Congresso Nacional, de conformidade 
com esta lei.

Art. 4º A incorporação de Estados entre si, sub-
divisão ou desmembramento para se anexarem a 
outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Fe-
derais, dependem da aprovação da população direta-
mente interessada, por meio de plebiscito realizado na 
mesma data e horário em cada um dos Estados, e do 
Congresso Nacional, por lei complementar, ouvidas as 
respectivas Assembléias Legislativas.
....................................................................................

§ 3º Na oportunidade prevista no parágrafo ante-
rior, as respectivas Assembléias Legislativas opinarão, 
sem caráter vinculativo, sobre a matéria, e fornecerão 
ao Congresso Nacional os detalhamentos técnicos con-
cernentes aos aspectos administrativos, financeiros, 
sociais e econômicos da área geopolítica afetada.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 107,  
DE 26 DE ABRIL DE 2001

Altera a Lei Complementar nº 95, de 
26 de fevereiro de 1998.

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

Documento Anexado pela Secretaria-
Geral da Mesa, nos termos do Art. 250, Pa-
rágrafo Único, do Regimento Interno

RELATÓRIO

Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti

I – Relatório

O Projeto de Decreto Legislativo nº 52, de 1997, 
que tem o objetivo de convocar plebiscito com vistas 
à criação do Estado do Carajás, tem como primeiro 
signatário o ilustre Senador Leomar Quintanilha, que 
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se fez acompanhar por outros trinta e dois igualmente 
ilustres Senadores, número este de subscritores que 
atende o disposto no art. 30 da Lei nº 9.709, de 1998, 
que disciplina as formas de manifestação da sobera-
nia popular previstas nos incisos I (plebiscito), II (refe-
rendo) e III (iniciativa popular) do caput do art. 14 da 
Constituição Federal.

Com esse objetivo, expõe o projeto no caput do 
seu art. 1º que o Tribunal Regional Eleitoral do Pará 
realizará, no prazo de seis meses, a contar da data da 
publicação deste Decreto Legislativo, nos municípios 
que menciona, plebiscito sobre a criação do Estado 
do Carajás, a ser constituído a partir do desmembra-
mento desses mesmos municípios da área atual do 
Estado do Pará.

O parágrafo único do art. 1º estende a consulta 
também aos eleitores dos municípios que vierem a ser 
emancipados e desmembrados dos municípios referi-
dos no caput do referido artigo.

Nos termos do art. 2º do projeto, o Tribunal Supe-
rior Eleitoral expedirá instruções ao Tribunal Regional 
Eleitoral do Pará para organizar realizar, apurar fisca-
lizar e proclamar o resultado do plebiscito.

O art. 3º prevê o prazo de dois anos para que 
a Assembléia Legislativa do Estado do Pará proceda 
ao questionamento de seus membros sobre a me-
dida, participando o resultado em três dias úteis, ao 
Congresso Nacional, para fins do § 3º do artigo 18 
combinado com o inciso VI, do artigo 48, ambos da 
Constituição Federal.

O art. 4º encerra a usual cláusula de vigência da 
projetada espécie normativa, para fixar como termo 
inicial para esse fim a data de publicação do respec-
tivo texto.

Por fim, o art. 5º veicula a genérica e, nesse caso 
dispensável, cláusula de revogação.

Ao justificar a proposição, consignam os ilustres 
autores, entre outros argumentos, que:

a) a proximidade entre governantes e governados 
constitui fator decisivo para a solução de problemas 
que afetam a comunidade e propiciam a ampliação da 
participação popular;

b) a imensidão territorial da Amazônia, especial-
mente do Estado do Pará, dificulta a implantação e ge-
renciamento de programas e projetos de interiorização 
do desenvolvimento;

c) Estados com menor área territorial podem ser 
melhor administrados;

d) a Assembléia Constituinte de 1987/88 concluiu 
pela necessidade de redivisão da Amazônia e criação 
de novos Estados;

e) a área onde se pretende criar o Estado de 
Carajás abrange trinta e oito municípios localizados 

no sul e sudeste do Estado do Pará e se estende por 
mais de 280 mil km2 – um pouco maior do que o limí-
trofe Estado do Tocantins –, habitada por cerca de 1,4 
milhão de habitantes, com uma densidade demográfi-
ca de 10 hab/km2;

f) a cidade de Marabá, o principal centro urbano 
da região, é habitada por quase duzentos mil habitan-
tes e dispõe de porto hidroviário, terminais rodoviário 
e ferroviário e aeroporto;

g) localizam-se na região a Represa do Tucuruí 
e a Serra de Carajás – a maior província mineral do 
Planeta;

h) Carajás se integra a outras regiões por meios 
das bacias dos rios Xingu, Araguaia e Tocantins, pela 
Ferrovia dos Carajás e pelas rodovias federais BR-
153, 158, 222 e 230;

i) a economia da região é baseada na agropecu-
ária, extração de madeira e exploração de minérios, 
especialmente ferro, e siderurgia (dez siderúrgicas 
que produzem ferro-gusa e uma aciaria em processo 
de implantação);

j) o subsolo de Carajás detém grandes reservas 
de manganês, níquel e cobre;

k) a região é grande exportadora de produtos 
primários semi-elaborados e industrializados.

Alegam, no entanto, que a atual forma de explo-
ração da riqueza mineral não resulta em melhoria da 
qualidade de vida da população da região, que deman-
da os sobrecarregados serviços públicos do Estado 
do Pará, e que a autonomia para a região do Carajás 
aliviaria o ônus administrativo – e suas sequelas para 
as finanças públicas – a que está submetido o grande 
Estado do Pará.

Não foram apresentadas emendas.

II – Análise

Esta Comissão já opinou sobre semelhante as-
sunto quando da tramitação do PDS nº 18, de 1999, 
que convoca plebiscito sobre a criação do Estado do 
Araguaia, do qual fomos o proponente.

O referido PDS nº 18/99, foi aprovado e encami-
nhado à apreciação da Câmara dos Deputados em 15 
de março de 2001, onde tramita como o PDC (Projeto 
de Decreto Legislativo do Senado) nº 850, de 2001, 
tendo, recentemente, em 12 maio de 2006, recebido 
parecer favorável da Comissão de Constituição e Justi-
ça e Cidadania daquela Casa ao relatório apresentado 
pelo Deputado Osmar Serraglio.

Nesta CCJ, o PDS nº 18/99 recebeu emenda 
(Emenda nº 1 – CCJ) para que a consulta plebiscitá-
ria abrangesse todos os eleitores do Estado, conforme 
prevê a Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1998, que 
Regulamenta a execução do disposto nos incisos I, II 
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e III do artigo 74 da Constituição Federal, de modo 
a sanar o vício de inconstitucionalidade contido na 
redação original do projeto, que previa a consulta so-
mente aos eleitores dos municípios cujas áreas eram 
objeto de proposta de desmembramento do Estado 
do Mato Grosso.

A mencionada Lei nº 9.709, de 1998, dispõe em 
seu art. 7º, verbis:

Art. 7º Nas consultas plebiscitárias pre-
vistas nos artigos 4º e 5º entende-se por po-
pulação diretamente interessada tanto a do 
território que se pretende desmembrar, quanto 
a do que sofrerá desmembramento; em caso 
de fusão ou anexação, tanto a população da 
área que se quer anexar quanto a da que re-
ceberá o acréscimo; e a vontade popular se 
aferirá pelo percentual que se manifestar em 
relação ao total da população consultada.

Já o art. 4º, referido no supracitado art. 7º, dispõe 
em seu caput, verbis:

Art. 4º A incorporação de Estados entre 
si, subdivisão ou desmembramento para se 
anexarem a outros, ou formarem novos Estados 
ou Territórios Federais, dependem da aprova-
ção da população diretamente interessada, por 
meio de plebiscito realizado na mesma data e 
horário em cada um dos Estados, e do Con-
gresso Nacional, por lei complementar, ouvidas 
as respectivas Assembléias Legislativas.

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

A redação do dispositivo acima é quase uma re-
produção do disposto no § 3º do art. 18 da Constitui-
ção Federal, verbis:

Art. 18.  ..................................................

 ..............................................................
§ 3º Os Estados podem incorporar-se 

entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para 
se anexarem a outros, ou formarem novos Es-
tados ou Territórios Federais, mediante apro-
vação da população diretamente interessada, 
através de plebiscito, e do Congresso Nacional, 
por lei complementar.

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

Por sua vez, ao disciplinar as formas de mani-
festação da soberania popular previstas nos incisos I 
(plebiscito), II (referendo) e III (iniciativa popular) do 
caput do art. 14 da Constituição Federal, prescreve a 
citada Lei nº 9.709, de 1998, verbis:

Art. 3º Nas questões de relevância na-
cional, de competência do Poder Legislativo 

ou do Poder Executivo, e no caso do § 3º do 
artigo 18 da Constituição Federal, o plebiscito 
e o referendo são convocados mediante de-
creto legislativo, por proposta de um terço, no 
mínimo, dos membros que compõem qualquer 
das Casas do Congresso Nacional, de confor-
midade com essa Lei.

Constata-se ser adequada a espécie normati-
va escolhida, que, ademais, encontra-se, como já foi 
observado preliminarmente, subscrita por trinta e três 
Senadores, o que afasta quaisquer óbices a sua ad-
missibilidade.

No mérito, nada temos a objetar à iniciativa, haja 
vista as alegações apresentadas pelos autores, sobre-
tudo os problemas que tomam mais difícil e menos efi-
ciente a atuação governamental na região do Carajás, 
em razão da enorme área que atualmente conforma 
o Estado do Pará.

Note-se, por outro lado, que o surgimento da 
nova unidade federativa, em verdade, se favorável o 
plebiscito, ainda dependerá de lei complementar só 
votada após prévia audiência da Assembléia Legisla-
tiva paraense, que inclusive deverá fornecer ao Con-
gresso Nacional, com vistas a subsidiar sua decisão, 
os detalhamentos técnicos concernentes aos aspectos 
administrativos, financeiros, sociais e econômicos da 
área geopolítica afetada, conforme exige o § 3º do art. 
4º da já mencionada Lei nº 9.709/98.

Por derradeiro, impõe-se aplicar o mesmo critério 
que esta CCJ observou ao deliberar sobre o acima co-
mentado PDS nº 18/99, para expungir o vício de incons-
titucionalidade contido no seu art. 1º, ao determinar a 
realização de plebiscito apenas nos municípios que irão 
integrar o novo Estado-Membro – e nos que venham a 
ser emancipados e desmembrados daqueles, confor-
me dispõe o parágrafo único do referido art. 1º –, ten-
do em vista que a população diretamente interessada 
referida no texto constitucional (ex vi do art. 18, § 3º), 
segundo a mencionada Lei nº 9.709, compreende tanto 
a do território que se pretende desmembrar, quanto a 
do que sofrerá desmembramento (art. 7º).

Não se pode deixar de observar também o dis-
posto no art. 9º da Lei Complementar nº 95, de 1998 
– com a redação dada pela Lei Complementar nº 107, 
de 2001 –, determinando que a cláusula de revogação 
deverá enumerar, expressamente, as leis ou disposições 
legais revogadas, o que implica a desnecessidade do 
art. 5º do projeto em razão de contrariar a norma das 
citadas leis que disciplinam a elaboração das Leis.

III – Voto

Em face do exposto, o voto é pela aprovação da 
matéria com as seguintes emendas:
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EMENDA Nº – CCJ

Dê-se ao do art. 1º do projeto a seguinte redação, 
renumerando o Parágrafo único como § 2º:

Art. 1º O Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado do Pará realizará em todos os muni-
cípios paraenses, no prazo de seis meses, a 
contar da publicação deste decreto legislativo, 
plebiscito sobre a criação do Estado do Ca-
rajás, nos termos da Lei nº 9.709, de 18 de 
novembro de 1998.

§ 1º O Estado do Carajás será consti-
tuído pelo desmembramento da área onde 
atualmente se situam os Municípios de Abel 
Figueiredo, Água Azul do Norte, Anapu, Ban-
nach, Bom Jesus do Tocantins, Brejo Grande 
do Araguaia, Breu Branco, Canaã dos Cara-
jás, Conceição do Araguaia, Cumarú do Norte, 
Curianópolis, Dom Elizeu, Eldorado do Cara-
jás, Floresta do Araguaia, Goianésia do Pará, 
Itupiranga, Jacundá, Marabá, Nova Ipixuna, 
Novo Repartimento, Ourilândia do Norte, Pa-
cajá, Palestina do Pará, Parauapebas, Pau 
D’Arco, Piçarra, Redenção, Rio Maria, Rondon 
do Pará, Santa Maria das Barreiras, Santana 
do Araguaia, São Domingos do Araguaia, São 
Félix do Xingu, São Geraldo do Araguaia, São 
João do Araguaia, Sapucaia, Tucumã, Tucuruí 
e Xinguara.

EMENDA Nº – CCJ

Suprima-se o art. 5º do projeto.
Sala da Comissão,

RELATÓRIO

Relator: Senador Mozarido Cavalcanti

I – Relatório

O Projeto de Decreto Legislativo nº 52, de 1997, 
que tem o objetivo de convocar plebiscito com vistas 
à criação do Estado do Carajás, tem como primeiro 
signatário o ilustre Senador Leomar Quintanilha, que 
se fez acompanhar por outros trinta e dois igualmente 
ilustres Senadores, número este de subscritores que 
atende o disposto no art. 3º da Lei nº 9.709, de 1998, 
que disciplina as formas de manifestação da sobera-
nia popular previstas nos incisos I (plebiscito), II (refe-
rendo) e III (iniciativa popular) do caput do art. 14 da 
Constituição Federal.

Com esse objetivo, expõe o projeto no caput do 
seu art. 1º que o Tribunal Regional Eleitoral do Pará 
realizará, no prazo de seis meses, a contar da data da 
publicação deste Decreto Legislativo, nos municípios 
que menciona, plebiscito sobre a criação do Estado 

do Carajás, a ser constituído a partir do desmembra-
mento desses mesmos municípios da área atual do 
Estado do Pará.

O parágrafo único do art. 1º estende a consulta 
também aos eleitores dos municípios que vierem a ser 
emancipados e desmembrados dos municípios referi-
dos no caput do referido artigo.

Nos termos do art. 2º do projeto, o Tribunal Supe-
rior Eleitoral expedirá instruções ao Tribunal Regional 
Eleitoral do Pará para organizar, realizar, apurar, fis-
calizar e proclamar o resultado do plebiscito.

O art. 3º prevê o prazo de dois anos para que 
a Assembléia Legislativa do Estado do Pará proceda 
ao questionamento de seus membros sobre a me-
dida, participando o resultado em três dias úteis, ao 
Congresso Nacional, para fins do § 3º do artigo 18 
combinado com o inciso VI, do artigo 48, ambos da 
Constituição Federal.

O art. 4º encerra a usual cláusula de vigência da 
projetada espécie normativa, para fixar como termo 
inicial para esse fim a data de publicação do respec-
tivo texto.

Por fim, o art. 5º veicula a genérica e, nesse caso 
dispensável, cláusula de revogação.

Ao justificar a proposição, consignam os ilustres 
autores, entre outros argumentos, que:

a) a proximidade entre governantes e governados 
constitui fator decisivo para a solução de problemas 
que afetam a comunidade e propiciam a ampliação da 
participação popular;

b) a imensidão territorial da Amazônia, especial-
mente do Estado do Pará, dificulta a implantação e ge-
renciamento de programas e projetos de interiorização 
do desenvolvimento;

c) Estados com menor área territorial podem ser 
melhor administrados;

d) a Assembléia Constituinte de 1987/88 concluiu 
pela necessidade de redivisão da Amazônia e criação 
de novos Estados;

e) a área onde se pretende criar o Estado de 
Carajás abrange trinta e oito municípios localizados 
no sul e sudeste do Estado do Pará e se estende por 
mais de 280 mil km2 – um pouco maior do que o limí-
trofe Estado do Tocantins –, habitada por cerca de 1,4 
milhão de habitantes, com uma densidade demográ-
fica de 10 hab/km2;

f) à cidade de Marabá, o principal centro urbano 
da região, é habitada por quase duzentos mil habitan-
tes e dispõe de podo hidroviário, terminais rodoviário 
e ferroviário e aeroporto;

g) localizam-se na região a Represa do Tucuruí 
e a Serra de Carajás – a maior província mineral do 
Planeta;
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h) Carajás se integra a outras regiões por meios 
das bacias dos rios Xingu, Araguaia e Tocantins, pela 
Ferrovia dos Carajás e pelas rodovias federais BR–153, 
158, 222 e 230;

i) a economia da região é baseada na agropecu-
ária, extração de madeira e exploração de minérios, 
especialmente ferro, e siderurgia (dez siderúrgicas 
que produzem ferro-gusa e uma aciaria em processo 
de implantação);

j) o subsolo de Carajás detém grandes reservas 
de manganês, níquel e cobre;

k) a região é grande exportadora de produtos 
primários semi-elaborados e industrializados.

Alegam, no entanto, que a atual forma de explo-
ração da riqueza mineral não resulta em melhoria da 
qualidade de vida da população da região, que deman-
da os sobrecarregados serviços públicos do Estado 
do Pará, e que a autonomia para a região do Carajás 
aliviaria o ônus administrativo – e suas sequelas para 
as finanças públicas – a que está submetido o grande 
Estado do Pará.

Não foram apresentadas emendas.

II – Análise

Esta Comissão já opinou sobre semelhante as-
sunto quando da tramitação do PDS nº 18, de 1999, 
que convoca plebiscito sobre a criação do Estado do 
Araguaia, do qual fomos o proponente.

O referido PDS nº 18/99 foi aprovado e encami-
nhado à apreciação da Câmara dos Deputados em 15 
de março de 2001, onde tramita como o PDC (Projeto 
de Decreto Legislativo do Senado) nº 850, de 2001, 
tendo, recentemente, em 12 maio de 2006, recebido 
parecer favorável da Comissão de Constituição e Justi-
ça e Cidadania daquela Casa ao relatório apresentado 
pelo Deputado Osmar Serraglio.

Nesta CCJ, o PDS nº 18/99 recebeu emenda 
(Emenda nº 1 – CCJ) para que a consulta plebiscitária 
abrangesse todos os eleitores do Estado, conforme 
prevê a Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1998, que 
Regulamenta a execução do disposto nos incisos I, II 
e III do artigo 14 da Constituição Federal, de modo a 
sanar o vício de inconstitucionalidade contido na re-
dação original do projeto, que previa a consulta so-
mente aos eleitores dos municípios cujas áreas eram 
objeto de proposta de desmembramento do Estado 
do Mato Grosso.

A mencionada Lei nº 9.709, de 1998, dispõe em 
seu art. 7º, verbis:

Art. 7º Nas consultas plebiscitárias pre-
vistas nos artigos 4º e 5º entende-se por po-
pulação diretamente interessada tanto a do 
território que se pretende desmembrar, quanto 

a do que sofrerá desmembramento; em caso 
de fusão ou anexação, tanto a população da 
área que se quer anexar quanto a da que re-
ceberá o acréscimo; e a vontade popular se 
aferirá pelo percentual que se manifestar em 
relação ao total da população consultada.

Já o art. 4º, referido no supracitado art. 7º, dispõe 
em seu caput, verbis:

Art. 4º A incorporação de Estados entre 
si, subdivisão ou desmembramento para se 
anexarem a outros, ou formarem novos Estados 
ou Territórios Federais, dependem da aprova-
ção da população diretamente interessada, por 
meio de plebiscito realizado na mesma data e 
horário em cada um dos Estados, e do Con-
gresso Nacional, por lei complementar, ouvidas 
as respectivas Assembléias Legislativas.

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

A redação do dispositivo acima é quase uma re-
produção do disposto no § 3º do art. 18 da Constitui-
ção Federal, verbis:

Art. 18.  ..................................................
§ 3º Os Estados podem incorporar-se 

entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para 
se anexarem a outros, ou formarem novos Es-
tados ou Territórios Federais, mediante apro-
vação da população diretamente interessada, 
através de plebiscito, e do Congresso Nacional, 
por lei complementar.

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

Por sua vez, ao disciplinar as formas de mani-
festação da soberania popular previstas nos incisos I 
(plebiscito), II (referendo) e III (iniciativa popular) do 
caput do art. 14 da Constituição Federal, prescreve a 
citada Lei nº 9.709, de 1998, verbis:

Art. 3º Nas questões de relevância na-
cional, de competência do Poder Legislativo 
ou do Poder Executivo, e no caso do § 3º do 
artigo 18 da Constituição Federal, o plebiscito 
e o referendo são convocados mediante de-
creto legislativo, por proposta de um terço, no 
mínimo, dos membros que compõem qualquer 
das Casas do Congresso Nacional, de confor-
midade com essa Lei.

Constata-se ser adequada a espécie normati-
va escolhida, que, ademais, encontra-se, como já foi 
observado preliminarmente, subscrita por trinta e três 
Senadores, o que afasta quaisquer óbices a sua ad-
missibilidade.
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No mérito, nada temos a objetar à iniciativa, haja 
vista as alegações apresentadas pelos autores, sobre-
tudo os problemas que tornam mais difícil e menos efi-
ciente a atuação governamental na região do Carajás, 
em razão da enorme área que atualmente conforma 
o Estado do Pará.

Note-se, por outro lado, que o surgimento da 
nova unidade federativa, em verdade, se favorável o 
plebiscito, ainda dependerá de lei complementar só 
votada após prévia audiência da Assembléia Legisla-
tiva paraense, que inclusive deverá fornecer ao Con-
gresso Nacional, com vistas a subsidiar sua decisão, 
os detalhamentos técnicos concernentes aos aspectos 
administrativos, financeiros, sociais e econômicos da 
área geopolítica afetada, conforme exige o § 3º do art. 
4º da já mencionada Lei nº 9.709/98.

Por derradeiro, impõe-se aplicar o mesmo critério 
que esta CCJ observou ao deliberar sobre o acima co-
mentado PDS nº 18/99, para expungir o vício de incons-
titucionalidade contido no seu art. 1º, ao determinar a 
realização de plebiscito apenas nos municípios que irão 
integrar o novo Estado-Membro – e nos que venham a 
ser emancipados e desmembrados daqueles, confor-
me dispõe o parágrafo único do referido art. 1º –, ten-
do em vista que a população diretamente interessada 
referida no texto constitucional (ex vi do art. 18, § 3º), 
segundo a mencionada Lei nº 9.709, compreende tanto 
a do território que se pretende desmembrar, quanto a 
do que sofrerá desmembramento (art. 7º)

Não se pode deixar de observar também o dis-
posto no art. 9º da Lei Complementar nº 95, de 1998 
– com a redação dada pela Lei Complementar nº 107, 
de 2001 –, determinando que a cláusula de revogação 
deverá enumerar, expressamente, as leis ou disposições 
legais revogadas, o que implica a desnecessidade do 
art. 5º do projeto em razão de contrariar a norma das 
citadas leis que disciplinam a elaboração das leis.

III – Voto

Em face do exposto, o voto é pela aprovação da 
matéria com as seguintes emendas:

EMENDA Nº – CCJ

Dê-se ao do art. 1º do projeto a seguinte redação, 
renumerando o parágrafo único como § 2º:

Art. 1º O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do 
Pará realizará, no prazo de seis meses, a contar da 
publicação deste decreto legislativo, plebiscito sobre 
a criação do Estado do Carajás, nos termos da Lei nº 
9.709, de 18 de novembro de 1998.

§ 1º O Estado do Carajás será constituído pelo 
desmembramento da área onde atualmente se situam 
os Municípios de Abel Figueiredo, Água Azul do Nor-

te, Anapu, Bannach, Bom Jesus do Tocantins, Brejo 
Grande do Araguaia, Breu Branco, Canaã dos Carajás, 
Conceição do Araguaia, Cumarú do Norte, Curianó-
polis, Dom Elizeu, Eldorado do Carajás, Floresta do 
Araguaia, Goianésia do Pará, Itupiranga, Jacundá, Ma-
rabá, Nova Ipixuna, Novo Repartimento, Ourilândia do 
Norte, Pacajá, Palestina do Pará, Parauapebas, Pau 
D’Arco, Piçarra, Redenção, Rio Maria, Rondon do Pará, 
Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, São 
Domingos do Araguaia, São Félix do Xingu, São Ge-
raldo do Araguaia, São João do Araguaia, Sapucaia, 
Tucumã, Tucuruí e Xinguara.

EMENDA Nº – CCJ

Suprima-se o art. 5º do projeto.
Sala da Comissão,

RELATÓRIO

Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti

I – Relatório

O Projeto de Decreto Legislativo nº 52, de 2007, 
que tem o objetivo de convocar plebiscito com vistas 
à criação do Estado do Carajás, tem como primeiro 
signatário o ilustre Senador Leomar Quintanilha, que 
se fez acompanhar por outros trinta e dois igualmente 
ilustres Senadores, numero este de subscritores que 
atende o disposto no art. 3º da Lei nº 9.709, de 1998, 
que disciplina as formas de manifestação da sobera-
nia popular previstas nos incisos I (plebiscito), II (refe-
rendo) e III (iniciativa popular) do caput do art. 14 da 
Constituição Federal.

Com esse objetivo, expõe o projeto no caput do 
seu art. 1º que o Tribunal Regional Eleitoral do Pará 
realizará, no prazo de seis meses, a contar da data da 
publicação deste Decreto Legislativo, nos municípios 
que menciona, plebiscito sobre a criação do Estado 
do Carajás, a ser constituído a partir do desmembra-
mento desses mesmos municípios da área atual do 
Estado do Pará.

O parágrafo único do art. 1º estende a consulta 
também aos eleitores dos municípios que vierem a ser 
emancipados e desmembrados dos Municípios referi-
dos no caput do referido artigo.

Nos termos do art. 2º do projeto, o Tribunal Supe-
rior Eleitoral expedirá instruções ao Tribunal Regional 
Eleitoral do Pará para organizar, realizar, apurar, fisca-
lizar e proclamar o resultado do plebiscito.

O art. 3º prevê o prazo de dois meses para que 
a Assembléia Legislativa do Estado do Pará proceda 
ao questionamento de seus membros sobre a me-
dida, participando o resultado em três dias úteis, ao 
Congresso Nacional, para fins do § 3º do artigo 18 
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combinado com o inciso VI, do artigo 48, ambos da 
Constituição Federal.

O art. 4º encerra a usual cláusula de vigência da 
projetada espécie normativa, para fixar como termo 
inicial para esse fim a data de publicação do respec-
tivo texto.

Por fim, o art. 5º veicula a genérica e, nesse caso 
dispensável, cláusula de revogação.

Ao justificar a proposição, consignam os ilustres 
autores, entre outros argumentos, que:

a) a proximidade entre governantes e 
governados constitui fator decisivo para a so-
lução de problemas que afetam a comunida-
de e propiciam a ampliação da participação 
popular;

b) a imensidão territorial da Amazônia, 
especialmente do Estado do Pará, dificulta a 
implantação e gerenciamento de programas 
e projetos de interiorização do desenvolvi-
mento;

c) Estados com menor área territorial 
podem ser melhor administrados;

d) a Assembléia Constituinte de 1987/88 
concluiu pela necessidade de redivisão da 
Amazônia e criação de novos Estados;

e) a área onde se pretende criar o Estado 
de Carajás abrange trinta e oito municípios lo-
calizados no sul e sudeste do Estado do Pará 
e se estende por mais de 280 mil km2 – um 
pouco maior do que o limítrofe Estado do To-
cantins –, habitada por cerca de 1,4 milhão de 
habitantes, com uma densidade demográfica 
de 10 hab/km2;

f) a cidade de Marabá, o principal centro 
urbano da região, é habitada por quase duzen-
tos mil habitantes e dispõe de porto hidroviário, 
terminais rodoviário e ferroviário e aeroporto;

g) localizam-se na região a Represa do 
Tucuruí e a Serra de Carajás – a maior pro-
víncia mineral do Planeta;

h) Carajás se integra a outras regiões por 
meios das bacias dos rios Xingu, Araguaia e 
Tocantins, pela Ferrovia dos Carajás e pelas 
rodovias federais BR–153, 158, 222 e 230;

i) a economia da região é baseada na 
agropecuária, extração de madeira e explora-
ção de minérios, especialmente ferro, e siderur-
gia (dez siderúrgicas que produzem ferro-gusa 
e uma aciaria em processo de implantação);

j) o subsolo de Carajás detém grandes 
reservas de manganês, níquel e cobre;

k) a região é grande exportadora de pro-
dutos primários semi-elaborados e industria-
lizados.

Alegam, no entanto, que a atual forma de explo-
ração da riqueza mineral não resulta em melhoria da 
qualidade de vida da população da região, que deman-
da os sobrecarregados serviços públicos do Estado 
do Pará, e que a autonomia para a região do Carajás 
aliviaria o ônus administrativo – e suas sequelas para 
as finanças públicas – a que está submetido o grande 
Estado do Pará.

Não foram apresentadas emendas.

II – Análise

Esta Comissão já opinou sobre semelhante as-
sunto quando da tramitação dos PDS que convocam 
plebiscito sobre a criação do Estado do Araguaia, do 
Tapajós, do Maranhão do Sul entre outros.

Os referidos PDS foram aprovados e encaminha-
dos à apreciação da Câmara dos Deputados.

A Constituição Federal disciplina as formas de 
manifestação da soberania popular previstas nos inci-
sos I (plebiscito), II (referendo) e III (iniciativa popular) 
do caput do art. 14.

Constata-se ser adequada a espécie normati-
va escolhida, que, ademais, encontra-se, como já foi 
observado preliminarmente, subscrita por trinta e três 
Senadores, o que afasta quaisquer óbices a sua ad-
missibilidade.

No mérito, nada temos a objetar à iniciativa, haja 
vista as alegações apresentadas pelos autores, sobre-
tudo os problemas que tomam mais difícil e menos efi-
ciente a atuação governamental na região do Carajás, 
em razão da enorme área que atualmente conforma 
o Estado do Pará.

Note-se, por outro lado, que o surgimento da 
nova unidade federativa, em verdade, se favorável o 
plebiscito, ainda dependerá de lei complementar só 
votada após prévia audiência da Assembléia Legisla-
tiva paraense, que inclusive deverá fornecer ao Con-
gresso Nacional, com vistas a subsidiar sua decisão, 
os detalhamentos técnicos concernentes aos aspectos 
administrativos, financeiros, sociais e econômicos da 
área geopolítica afetada, conforme exige o § 3º do art. 
4º da já mencionada Lei nº 9.709/98.

Não se pode deixar de observar também o dis-
posto no art. 9º da Lei Complementar nº 95, de 1998 
– com a redação dada pela Lei Complementar nº 107, 
de 2001 –, determinando que a cláusula de revogação 
deverá enumerar, expressamente, as leis ou disposições 
legais revogadas, o que implica a desnecessidade do 
art. 5º do projeto em razão de contrariar a norma das 
citadas leis que disciplinam a elaboração das leis.
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III – Voto

Em face do exposto, o voto é pela aprovação da 
matéria com as seguintes emendas:

EMENDA Nº – CCJ

Suprima-se o Parágrafo único do art. 1º do Pro-
jeto.

EMENDA Nº – CCJ

Suprima-se o art. 5º do Projeto.
Sala da Comissão,

COMUNICAÇÕES 

Ofício nº 70/09-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 22 de abril de 2009. 

Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: decisão terminativa.

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

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação, com a Emenda nº 1-CCJ, do Projeto 
de Lei do Senado nº 244, de 2008, que “Acrescenta 
§§ 4º e 5º ao art. 6º da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro 
de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e 
permissão da prestação de serviços públicos prevsito 
no art. 175 da Constituição Federal, para obrigar as 
concessionárias de serviço público a manter posto de 
atendimento pessoal ao usuário em municípios com 
população superior a vinte mil habitantes”, de autoria 
do Senador Antonio Carlos Valadares.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania

Of. nº 58/2009/CE

Brasília, 02 de junho de 2009. 

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Nesta
Assunto: Prejudicialidade da matéria

Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do 

Regimento Interno do Senado Federal, comunico a 
Vossa Excelência que esta comissão deliberou, em 
caráter terminativo, na reunião realizada nesta data, 

pela prejudicialidade do Projeto de Lei do Senado nº 
323, de 2008, de autoria de Sua Excelência a Senhora 
Senadora Patrícia Saboya, que “Altera a Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, que “Estabelece as Di-
retrizes e Bases da Educação Nacional”.

Atenciosamente, – Senador Flávio Arns, Presi-
dente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte 
do Senado Federal.

[COMUNICAÇÕES]

– ABERTURA DE PRAZO

 De cinco dias úteis para interposição de recurso, 
nos termos do art. 91, §§ 3º 5º, do Regimento Interno, 
por um décimo da composição da Casa, para que o 
Projeto de Lei do Senado nº 244, de 2008, seja apre-
ciado pelo Plenário.

– INCLUSÃO EM ORDEM DO DIA

Inclusão em Ordem do Dia, oportunamente, do 
Projeto de Lei do Senado nº 323, de 2008, a fim de 
ser declarado prejudicado, nos termos do § 1º do art. 
334 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel. DEM – PE) 
– Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 9 horas e 35 
minutos.)

ATA DA 91ª SESSÃO NÃO DELIBERATIVA,  
EM 8 DE JUNHO DE 2009 

(Publicada no Diário do Senado Federal  
nº 83, de 9 de junho de 2009)

RETIFICAÇÕES

Na página 22353, 1ª coluna, por erro gráfico:

Onde se lê:

LEI Nº 6.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 4.667, DE 4 DE SETEMBRO 
DE 1942
....................................................................................

Leia-se:

LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 4.657, DE 4 DE SETEMBRO 
DE 1942
....................................................................................

Na página 22394, 1ª coluna, no texto da ementa, 
por erro gráfico:

Onde se lê:

13 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de para
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....................................................................................

Leia-se:

13 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1977 
para
....................................................................................

Na página 22402, 1ª coluna, por erro gráfico:

Onde se lê:

TEXTO FINAL

DA COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA 
AGRÁRIA AO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 482, 
DE 2007, DE AUTORIA DO SENADOR RAIMUNDO 
COLOMBO APROVADO EM REUNIÃO REALIZADA 
EM 26 DE NOVEMBRO DE 2008, NOS TERMOS DA 
EMENDA Nº 1 – CRA – (SUBSTITUTIVO)

Leia-se:

TEXTO FINAL

DA COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFOR-
MA AGRÁRIA AO PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 482, DE 2007

CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ 
BERTHA LUTZ

ATA DA 3ª REUNIÃO DE 2008

Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de 
dois mil e oito, quinta-feira, às 10 horas, reuniu-se o 
Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, na 
Sala 19 da Ala Alexandre Costa, destinada a aprecia-
ção de currículos para seleção das cinco candidatas 
a serem contempladas na oitava premiação.

Estiveram presentes os Senhores Senadores:

SERYS SLHESSARENKO 
PT

LÚCIA VÂNIA 
PSDB

SÉRGIO ZAMBIASI 
PTB

RENATO CASAGRANDE 
PSB

CRISTOVAN BUAROUE 
PDT

JOÃO RIBEIRO 
PR

INÁCIO ARRUDA 
PCdoB

ROSEANA SARNEY 
PMDB
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(Inicia-se a sessão às 14 horas e 4 minu-
tos, e encerra-se às 21 horas e 7 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Segunda-feira, 22 de junho de 2009, 14 horas e 04 
minutos. Estamos no Senado da República do Brasil. 
Nunca antes, como diz o nosso querido Presidente Luiz 
Inácio, ou nunca dantes, como falava o poeta Camões, 
o Senado da República se reuniu às segundas-feiras, 
somente agora nesta Legislatura. Esta é a 12ª sessão 
não deliberativa.

Há número regimental. Declaro aberta a ses-
são.

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Of. nº 648/09/PS-GSE

Brasília, 16 de junho de 2009

Assunto: Comunica envio de PL à sanção

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

nesta Casa o Projeto de Lei nº 1.664, de 2007, da Câ-
mara dos Deputados, que “Dispõe sobre a residência 
provisória para o estrangeiro em situação irregular no 
território nacional e dá outras providências”.

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

Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra, 
Primeiro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
O ofício que acaba de ser lido vai à publicação e será 
juntado ao processado do Projeto de Lei da Câmara 
nº 10, de 2009.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Of. nº 674/09/SP-GSE

Brasília, 18 de junho de 2009

Assunto: Comunica envio de PL à sanção

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

nesta Casa o Substitutivo do Senado Federal ao Proje-
to de Lei nº 687, de 1995, da Câmara dos Deputados, 
que “Dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvi-
mento Sustentável da Aquicultura e da Pesca, regula 
as atividades pesqueiras, revoga a Lei nº 7.679, de 
23 de novembro de 1988, e dispositivos do Decreto-
Lei nº 221, de 28 de fevereiro de 1967, e dá outras 
providências”.

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

Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra, 
Primeiro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
O ofício que acaba de ser lido vai à publicação e será 
juntado ao processado do Projeto de Lei da Câmara 
nº 29, de 2003.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Encerrou-se, na última sexta feira, o prazo para apre-
sentação de emendas às seguintes matérias: 

– Projeto de Lei da Câmara nº 95, de 2002 (nº 25/99, 
na Casa de origem, do Deputado Paulo Rocha), 
que modifica a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 
1984 – Lei de Execução Penal, para instituir o 
ensino médio nas penitenciárias;

– Projeto de Lei da Câmara nº 100, de 2008 (nº 
3.216/2004, na Casa de origem, do Deputado 
José Linhares), que institui o Dia Nacional do 
Motociclista;

– Projeto de Lei da Câmara nº 108, de 2008 (nº 
6.286/2005, na Casa de origem, do Deputado 
Vander Loubet), que institui o Dia Nacional do 
Esteticista;
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– Projeto de Lei da Câmara nº 171, de 2008 (nº 
6.723/2006, na Casa de origem, do Deputado 
Maurício Rands), que erige em monumento na-
cional a Cidade de Recife, no Estado de Per-
nambuco;

– Projeto de Lei da Câmara nº 175, de 2008 (nº 
1.883/2007, na Casa de origem, do Deputado 
Sebastião Bala Rocha), que institui o Dia Nacional 
de Combate e Prevenção ao Escalpelamento;

– Projeto de Lei da Câmara nº 199, de 2008 (nº 
1.391/2007, na Casa de origem, do Deputado 
Anselmo de Jesus), que cria o Dia Nacional do 
Mototaxista;

– Projeto de Lei da Câmara nº 203, de 2008 (nº 
2.981/2008, na Casa de origem, do Deputado 
Arnaldo Jardim), que institui o Dia Nacional do 
Cerimonialista; e

– Projeto de Lei da Câmara nº 204, de 2008 (nº 
3.653/97, na Casa de origem, do Deputado Ar-
lindo Chinaglia), que dispõe sobre as perícias 
oficiais e dá outras providências.

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

oportunamente
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Esgotou-se, na última sexta-feira, o prazo previsto 
no art. 91, § 3º, do Regimento Interno, sem que tenha 
sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo 
Plenário, das seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 167, de 2003, de au-
toria do Senador Romeu Tuma, que altera o art. 
1º da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, 
para conceder isenção do imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) incidente sobre os automó-
veis adquiridos por corretores de imóveis; 

– Projeto de Lei do Senado nº 207, de 2003, de 
autoria do Senador Paulo Paim, que acrescen-
ta dispositivo no art. 3º da Lei nº 9.311, de 24 
de outubro de 1996, que “institui a Contribuição 
Provisória sobre Movimentação ou Transmissão 
de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza 
Financeira – CPMF, e dá outras providências”; 

– Projeto de Lei do Senado nº 360, de 2003, de au-
toria do Senador Alvaro Dias, que dispõe sobre a 
instituição de fundos agronegócios para captação 
externa de recursos e dá outras providências; 

– Projeto de Lei do Senado nº 109, de 2006, de 
autoria do Senador Valdir Raupp, que altera a 
Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, para 
isentar do Imposto sobre a Renda a remunera-
ção do serviço extraordinário;

– Projeto de Lei do Senado nº 182, de 2006, de 
autoria do Senador Marcos Guerra, que acres-
centa o inciso VI ao art. 1º da Lei nº 8.989, de 
24 de fevereiro de 1995, para estender aos re-
presentantes comerciais a isenção do Imposto 
sobre Produtos Industrializados na aquisição de 
automóveis; 

– Projeto de Lei do Senado nº 290, de 2006, de auto-
ria da Senadora Serys Slhessarenko, que altera 
o art. 236 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 
(Código Eleitoral), a fim de permitir a prisão do 
eleitor, por ordem judicial, acusado de praticar 
crime hediondo ou crime doloso contra a vida, 
nos cinco dias que atecedem e nas quarenta e 
oito horas posteriores às eleições; e

– Projeto de Lei do Senado nº 98, de 2008, de auto-
ria do Senador José Nery, que revoga os artigos 
9º e 10 º da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 
1995 (revoga a isenção de imposto sobre remu-
neração paga a titulares, sócios ou acionistas 
de empresas). 

Tendo sido apreciados terminativamente pelas 
comissões competentes, o Projeto de Lei do Senado 
nº 290, de 2006, aprovado, vai à Câmara dos Deputa-
dos, e os de nºs 167, 207 e 360, de 2003; 109 e 182, 
de 2006; e 98, de 2008, rejeitados, vão ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 762, DE 2009

Em aditamento ao Requerimento nº 628, de 2009, 
requeremos que a Sessão Especial destinada a co-
memorar o 50º aniversário da Confederação dos Ser-
vidores Públicos do Brasil – CSPB, seja realizada no 
dia 30 de junho do corrente ano, às 11h, no Plenário 
do Senado Federal.

Sala das Sessões, 22 de junho de 2009. –
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – O 
requerimento que acaba de ser lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N° 763, DE 2009 
(Requerimento n° 20, de 2009–CMMC) 

(Da Senhora Deputada Vanessa Grazziotin)

Requer o envio de Requerimento de 
Informação ao Ministério das Cidades solici-
tando informações quanto às ações preven-
tivas que serão empregadas para socorrer 
às populações da região norte e nordeste 
que se encontra em situação de emergên-
cia e/ou de calamidade pública, em conse-
qüência das cheias.

Senhora Presidenta,
Nos termos regimentais, solicito desta Comissão 

que encaminhe requerimento de informação ao Poder 
Executivo, solicitando informações quanto às ações 
preventivas que serão empregadas para socorrer às 
populações da região norte e nordeste que se encon-
tra em situação de emergência e/ou de calamidade 
pública, em conseqüência das cheias.

Justificação

Milhares de pessoas foram afetadas pelas en-
chentes nas regiões norte e nordeste do Brasil. Na re-
gião nordeste vários estados foram atingidos, os mais 
afetados são Maranhão, Piauí e Ceará. No interior da 
região norte milhares de pessoas estão desabrigadas, 
a maioria delas vive nas áreas de várzeas da zona rural 
dos municípios de Atalaia do Norte, Amaturá, Barrei-
rinha, Benjamim Constant, Boca do Acre, Canutama, 
Coari, Eirunepé, Fonte Boa, Guajará, Ipixuna, Itamarati, 
Itacoatiara, Manaus, Nova Olinda Pauini, Presidente 
Figueiredo, Tabatinga e Tonantins.

Segundo estimativa do coordenador estadual da 
Defesa Civil a cheia de 2009 deve atingir quarenta mu-
nicípios no estado do Amazonas, seis a mais do que a 
de 1999. Se essa previsão se confirmar, a cheia deste 
ano será a segunda maior desde 1903.

Diante da grave situação solicitamos de Vossa 
Excelência que tome às devidas providências para a 
tomada de ações preventivas no sentido de evitar uma 
situação de emergência ou de calamidade pública nas 
calhas dos rios do interior do Amazonas.

Sala das Sessões, 22 de junho de 2009. – De-
putada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
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Ofício n° 129/2009–CMMC 

Brasília, 16 de junho de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão Mista 

Permanente sobre Mudanças Climáticas, comunico a 
Vossa Excelência que, em reunião realizada no dia 9 de 
junho do ano em curso, foi aprovado por este colegia-
do Requerimento n° 20, de 2009–CMMC, nos termos 
do § 2° do art. 50 da Constituição Federal, requerendo 
ao Excelentíssimo Ministro das Cidades, informações 
quanto às ações preventivas que serão empregadas 
para socorrer as populações da região norte e nordeste 
que se encontra em situação de emergência e/ou de 
calamidade pública, em conseqüência das cheias.

Sirvo-me do ensejo para renovar a Vossa Exce-
lência as expressões do meu apreço. – Senadora Ideli 
Salvatti, Presidenta da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – O 
requerimento que acaba de ser lido será despachado 
à Mesa para decisão.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Sobre a mesa, ofício da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos que passo a ler.

É lido o seguinte:

OF. 190/2009/CAE

Brasília, 9 de junho de 2009

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que na ocasião da 

24ª Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, 
ordinária, realizada em 9 de junho, foi dado conheci-
mento à Comissão e encaminhado aos seus Membros, 
por meio do OF. CAE n° 21/2009–Circular, o Aviso n° 
45/2009–BCB–Presi – Aviso n° 37/09, de 29 de maio 
de 2009, do Banco Central do Brasil, encaminhando, 
em cumprimento ao disposto na Lei n° 9.069/95, o de-
monstrativo das emissões do real referente ao mês de 
abril de 2009, as razões delas determinantes e a posi-
ção das reservas internacionais a elas vinculadas.

Informo, ainda, que a referida matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Garibaldi Alves 
Filho

Presidente da Comissão de Assuntos Econô-
micos

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– A Presidência determina o arquivamento do Aviso 
nº 37, de 2009.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Sobre a mesa, expediente que passo a ler.

São lidos os seguintes:

AVISOS  
DE MINISTROS DE ESTADO

– Nº 78, de 8 do corrente, do Ministro dos Transpor-
tes, encaminhando informações, em resposta ao 
Requerimento nº 301, de 2009, de iniciativa da 
Comissão de Serviços de Infraestrutura;

– Nº 93/2009, de 8 do corrente, do Ministro de Minas e 
Energia, encaminhando informações em resposta 
ao Requerimento nº 139, de 2009, do Senador 
Renato Casagrande;

– Nº 103/2009, de 8 do corrente, do Ministro de Mi-
nas e Energia, encaminhando informações em 
resposta ao Requerimento nº 50, de 2009, do 
Senador Raimundo Colombo; 

– Nº 150, de 4 do corrente, do Ministro da Fazenda, 
encaminhando informações em resposta ao Re-
querimento nº 1.633, de 2008, do Senador Rai-
mundo Colombo;

– Nº 153, de 8 do corrente, do Ministro da Fazenda, 
encaminhando informações em resposta ao Re-
querimento nº 303, de 2009, do Senador Cícero 
Lucena; e

– Nº 1.048, de 5 do corrente, do Ministro da Justiça, 
encaminhando informações em resposta ao Re-
querimento nº 187, de 2009, do Senador Arthur 
Virgílio.

AVISOS  
DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

– Nº 782, de 10 do corrente, encaminhando cópia do 
Acórdão, proferido nos autos do Processo nº TC 
008.564/2009-5, em resposta ao Requerimento 
nº 328, de 2009, do Senador Alvaro Dias; e

– Nº 768, de 10 do corrente, encaminhando cópia do 
Acórdão, proferido nos autos do Processo nº TC 
008.556/2009-3, em resposta ao Requerimento nº 
49, de 2009, do Senador Raimundo Colombo.

OFÍCIOS  
DE MINISTROS DE ESTADO

– Nº 182/2009, de 5 do corrente, do Ministro do De-
senvolvimento Social e Combate à Fome, enca-
minhando informações em resposta ao Requeri-
mento nº 1.487, de 2008, do Senador Raimundo 
Colombo; e

– Nº 7.086, de 9 do corrente, do Ministro da Defesa, 
encaminhando informações parciais em resposta 
ao Requerimento nº 209, de 2009, do Senador 
João Pedro.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – O 
Requerimento nº 301, de 2009, ficará na Secretaria-
Geral da Mesa à disposição da Requerente.

O Requerimento nº 209, de 2009, aguardará 
informações complementares.

As demais informações foram encaminhadas, em 
cópia, aos Requerentes.

Os demais Requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

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

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 279, DE 2009

Acrescenta e altera dispositivos na Lei 
n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para 
incluir no ensino fundamental e médio, e 
nos cursos de formação de professores da 
educação básica, componente curricular 
dedicado ao desenvolvimento de valores 
éticos e de cidadania.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. O art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de de-

zembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 26.  ................................................  
§ 1º Os currículos a que se refere o caput 

devem abranger, obrigatoriamente, o estudo da 
língua portuguesa e da matemática, o conheci-
mento do mundo físico e natural e da realidade 
social e política, especialmente do Brasil, além 
do estudo da ética e da cidadania.

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

Art. 2° A Lei n° 9.394, de 1996, passa a vigorar 
acrescida do seguinte art. 27–A:

“Art. 27–A. Os conteúdos curriculares do 
estudo de ética e de cidadania incluirão como 
diretrizes adicionais:

I – difusão de valores de convívio social e 
de respeito ao bem comum, ao meio ambiente 
e à ordem democrática;

II – estudo dos direitos e deveres do ci-
dadão;

III – defesa do pluralismo e rejeição de 
qualquer forma de preconceito ou discrimi-
nação;

IV – estímulo à ação comunitária.
Parágrafo único. No desenvolvimento das 

diretrizes dispostas neste artigo deve ser dado 
destaque a fatos da atualidade, de ordem local, 
regional, nacional ou internacional.” (NR)

Art. 3° O art. 62 da Lei n° 9.394, de 1996, passa 
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 62.  ................................................  
Parágrafo único. A base nacional comum 

do currículo dos cursos tratados no caput in-
cluirá, obrigatoriamente, componente destinado 
ao estudo de ética e de cidadania.” (NR)

Art. 4° Esta lei entra em vigor no ano seguinte ao 
de sua publicação.

Justificação

Em 1997 apresentei a primeira versão desta 
proposta, que estipula a inclusão na Lei n° 9.394/96 – 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – de 
dispositivo que institui como componente curricular 
transversal de disciplina voltada para o ensino da ética 
e dos princípios de cidadania.

A proposta original foi arquivada, por isso tornei a 
reapresentá-la, PLS n° 63/2006. Esse projeto foi com-
petentemente relatado pelo ilustre Senador Cristovam 
Buarque, sendo aprovado por unanimidade nesta Casa. 
Infelizmente, na Câmara dos Deputados ele não pros-
perou, por esse motivo retorno a reapresentá-lo, pois 
considero que as motivações e os argumentos para 
justificar a proposta continuam os mesmos, que faço 
questão de repeti-los:

“A presente proposta tem por finalidade 
romper com a visão cada vez mais predomi-
nante de que a escola de nível básico deve 
tão somente transmitir informações e saberes 
que tenham utilidade para a vida profissional 
ou para a continuidade dos estudos em nível 
superior. É preciso rejeitar essa concepção 
puramente instrumental da escola, tornando 
mais consequente o fato de que ela é tam-
bém responsável pela formação ética e cívica 
dos estudantes. Essa responsabilidade ganha 
ainda maior relevância diante do tempo cada 
vez mais exíguo que muitos pais dispõem 
para conviver com seus filhos, educando-os 
adequadamente, e também diante do papel 
por vezes deletério que os meios de comuni-
cação de massa, particularmente a televisão, 
assumem na formação das personalidades 
das crianças e adolescentes.

Nesse contexto, a criação de um compo-
nente curricular para a abordagem de ques-
tões éticas e cívicas se reveste de inequívoca 
importância.

É bem verdade que a abordagem inter-
disciplinar e transversal de temas de natureza 
éticas e cívica tem sido mais valorizada pela 
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maioria dos educadores. Ela permite um trata-
mento mais flexível a tais conteúdos, evitando 
a sobrecarga curricular. Assim, por exemplo, 
um professor que trata da expansão colonial 
do início da época moderna terá uma excelente 
oportunidade de falar aos seus alunos sobre 
o pluralismo cultural e étnico.

Um professor de biologia, por sua vez, 
mostrará a falácia das tentativas de dar ca-
ráter científico ao conceito de raça superior. 
Já o professor de língua portuguesa poderá 
discorrer sobre as manifestações racistas na 
literatura brasileira e as suas contestações 
por poetas e prosadores. Enfim, um mesmo 
tema, no caso, o pluralismo cultural e étnico, 
poderá ser abordado por várias disciplinas, 
com um tratamento voltado para o cotidiano 
dos alunos.

A proposta ora apresentada é flexível e 
nada tem a ver com o autoritarismo de que 
temos um exemplo recente na finada disci-
plina Educação Moral e Cívica, em boa hora 
banida das escolas; mediante iniciativa do 
Governo do Presidente Itamar Franco, apro-
vada pelo Legislativo. Nem mesmo nome 
possui o componente curricular que propo-
mos. Apenas foram estipuladas as suas di-
retrizes, que permitem o tratamento de uma 
diversidade de temas e abordagens, como 
o respeito ao meio ambiente, às regras de 
trânsito, a relevância de um convívio respei-
toso com os deficientes físicos e os idosos, 
a discussão sobre os princípios éticos en-
volvidos na doação de órgãos humanos, o 
estudo das formas de discriminação étnica, 
ou debates sobre desigualdades sociais, 
entre tantos outros.

Fica aberta, ao mesmo tempo, a pos-
sibilidade de saída da aula tradicional, me-
diante a realização de visitas, conferências, 
palestras ou outras programações que con-
tribuam para a formação ética e cívica dos 
estudantes.

Dessa forma, uma aula sobre violência 
no trânsito pode ocorrer por meio de uma pa-
lestra de um policial especializado na matéria; 
sobre drogas, pela palestra de um médico 
ou psicólogo; sobre o respeito aos idosos, 
por meio de uma visita a um asilo; sobre a 
importância do Poder Legislativo, pela visita 
a uma de suas Casas; sobre a ação comuni-
tária, mediante a participação em um traba-
lho de melhoria das instalações da própria 

escola. Por outro lado, temas que ganham 
relevância local, ou mesmo nacional e mun-
dial, poderiam ser discutidos sem tão gran-
des preocupações com o tempo, usando-se 
uma linguagem própria para os jovens, que 
nem sempre está disponível nos programas 
de televisão, jornais ou revistas.

Bem sabemos que não se deve esperar 
que a escola tenha um poder mágico de re-
solver todos os problemas ligados à formação 
ética e cívica dos jovens. Entretanto, não po-
demos admitir que, ante o conhecimento de 
fatos bárbaros, desafiadores dos mais elemen-
tares princípios de civilidade, fiquemos a nos 
perguntar pelos culpados, como a nos eximir 
de uma responsabilidade que também tem um 
fundo coletivo. É preciso atacar o problema, 
e a proposta que ora apresentamos constitui 
uma contribuição para que a escola assuma 
sua parcela de responsabilidade, ajudando no 
desenvolvimento de personalidades preocu-
padas com o respeito aos demais indivíduos 
e empenhadas na construção de uma socie-
dade mais justa.

Por fim, cabe lembrar que a Lei nº 
9.394/96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional (LDB), também conhecida como 
Lei Darcy Ribeiro, prevê, em seu art. 26, que 
“os currículos do ensino fundamental e médio 
devem ter uma base nacional comum, a ser 
complementada, em cada sistema de ensino e 
estabelecimento escolar, por uma parte diver-
sificada, exigida pelas características regionais 
e locais da sociedade, da cultura, da econo-
mia e da clientela”. Ao mesmo tempo, seu art. 
17, estabelece que os conteúdos curriculares 
da educação básica devem observar, como 
uma de suas diretrizes, “a difusão de valores 
fundamentais ao interesse social, aos direitos 
e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem 
comum e à ordem democrática”. Dessa forma, 
julgamos ser plausível admitir que a União 
institua a sugestão que propomos, usando de 
sua prerrogativa de fixar diretrizes e bases da 
educação nacional (Constituição Federal, art. 
22, inciso XXIV), algo que naturalmente não 
se esgota com a LDB”.

Em vista das razões expostas, solicitamos, mais 
uma vez, o apoio de nossos Pares para a aprovação 
deste Projeto de Lei.”

Sala das Sessões, 22 de junho de 2009. –Sena-
dor Pedro Simon.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional.

....................................................................................
Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e 

médio devem ter uma base nacional comum, a ser 
complementada, em cada sistema de ensino e estabe-
lecimento escolar, por uma parte diversificada; exigida 
pelas características regionais e locais da sociedade, 
da cultura, da economia e da clientela.

§ 1º Os currículos a que se refere o caput devem 
abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua portu-
guesa e da matemática, o conhecimento do mundo 
físico e natural e da realidade social e política, espe-
cialmente do Brasil.

§ 2º O ensino da arte constituirá componente 
curricular obrigatório, nos diversos níveis da educa-
ção básica, de forma a promover o desenvolvimento 
cultural dos alunos. 

§ 3º A educação física, integrada à proposta 
pedagógica da escola, é componente curricular obri-
gatório da educação básica, sendo sua prática facul-
tativa ao aluno:

I – que cumpra jornada de trabalho igual ou su-
perior a seis horas;

II – maior de trinta anos de idade;
III – que estiver prestando serviço militar inicial 

ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática 
da educação física;

IV – amparado pelo Decreto-Lei nº 1.044, de 21 
de outubro de 1969;

V – (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.793, de 
1º-12-2003)

VI – que tenha prole.
§ 4º O ensino da História do Brasil levará em 

conta as contribuições das diferentes culturas e etnias 
para a formação do povo brasileiro, especialmente das 
matrizes indígena, africana e européia.

§ 5º Na parte diversificada do currículo será inclu-
ído, obrigatoriamente, a partir da quinta série, o ensino 
de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja 
escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro 
das possibilidades da instituição.

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fun-
damental e médio, oficiais e particulares, torna-se 
obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-
Brasileira.

§ 1º O conteúdo programático a que se refere 
o caput deste artigo incluirá o estudo da História da 
África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a 

cultura negra brasileira e o negro na formação da so-
ciedade nacional, resgatando a contribuição do povo 
negro nas áreas social, econômica e política pertinen-
tes à História do Brasil.

§ 2º Os conteúdos referentes à História e Cultura 
Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o 
currículo escolar, em especial nas áreas de Educação 
Artística e de Literatura e História Brasileiras.

§ 3º (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.639, de 
9-1-2003)

Art. 27. Os conteúdos curriculares da educação 
básica observarão, ainda, as seguintes diretrizes:

I – a difusão de valores fundamentais ao interesse 
social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito 
ao bem comum e à ordem democrática;

II – consideração das condições de escolaridade 
dos alunos em cada estabelecimento;

III – orientação para o trabalho;
IV – promoção do desporto educacional e apoio 

às práticas desportivas não-formais.
Art. 62. A formação de docentes para atuar na 

educação básica far-se-á em nível superior, em cur-
so de licenciatura, de graduação plena, em universi-
dades e institutos superiores de educação, admitida, 
como formação mínima para o exercício do magistério 
na educação infantil e nas quatro primeiras séries do 
ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 
modalidade Normal. (Regulamento)
 ...................................................................................

(À Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte – decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– O projeto que acaba de ser lido será publicado e re-
metido à Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
em decisão terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– A Presidência comunica ao Plenário que, uma vez 
findo o prazo fixado no parágrafo único do art. 254 do 
Regimento Interno, sem interposição do recurso ali 
previsto, determinou o arquivamento definitivo do Re-
querimento nº 803, de 2004, solicitando o sobresta-
mento da tramitação do Projeto de Lei do Senado nº 
361, de 2003 (tramitando em conjunto com o Projeto 
de Lei do Senado nº 46, de 2003).

As matérias retornam ao exame da Comissão de 
Assuntos Econômicos, em decisão terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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PARECERES N°S 769 E 770, DE 2009

Sobre o Substitutivo da Câmara ao 
Projeto de Lei do Senado nº 203, de 2001 
(nº 6.302/2002, naquela Casa), de autoria do 
Senador Mauro Miranda, que regulamenta o 
exercício das atividades dos profissionais 
em transporte de passageiros, “mototaxis-
ta”, em entrega de mercadorias e em ser-
viço comunitário de rua, e “motoboy”, com 
o uso de motocicleta.

PARECER Nº 769, DE 2009 
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)

Relator: Senador Expedito Júnior

I – Relatório

É submetido à análise desta Comissão, o Subs-
titutivo aprovado na Câmara dos Deputados ao Pro-
jeto de Lei do Senado nº 203, de 2001, de autoria do 
Senador Mauro Miranda, que trata da regulamentação 
da profissão de “mototaxista” e “motoboy”.

Naquela Casa, a matéria foi analisada pela Co-
missão de Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico, pela Comissão de Viação e Transportes e pela 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. 
À proposição foram apensados os Projetos de Lei 
n°s 2.370/2000, 3.044/2000, 4.731/1998, 4.385/2001, 
4.416/2001, 5.088/2001, 6.887/2002, 408/2003, 
1.613/2003 e 2.384/2003.

A Comissão de Trabalho, de Administração e Ser-
viço Público, opinou pela aprovação do projeto de lei 
e apensados, com substitutivo, nos termos de parecer 
do Relator, Deputado Tarcísio Zimmermann.

Na Comissão de Viação e Transportes, as pro-
posições foram aprovadas, com parecer do Deputado 
Hugo Leal, com subemenda substitutiva ao texto apro-
vado na comissão que apreciou inicialmente a matéria, 
dada a aprovação de voto em separado, do Deputado 
Mauro Lopes.

Por sua vez, a Comissão de Constituição e Justiça 
e Cidadania, opinou pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa das iniciativas, nos termos 
da subemenda substitutiva da Comissão de Viação e 
Transportes, rejeitando as emendas apresentadas na-
quela Comissão, consideradas antirregimentais.

Registre-se, finalmente, que o substitutivo aprova-
do inclui dispositivos diferentes daqueles existentes no 
projeto original. O elevado número de matérias apensa-
das acabou gerando um conteúdo voltado para a regu-
lamentação dos serviços de transportes de mercadorias 
em motocicletas e motonetas – moto-frete. Ainda assim, 

trata-se de disposições diretamente relacionadas com 
a atividade desenvolvida pelos mototaxistas.

II – Análise

Compete a esta Comissão, nos termos do que 
dispõe o art. 101 do Regimento Interno do Senado Fe-
deral, opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade 
e regimentalidade das matérias que são submetidas à 
sua apreciação. Com relação a esses aspectos, cremos 
que o texto do Substitutivo da Câmara dos Deputados 
não revela restrições ou impedimentos.

Quanto ao mérito, embora seja de competência 
da Comissão de Assuntos Sociais uma análise mais 
aprofundada do tema, não deixaremos de manifestar 
nossa concordância em relação ao texto adotado pe-
los nobres deputados. Ele complementa, com proprie-
dade, a regulamentação da atividade de transportes 
com motocicletas.

Entendemos também necessária a regulamen-
tação do moto-frete e a adoção de normas de trânsito 
específicas para essa atividade econômica, embora 
o projeto original não trate da atividade econômica, 
mas sim da atividade profissional. A regulamentação 
do transporte é oportuna, mas cremos que não deve 
ocorrer em substituição à matéria trabalhista.

A entrega de mercadorias em motocicletas e 
motonetas (moto-frete) é apenas parte do fenômeno 
urbano que envolve os “mototaxistas” e “motoboys”. O 
substitutivo, portanto, atenta para apenas uma parte 
da questão e não cuida de regulamentar o exercício 
profissional daqueles que trabalham em serviços de 
entrega. Cremos que é possível conciliar as duas vi-
sões do problema.

Na Câmara dos Deputados, a alteração do en-
foque iniciou-se com o parecer da Comissão de Tra-
balho, de Administração e Serviço Público, de autoria 
do Deputado Tarcísio Zimmermann. Ali ele declara 
textualmente que “o interesse social está a exigir uma 
regulamentação mínima dessas atividades. Somos 
do entendimento, todavia, que não se trata de uma 
hipótese de regulamentar-se a profissão, que tem um 
caráter restritivo, mas, sim, de estabelecer-se critérios 
mais rígidos às pessoas que manifestem interesse em 
utilizar seus veículos de forma profissional, sendo, a 
nosso ver, a alternativa mais indicada a modificação 
do Código de Trânsito Brasileiro – CTB”.

Na sequência, as demais Comissões da Câma-
ra que analisaram o tema limitaram-se a seguir essa 
orientação inicial, sendo que a Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania restringiu-se a analisar os 
aspectos constitucionais, jurídicos e regimentais.

Então, consideramos respeitáveis e defensáveis 
os argumentos expostos naquela Casa, mas enten-
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demos que as posições diferentes não são incompa-
tíveis. A proposição aqui aprovada regulamenta uma 
profissão que presta relevantes serviços à população. 
Não podemos simplesmente desconhecer essa rea-
lidade. Precisamos dar suporte legal para que esses 
profissionais não sejam vítimas de arbitrariedades e 
restrições descabidas ao desenvolvimento de seu tra-
balho. Só uma lei pode garantir isso.

Somos, então, pela retomada do texto aprovado, 
em decisão terminativa, aqui no Senado Federal, na 
Comissão de Assuntos Sociais – CAS, nos termos do 
Parecer n° 40, de 2002, relatado pelo Senador Moreira 
Mendes (ad hoc). E, numa visão conciliatória, resolve-
mos acolher a maior parte das mudanças propostas 
pela Câmara.

Como, naquela ocasião, o texto original não foi 
analisado nesta Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, aproveitamos a oportunidade para registrar 
que não detectamos aspectos inconstitucionais, injurí-
dicos ou antirregimentais no Projeto de Lei do Senado 
n° 203, de 2001, do nobre Senador Mauro Miranda. O 
mesmo já dissemos a respeito do substitutivo.

Assim, propomos a junção entre a proposição do 
Senado Federal e a maior parte do Substitutivo apro-
vado na Câmara dos Deputados.

III – Voto

Em face do exposto, somos pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado n° 203, de 2001, acrescido 
das mudanças aprovadas na Câmara, constantes dos 
arts. 2°, 3°, 4°, 5° e 6° do substitutivo. Alteramos a re-
dação da ementa e do art. 1° do projeto para adequá-
las às modificações acolhidas. Essas alterações são 
recebidas como emendas de redação.

Para conciliar as exigências para o exercício 
profissional, constantes do art. 2° do projeto original e 
das mudanças introduzidas com o art. 139-B na Lei n° 
9.503, de 23 de setembro de 1997, transportamos as 
alterações da Câmara para o art. 2° do texto original, 
renumerando o art. 139-C, acrescido à citada lei, como 
139-B. Em consequência, foi necessário modificar os 
arts. 6° e 8° do texto consolidado para fazer referência 
ao art. 2° do projeto.

Rejeitamos alteração proposta para o art. 230, 
do Código de Trânsito (Lei n° 9.503, de 1997), tendo 
em vista que se refere ao transporte escolar com mo-
totáxi, o que não nos parece apropriado. Ademais, o 
texto do referido artigo remete ao art. 136, que trata 
de transporte coletivo (impossível em motocicletas), e 
ao art. 139-A, que trata do transporte de mercadorias. 
Não se trata, obviamente, de transporte escolar.

Corrigimos a redação do inciso VIII, acrescido ao 
art. 244 da Lei n° 9.503, de 1997, para fazer referên-

cia ao art. 139-A, tendo em vista que o art. 139-B não 
possui parágrafo segundo e tudo indica que a penali-
dade prevista no texto se refere ao transporte de mer-
cadorias perigosas, constante do § 2° do art. 193-A. 
No inciso IX do mesmo artigo, retiramos a referência 
ao art. 139-B, transportado para o art. 2° do texto con-
solidado. E introduzimos uma referência genérica ao 
cumprimento das normas que regem a atividade dos 
mototaxistas, compatibilizando as redações.

As modificações efetuadas pela Câmara são re-
cebidas como emendas aditivas. Todas as alterações e 
acréscimos propostos foram reunidos em texto único, 
na forma do art. 133, § 6°, do Regimento Interno do 
Senado Federal – RISF:

TEXTO FINAL CONSOLIDADO DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 203, DE 2001

Regulamenta o exercício das ativi-
dades dos profissionais em transporte de 
passageiros, “mototaxista”, em entrega de 
mercadorias e em serviço comunitário de 
rua, e “motoboy” com o uso de motocicleta, 
altera a Lei no 9.503, de 23 de setembro de 
1997, para dispor sobre regras de seguran-
ça dos serviços de transporte remunerado 
de mercadorias em motocicletas e motone-
tas – moto-frete -, estabelece regras gerais 
para a regulação deste serviço e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta Lei regulamenta o exercício das ati-

vidades dos profissionais em transportes de passagei-
ros, “mototaxista”, em entrega de mercadorias e em 
serviço comunitário de rua, e “motoboy”, com o uso 
de motocicleta, dispõe sobre regras de segurança dos 
serviços de transporte remunerado de mercadorias em 
motocicletas e motonetas – moto-frete –, estabelece 
regras gerais para a regulação deste serviço e dá ou-
tras providências.

Art. 2° Para o exercício das atividades previstas 
no art. 1º, é necessário:

I – ter completado vinte e um anos;
II –  possuir habilitação, por pelo menos dois 

anos, na categoria;
III – ser aprovado em curso especializado, nos 

termos da regulamentação do Contran;
IV – estar vestido com colete de segurança do-

tado de dispositivos retrorrefletivos, nos termos da re-
gulamentação do Contran.

JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL376



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24571 

Parágrafo único. Do profissional de serviço co-
munitário de rua serão exigidos ainda os seguintes 
documentos:

I – carteira de identidade;
II – título de eleitor;
III – cédula de identificação do contribuinte – 

CIC;
IV – atestado de residência;
V – certidões negativas das varas criminais;
VI – identificação da motocicleta utilizada em 

serviço.
Art. 3° São atividades específicas dos profissio-

nais de que trata o art. 1º.
I – transporte de mercadorias de volume compa-

tível com a capacidade do veículo;
II – transporte de passageiros.
Parágrafo único. Quando solicitado para o serviço 

comunitário de rua, ao profissional caberá:
I – observar o movimento de chegada e saída 

dos moradores em sua residência;
II – acompanhar o fechamento dos portões do 

imóvel;
III – comunicar aos moradores, ou à polícia, so-

bre qualquer anormalidade nos veículos estacionados 
na rua;

IV – comunicar aos moradores, ou à polícia, so-
bre a presença de pessoas estranhas e com atitudes 
suspeitas na rua.

Art. 4° A Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 
1997, passa a vigorar acrescida do seguinte Capítu-
lo XIII-A:

“CAPÍTULO XIII-A
Da Condução de Moto-Frete
Art. 139-A. As motocicletas e motone-

tas destinadas ao transporte remunerado de 
mercadorias – moto-frete – somente pode-
rão circular nas vias com autorização emitida 
pelo órgão ou entidade executivo de trânsito 
dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-
se, para tanto:

I – registro como veículo da categoria 
de aluguel;

II – instalação de protetor de motor mata-
cachorro, fixado no chassi do veículo, destinado 
a proteger o motor e a perna do condutor em 
caso de tombamento, nos termos de regula-
mentação do Conselho Nacional de Trânsito 
– Contran;

III – instalação de aparador de linha an-
tena corta-pipas, nos termos de regulamenta-
ção do Contran;

IV – inspeção semestral para verifica-
ção dos equipamentos obrigatórios e de se-
gurança.

§ 1° A instalação ou incorporação de 
dispositivos para transporte de cargas deve 
estar de acordo com a regulamentação do 
Contran.

§ 2° É proibido o transporte de combus-
tíveis, produtos inflamáveis ou tóxicos e de 
galões nos veículos de que trata este artigo, 
com exceção do gás de cozinha e de galões 
contendo água mineral, desde que com o au-
xílio de side-car, nos termos de regulamen-
tação do Contran.

Art. 139-B. O disposto neste Capítulo não 
exclui a competência municipal ou estadual de 
aplicar as exigências previstas em seus regu-
lamentos para as atividades de moto-frete no 
âmbito de suas circunscrições.”

Art. 5° O art. 244 da Lei n° 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 244.  ..............................................
 ..............................................................  
VIII – transportando carga incompatível 

com suas especificações ou em desacordo com 
o previsto no § 2° do art. 139-A desta Lei;

IX – efetuando transporte remunerado 
de mercadorias em desacordo com o previsto 
nos arts. 139-A desta Lei ou com as normas 
que regem a atividade profissional dos moto-
taxistas:

Infração – grave;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – apreensão do 

veículo para regularização.
§ 1° .......................................................
 ....................................................  “(NR)

Art. 6° A pessoa natural ou jurídica que empregar 
ou firmar contrato de prestação continuada de serviço 
com condutor de moto-frete é responsável solidária 
por danos cíveis advindos do descumprimento das 
normas relativas ao exercício da atividade, prevista 
no art. 139-A da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 
1997, e ao exercício da profissão, previstas no art. 2° 
desta Lei.

Art. 7° Constitui infração a esta Lei:
I – empregar ou manter contrato de prestação 

continuada de serviço com condutor de moto-frete 
inabilitado legalmente;

II – fornecer ou admitir o uso de motocicleta ou 
motoneta para o transporte remunerado de mercado-
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rias, que esteja em desconformidade com as exigên-
cias legais.

Parágrafo único. Responde pelas infrações pre-
vistas neste artigo o empregador ou aquele que con-
trata serviço continuado de moto-frete, sujeitando-se 
à sanção relativa à segurança do trabalho prevista no 
art. 201 do Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 
1943, que aprova a Consolidação das Leis do Traba-
lho – CLT.

Art. 8° Os condutores que atuam na prestação 
do serviço de moto-frete, assim como os veículos em-

pregados nessa atividade, deverão estar adequados 
às exigências previstas nesta Lei no prazo de até 365 
(trezentos e sessenta e cinco) dias, contado da regu-
lamentação pelo Contran dos dispositivos previstos 
no art. 139-A da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 
1997, e no art. 2° desta Lei.

Art. 9° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala da Comissão, 3 de junho de 2009. – Rosal-
ba Ciarlini, Relatora.
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PARECER Nº 770, DE 2009 
(Da Comissão de Assuntos Sociais)

Relatora: Senadora Rosalba Ciarlini

 
I – Relatório

Chega à análise desta Comissão, o Substitutivo 
aprovado na Câmara dos Deputados ao Projeto de 
Lei do Senado n° 203, de 2001, de autoria do Sena-
dor Mauro Miranda, que trata da regulamentação da 
profissão de “mototaxista” e motoboy. Na realidade, 
a regulamentação evoluiu para a elaboração de um 
texto consolidado, na Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania (CCJ), desta Casa, que concilia as 
diversas visões sobre o assunto. E é este texto final 
que analisaremos.

Em relação à tramitação da matéria na Câmara 
dos Deputados, reportamo-nos ao parecer da CCJ 
desta Casa que, acompanhando brilhante parecer do 
nobre Senador Expedito Júnior, optou por aprovar a 
matéria acolhendo dispositivos do projeto original do 
Senado Federal, com os acréscimos julgados cabíveis 
durante a tramitação naquela Casa.

O resultado final, então, inclui a regulamentação 
da profissão de mototaxista e da atividade toda que 
envolve esses profissionais, com as devidas cautelas 
para garantir a segurança e integridade dos trabalha-
dores.

Na apreciação de Emendas da Câmara a projeto 
de iniciativa do Senado não é possível a apresentação 
de emendas.

 
II – Análise

Não detectamos aspectos inconstitucionais ou 
injurídicos no texto consolidado da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania (CCJ), para regulamentar 
as atividades dos profissionais em transporte de pas-
sageiros, “mototaxista”, em entrega de mercadorias e 
em serviço comunitário de rua, e motoboy, com o uso 
de motocicleta. O mesmo pode-se dizer das regras de 
segurança nos serviços de transporte remunerado de 
mercadorias.

São mudanças legais que se referem especifica-
mente às qualificações para o exercício profissional, 
portanto, passíveis de modificação mediante iniciativa 
do Poder Legislativo, tendo em vista que se trata de 
matéria essencialmente trabalhista. Também em rela-
ção ao frete, com uso de motocicletas, não há impe-

dimentos de iniciativa ou competência para legislar, 
capazes de ensejar inconstitucionalidade.

Foram respeitados, além disso, os pressupos-
tos de juridicidade, regimentalidade e técnica legis-
lativa. Com relação a este último aspecto houve um 
esforço de conciliação de textos que até permitiu a 
visualização de algumas impropriedades, devida-
mente corrigidas.

Compete a esta Comissão, nos termos do que 
dispõe o inciso I do art. 100 do Regimento Interno 
do Senado Federal, opinar sobre “relações de traba-
lho, organização do sistema nacional de emprego e 
condição para o exercício de profissões, seguridade 
social, previdência social, população indígena e as-
sistência social”. O tema é, indubitavelmente, traba-
lho e, por essa razão, não é questionável a nossa 
competência.

Quanto ao mérito, cremos que a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) realizou um 
trabalho positivo de conciliação de interesses e bus-
cou atender aos anseios de um setor que merece 
todo o nosso respeito, dado o elevado número de 
empregos formais que pode oferecer e a agilidade 
com que o trabalho desses profissionais complemen-
ta vazios na área de serviços e atende às exigências 
da vida moderna.

A regulamentação do moto-frete e a adoção de 
normas de segurança no trânsito específicas para 
essa atividade econômica, embora o projeto original 
não tratasse desses aspectos, também representam 
um alívio para aqueles que trabalham nessa área. 
Estaremos reconhecendo a dignidade desses profis-
sionais e dando a eles uma legislação que diminui a 
informalidade e prepara essa categoria para futuras 
conquistas que podem gerar mais segurança, renda 
e cidadania.

Assim, cremos que a junção entre a proposição do 
Senado Federal e a maior parte do Substitutivo apro-
vado na Câmara dos Deputados oferece um quadro 
legal que pode ser a base jurídica inicial necessária 
ao desenvolvimento da atividade profissional dos mo-
totaxistas e motofrentistas.

Tratando-se de uma atividade nova não se pode 
esperar uma regulamentação perfeita, mas, certa-
mente, os ajustes necessários terão como suporte 
uma norma básica, na qual se reconhece, principal-
mente, a validade, dignidade e importância desses 
cidadãos que arriscam a vida para fazer a econo-
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mia girar, com novos empregos e desenvolvimento 
para todos.

 
III – Voto

Em face do exposto, somos pelo acolhimento 
parcial do Substitutivo da Câmara dos Deputados ao 
PLS n° 203, de 2001, nos termos do texto consolidado 
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
conforme o art. 133, § 6° do Regimento Interno do 
Senado Federal.

Sala da Comissão, – Rosalba Ciarlini, Relatora.

 
IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Assuntos Sociais, em reunião re-
alizada nesta data, aprova parecer pelo acolhimento 
parcial do Substitutivo da Câmara dos Deputados ao 
PLS n° 203, de 2001, nos termos do texto consolidado 
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e 
pela Comissão de Assuntos Sociais (conforme o art. 
133, § 6° do Regimento. Interno do Senado Federal).

 
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 203, DE 2001

Regulamenta o exercício das ativi-
dades dos profissionais em transporte de 
passageiros, “mototaxista”, em entrega de 
mercadorias e em serviço comunitário de 
rua, e motoboy com o uso de motocicleta, 
altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, para dispor sobre regras de seguran-
ça dos serviços de transporte remunerado 
de mercadorias em motocicletas e motone-
tas – moto-frete -, estabelece regras gerais 
para a regulação deste serviço e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta Lei regulamenta o exercício das ati-

vidades dos profissionais em transportes de passagei-
ros, “mototaxista”, em entrega de mercadorias e em 
serviço comunitário de rua, e motoboy, com o uso de 
motocicleta, dispõe sobre regras de segurança dos 
serviços de transporte remunerado de mercadorias 
em motocicletas e motonetas – moto-frete –, estabe-
lece regras gerais para a regulação deste serviço e dá 
outras providências.

Art. 2° Para o exercício das atividades previstas 
no art. 1°, é necessário:

I – ter completado vinte e um anos;
II – possuir habilitação, por pelo menos dois anos, 

na categoria;
III – ser aprovado em curso especializado, nos 

termos da regulamentação do Contran;
IV – estar vestido com colete de segurança do-

tado de dispositivos retrorrefletivos, nos termos da re-
gulamentação do Contran.

Parágrafo único. Do profissional de serviço co-
munitário de rua serão exigidos ainda os seguintes 
documentos:

I – carteira de identidade;
II – título de eleitor;
III – cédula de identificação do contribuinte – 

CIC;
IV – atestado de residência;
V – certidões negativas das varas criminais;
VI – identificação da motocicleta utilizada em 

serviço.
Art. 3° São atividades específicas dos profissio-

nais de que trata o art. 1°:
I – transporte de mercadorias de volume compa-

tível com a capacidade do veículo;
II – transporte de passageiros.
Parágrafo único. Quando solicitado para o serviço 

comunitário de rua, ao profissional caberá:
I – observar o movimento de chegada e saída 

dos moradores em sua residência;
II – acompanhar o fechamento dos portões do 

imóvel;
III – comunicar aos moradores, ou à polícia, so-

bre qualquer anormalidade nos veículos estacionados 
na rua;

IV – comunicar aos moradores, ou à polícia, so-
bre a presença de pessoas estranhas e com atitudes 
suspeitas na rua.

Art. 4° A Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 
1997, passa a vigorar acrescida do seguinte capítulo 
XIII-A:

CAPÍTULO XIII-A 
Da Condução de Moto-Frete
Art. 139-A. As motocicletas e motone-

tas destinadas ao transporte remunerado de 
mercadorias – moto-frete – somente pode-
rão circular nas vias com autorização emitida 
pelo órgão ou entidade executivo de trânsito 
dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-
se, para tanto:
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I – registro como veículo da categoria 
de aluguel;

II – instalação de protetor de motor mata-
cachorro, fixado no chassi do veículo, destinado 
a proteger o motor e a perna do condutor em 
caso de tombamento, nos termos de regula-
mentação do Conselho Nacional de Trânsito 
– CONTRAN;

III – instalação de aparador de linha an-
tena corta-pipas, nos termos de regulamenta-
ção do Contran;

IV – inspeção semestral para verifica-
ção dos equipamentos obrigatórios e de se-
gurança.

§ 1° A instalação ou incorporação de 
dispositivos para transporte de cargas deve 
estar de acordo com a regulamentação do 
Contran.

§ 2° É proibido o transporte de combus-
tíveis, produtos inflamáveis ou tóxicos e de 
galões nos veículos de que trata este artigo, 
com exceção do gás de cozinha e de galões 
contendo água mineral, desde que com o au-
xílio de side-car, nos termos de regulamen-
tação do Contran.

Art. 139-B. O disposto neste capítulo não 
exclui a competência municipal ou estadual de 
aplicar as exigências previstas em seus regu-
lamentos para as atividades de moto-frete no 
âmbito de suas circunscrições.”

Art. 5° O art. 244 da Lei n° 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 244.  ..............................................
 ..............................................................
VIII – transportando carga incompatível 

com suas especificações ou em desacordo com 
o previsto no § 2° do art. 139-A desta Lei;

IX – efetuando transporte remunerado 
de mercadorias em desacordo com o previsto 
nos arts. 139-A desta Lei ou com as normas 

que regem a atividade profissional dos moto-
taxistas:

Infração – grave;
Penalidade – multa;
Medida administrativa apreensão do ve-

ículo para regularização.
§ 1º ........................................................
 ..................................................... ”(NR)

Art. 6° A pessoa natural ou jurídica que empregar 
ou firmar contrato de prestação continuada de serviço 
com condutor de moto-frete é responsável solidária 
por danos cíveis advindos do descumprimento das 
normas relativas ao exercício da atividade, prevista 
no art. 139-A da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 
1997, e ao exercício da profissão, previstas no art. 2° 
desta Lei.

Art. 7° Constitui infração a esta Lei:
I – empregar ou manter contrato de prestação 

continuada de serviço com condutor de moto-frete 
inabilitado legalmente;

II – fornecer ou admitir o uso de motocicleta ou 
motoneta para o transporte remunerado de mercado-
rias, que esteja em desconformidade com as exigên-
cias legais.

Parágrafo único. Responde pelas infrações pre-
vistas neste artigo o empregador ou aquele que con-
trata serviço continuado de moto-frete, sujeitando-se 
à sanção relativa à segurança do trabalho prevista no 
art. 201 do Decreto-Lei n° 5.452, de 1º de maio de 
1943, que aprova a Consolidação das Leis do Traba-
lho – CLT.

Art. 8° Os condutores que atuam na prestação 
do serviço de moto-frete, assim como os veículos em-
pregados nessa atividade, deverão estar adequados 
às exigências previstas nesta Lei no prazo de até 365 
(trezentos e sessenta e cinco) dias, contado da regu-
lamentação pelo Contran dos dispositivos previstos 
no art. 139-A da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 
1997, e no art. 2° desta Lei.

Art. 9° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 17 de junho de 2009.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI N° 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Institui o Código de Trânsito Brasi-
leiro.

....................................................................................
Art. 136. Os veículos especialmente destinados 

à condução coletiva de escolares somente poderão 
circular nas vias com autorização emitida pelo órgão 
ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do 
Distrito Federal, exigindo-se, para tanto:

I – registro como veículo de passageiros;
II – inspeção semestral para verificação dos equi-

pamentos obrigatórios e de segurança;
III – pintura de faixa horizontal na cor amarela, com 

quarenta centímetros de largura, à meia altura, em toda 
a extensão das partes laterais e traseira da carroçaria, 
com o dístico ESCOLAR, em preto, sendo que, em 
caso de veículo de carroçaria pintada na cor amarela, 
as cores aqui indicadas devem ser invertidas;

IV – equipamento registrador instantâneo inalte-
rável de velocidade e tempo;

V – lanternas de luz branca, fosca ou amarela 
dispostas nas extremidades da parte superior dianteira 
e lanternas de luz vermelho dispostas na extremidade 
superior da parte traseira;

VI – cintos de segurança em número igual à lo-
tação;

VII – outros requisitos e equipamentos obrigató-
rios estabelecidos pelo Contran.
....................................................................................

Art. 230. Conduzir o veículo:
I – com o lacre, a inscrição do chassi, o selo, a 

placa ou qualquer outro elemento de identificação do 
veículo violado ou falsificado;

II – transportando passageiros em compartimento 
de carga, salvo por motivo de força maior, com per-
missão da autoridade competente e na forma estabe-
lecida pelo Contran;

III – com dispositivo anti-radar,
IV – sem qualquer uma das placas de identifi-

cação;
V – que não esteja registrado e devidamente li-

cenciado;
VI – com qualquer uma das placas de identifica-

ção sem condições de legibilidade e visibilidade:
Infração – gravíssima;
Penalidade – multa e apreensão do veículo;
Medida administrativa – remoção do veículo;
VII – com a cor ou característica alterada;

VIII – sem ter sido submetido à inspeção de se-
gurança veicular, quando obrigatória;

IX – sem equipamento obrigatório ou estando 
este ineficiente ou inoperante;

X – com equipamento obrigatório em desacordo 
com o estabelecido pelo Contran;

XI – com descarga livre ou silenciador de motor 
de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante;

XII – com equipamento ou acessório proibido;
XIII – com o equipamento do sistema de ilumina-

ção e de sinalização alterados;
XIV – com registrador instantâneo
XV – com inscrições, adesivos, legendas e símbo-

los de caráter publicitário afixados ou pintados no pára-
brisa e em toda a extensão da parte traseira do veículo, 
excetuadas as hipóteses previstas neste Código;

XVI – com vidros total ou parcialmente cobertos 
por películas refletivas ou não, painéis decorativos ou 
pinturas;

XVII – com cortinas ou persianas fechadas, não 
autorizadas pela legislação;

XVIII – em mau estado de conservação, com-
prometendo a segurança, ou reprovado na avaliação 
de inspeção de segurança e emissão de poluentes e 
ruído, prevista no art. 104;

XIX – sem acionar o limpador de pára-brisa sob 
chuva:

Infração – grave;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – retenção do veículo para 

regularização;
XX – sem portar a autorização para condução de 

escolares, na forma estabelecida no art. 136:
Infração – grave;
Penalidade – multa e apreensão do veículo;
XXI – de carga, com falta de inscrição da tara e 

demais inscrições previstas neste Código;
XXII – com defeito no sistema de iluminação, de 

sinalização ou com lâmpadas queimadas:
Infração – média;
Penalidade – multa.

....................................................................................
Art. 244. Conduzir motocicleta, motoneta e ci-

clomotor:
I – sem usar capacete de segurança com vi-

seira ou óculos de proteção e vestuário de acordo 
com as normas e especificações aprovadas pelo 
Contran;

II – transportando passageiro sem o capacete 
de segurança, na forma estabelecida no inciso ante-
rior, ou fora do assento suplementar colocado atrás do 
condutor ou em carro lateral;

    383ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24578 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009

III – fazendo malabarismo ou equilibrando-se 
apenas em uma roda;

IV – com os faróis apagados;
V – transportando criança menor de sete anos 

ou que não tenha, nas circunstâncias, condições de 
cuidar de sua própria segurança:

Infração – gravíssima;
Penalidade – multa e suspensão do direito de 

dirigir;
Medida administrativa – Recolhimento do docu-

mento de habilitação;
VI – rebocando outro veículo;
VII – sem segurar o guidom com ambas as mãos, 

salvo eventualmente para indicação de manobras;
VIII – transportando carga incompatível com suas 

especificações:
Infração – média;
Penalidade – multa.
§ 1° Para ciclos aplica-se o disposto nos incisos 

III, VII e VIII, além de:
a) conduzir passageiro fora da garupa ou do as-

sento especial a ele destinado;
b) transitar em vias de trânsito rápido ou rodo-

vias, salvo onde houver acostamento ou faixas de ro-
lamento próprias;

c) transportar crianças que não tenham, nas 
circunstâncias, condições de cuidar de sua própria 
segurança. 

§ 2° Aplica-se aos ciclomotores o disposto na 
alínea b do parágrafo anterior.

Infração – média;
§ 3º A restrição imposta pelo inciso VI do caput 

deste artigo não se aplica às motocicletas e motonetas 
que fracionem semi-reboques especialmente projetados 
para esse fim e devidamente homologados pelo órgão 
competente.(Incluído pela Lei n° 10.517, de 2002)

Penalidade – multa.
....................................................................................

DECRETO-LEI N° 5.452, DE 1° DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do 
Trabalho.

....................................................................................
Art. 201. As infrações ao disposto neste capítulo 

relativas à medicina do trabalho serão punidas com 
multa de 3 (três) a 30 (trinta) vezes o valor de refe-
rência previsto no artigo 2°, parágrafo único, da Lei 
n° 6.205, de 29 de abril de 1975, e as concernentes 
à segurança do trabalho com multa de 5 (cinco) a 50 
(cinquenta) vezes o mesmo valor. (Redação dada pela 
Lei n° 6.514 de 22-12-1977)
....................................................................................

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

RELATÓRIO

Relator: Senador Expedito Júnior

I – Relatório

É submetido à análise desta Comissão, o Subs-
titutivo aprovado na Câmara dos Deputados ao Pro-
jeto de Lei do Senado nº 203, de 2001, de autoria do 
Senador Mauro Miranda, que trata da regulamentação 
da profissão de “mototaxista” e “motoboy”.

Naquela Casa, a matéria foi analisada pela Comis-
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela 
Comissão de Viação e Transportes e pela Comissão de 
Constituição e Justiça e Cidadania. À proposição foram 
apensados os Projetos de Leis n°s 2.370/2000, 3.044/2000, 
4.731/1998, 4.385/2001, 4.416/2001, 5.088/2001, 
6.887/2002, 408/2003, 1.613/2003 e 2.384/2003.

A Comissão de Trabalho, de Administração e Ser-
viço Público, opinou pela aprovação do projeto de lei 
e apensados, com substitutivo, nos termos de parecer 
do Relator, Deputado Tarcisio Zimmermann.

Na Comissão de Viação e Transportes, as pro-
posições foram aprovadas, com parecer do Deputado 
Hugo Leal, com subemenda substitutiva ao texto apro-
vado na comissão que apreciou inicialmente a matéria, 
dada a aprovação de voto em separado, do Deputado 
Mauro Lopes.

Por sua vez, a Comissão de Constituição e Justiça 
e Cidadania, opinou pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa das iniciativas, nos termos 
da Subemenda Substitutiva da Comissão de Viação e 
Transportes, rejeitando as emendas apresentadas na-
quela Comissão, consideradas antirregimentais.

O Substitutivo aprovado pouco ou praticamen-
te nada tem a ver com o projeto original. O elevado 
número de matérias apensadas acabou gerando um 
conteúdo voltado para a regulamentação dos serviços 
de transportes de mercadorias em motocicletas e mo-
tonetas – moto-frete.

Enfim, deixou-se o campo do Direito do Trabalho, 
afastando-se a regulamentação profissional, para en-
trar no campo da legislação de trânsito.

II – Análise

Compete a esta Comissão, nos termos do que 
dispõe o art. 101 do Regimento Interno do Senado Fe-
deral, opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade 
e regimentalidade das matérias que são submetidas 
à nossa apreciação. Com relação a esses aspectos, 
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cremos que o texto do Substitutivo da Câmara dos De-
putados não revela restrições ou impedimentos.

Quanto ao mérito, embora seja de competência 
da Comissão de Assuntos Sociais uma análise mais 
aprofundada do tema, não deixaremos de manifestar 
nossa discordância em relação ao texto adotado pelos 
nobres Deputados.

Podemos até entender que é necessária a regu-
lamentação do moto-frete e da adoção de normas de 
trânsito específicos para essa atividade econômica. 
Mas o projeto original não tratava da atividade eco-
nômica, mas sim da atividade profissional. Tratava de 
cidadania e de trabalho, de seres humanos e não de 
transportes e viação. A regulamentação do transporte 
pode ter a sua oportunidade, mas não em substituição 
à matéria trabalhista.

Ademais, a entrega de mercadorias em moto-
cicletas e motonetas (moto frete) é apenas parte do 
fenômeno urbano que envolve os “mototaxistas” e mo-
toboys. O substitutivo, portanto, atenta para apenas 
uma parte da questão e, mesmo assim, não cuida de 
regulamentar o exercício profissional daqueles que 
trabalham em serviços de entrega.

A alteração do enfoque inicia-se, infelizmente, 
com o Parecer da Comissão de Trabalho, de Admi-
nistração e Serviço Público, de autoria do Deputado 
Tarcísio Zimmermann. Ali ele declara textualmente que 
“o interesse social está a exigir uma regulamentação 
mínima dessas atividades. Somos do entendimento, 
todavia, que não se trata de uma hipótese de regula-
mentar-se a profissão, que tem um caráter restritivo, 
mas, sim, de estabelecer-se critérios mais rígidos às 
pessoas que manifestem interesse em utilizar seus 
veículos de forma profissional, sendo, a nosso ver, a 
alternativa mais indicada a modificação do Código de 
Trânsito Brasileiro – CTB”.

Na sequência, as demais Comissões da Câma-
ra que analisaram o tema limitaram-se a seguir essa 
orientação inicial, sendo que a Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania limitou-se a analisar os 
aspectos constitucionais, jurídicos e regimentais.

Então, ainda que respeitáveis e defensáveis os 
argumentos expostos naquela Casa, somos de opinião 
diferente. A proposição aqui aprovada regulamenta uma 
profissão que presta relevantes serviços à população. 
Não podemos simplesmente desconhecer essa rea-
lidade. Precisamos dar suporte legal para que esses 
profissionais não sejam vítimas de arbitrariedades e 
restrições descabidas ao desenvolvimento de seu tra-
balho. Só uma lei pode garantir isso.

Somos, então, pelo retorno ao texto aprovado, 
em decisão terminativa, aqui no Senado Federal, na 
Comissão de Assuntos Sociais – CAS, nos termos do 

Parecer n° 40, de 2002, relatado pelo Senador Moreira 
Mendes (ad hoc).

Como, naquela ocasião, o texto original não foi 
analisado nesta Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, aproveitamos a oportunidade para registrar 
que não detectamos aspectos inconstitucionais, injurí-
dicos ou antirregimentais no Projeto de Lei do Senado 
nº 203, de 2001, do nobre Senador Mauro Miranda.

III – Voto

Em face do exposto, opinamos pela rejeição do 
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n° 203, de 
2001, com os apensados, e pela aprovação da pro-
posta original, na forma do texto aprovado aqui no 
Senado, na CAS.

Sala da Comissão, – Senador Expedito Júnior

RELATÓRIO

Relator: Senador Expedito Júnior

I – Relatório

É submetido à análise desta Comissão, o Subs-
titutivo aprovado na Câmara dos Deputados ao Pro-
jeto de Lei do Senado n° 203, de 2001, de autoria do 
Senador Mauro Miranda, que trata da regulamentação 
da profissão de “mototaxista” e motoboy.

Naquela Casa, a matéria foi analisada pela Co-
missão de Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico, pela Comissão de Viação e Transportes e pela 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. 
À proposição foram apensados os Projetos de Leis 
n°s 2.370/2000, 3.044/2000, 4.731/1998, 4.385/2001, 
4.416/2001, 5.088/2001, 6.887/2002, 4.08/2003, 
1.613/2003 e 2.384/2003.

A Comissão de Trabalho, de Administração e Ser-
viço Público, opinou pela aprovação do projeto de lei 
e apensados, com substitutivo, nos termos de parecer 
do Relator, Deputado Tarcísio Zimmermann.

Na Comissão de Viação e Transportes, as pro-
posições foram aprovadas, com parecer do Deputado 
Hugo Leal, com subemenda substitutiva ao texto apro-
vado na comissão que apreciou inicialmente a matéria, 
dada a aprovação de voto em separado, do Deputado 
Mauro Lopes.

Por sua vez, a Comissão de Constituição e Justiça 
e Cidadania, opinou pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa das iniciativas, nos termos 
da subemenda substitutiva da Comissão de Viação e 
Transportes, rejeitando as emendas apresentadas na-
quela Comissão, consideradas antirregimentais.

Registre-se, finalmente, que o substitutivo aprovado 
inclui dispositivos diferentes daqueles existentes no pro-
jeto original. O elevado número de matérias apensadas 
acabou gerando um conteúdo voltado para a regulamen-
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tação dos serviços de transportes de mercadorias em 
motocicletas e motonetas – moto  frete. Ainda assim, 
trata-se de disposições diretamente relacionadas com 
a atividade desenvolvida pelos mototaxistas.

II – Análise

Compete a esta Comissão, nos termos do que 
dispõe o art. 101 do Regimento Interno do Senado Fe-
deral, opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade 
e regimentalidade das matérias que são submetidas à 
sua apreciação. Com relação a esses aspectos, cremos 
que o texto do Substitutivo da Câmara dos Deputados 
não revela restrições ou impedimentos.

Quanto ao mérito, embora seja de competência 
da Comissão de Assuntos Sociais uma análise mais 
aprofundada do tema, não deixaremos de manifestar 
nossa concordância em relação ao texto adotado pe-
los nobres Deputados. Ele complementa, com proprie-
dade, a regulamentação da atividade de transportes 
com motocicletas.

Entendemos também necessária a regulamen-
tação do moto frete e a adoção de normas de trânsito 
específicas para essa atividade econômica, embora 
o projeto original não trate da atividade econômica, 
mas sim da atividade profissional. A regulamentação 
do transporte é oportuna, mas cremos que não deve 
ocorrer em substituição à matéria trabalhista.

A entrega de mercadorias em motocicletas e 
motonetas (moto frete) é apenas parte do fenômeno 
urbano que envolve os “mototaxistas” e motoboys. O 
substitutivo, portanto, atenta para apenas uma parte 
da questão e não cuida de regulamentar o exercício 
profissional daqueles que trabalham em serviços de 
entrega. Cremos que é possível conciliar as duas vi-
sões do problema.

Na Câmara dos Deputados, a alteração do en-
foque iniciou-se com o parecer da Comissão de Tra-
balho, de Administração e Serviço Público, de autoria 
do Deputado Tarcísio Zimmermann. Ali ele declara 
textualmente que “o interesse social está a exigir uma 
regulamentação mínima dessas atividades. Somos 
do entendimento, todavia, que não se trata de uma 
hipótese de regulamentar-se a profissão, que tem um 
caráter restritivo, mas, sim, de estabelecer-se critérios 
mais rígidos às pessoas que manifestem interesse em 
utilizar seus veículos de forma profissional, sendo, a 
nosso ver, a alternativa mais indicada a modificação 
do Código de Trânsito Brasileiro – CTB”.

Na sequência, as demais Comissões da Câma-
ra que analisaram o tema limitaram-se a seguir essa 
orientação inicial, sendo que a Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania restringiu-se a analisar os 
aspectos constitucionais, jurídicos e regimentais.

Então, consideramos respeitáveis e defensáveis 
os argumentos expostos naquela Casa, mas enten-
demos que as posições diferentes não são incompa-
tíveis. A proposição aqui aprovada regulamenta uma 
profissão que presta relevantes serviços à população. 
Não podemos simplesmente desconhecer essa rea-
lidade. Precisamos dar suporte legal para que esses 
profissionais não sejam vítimas de arbitrariedades e 
restrições descabidas ao desenvolvimento de seu tra-
balho. Só uma lei pode garantir isso.

Somos, então, pela retomada do texto aprovado, em 
decisão terminativa, aqui no Senado Federal, na Comis-
são de Assuntos Sociais – CAS, nos termos do Parecer 
n° 40, de 2002, relatado pelo Senador Moreira Mendes 
(ad hoc). E, numa visão conciliatória, resolvemos acolher 
a maior parte das mudanças propostas pela Câmara.

Como, naquela ocasião, o texto original não foi 
analisado nesta Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, aproveitamos a oportunidade para registrar 
que não detectamos aspectos inconstitucionais, injurí-
dicos ou antirregimentais no Projeto de Lei do Senado 
n° 203, de 2001, do nobre Senador Mauro Miranda. O 
mesmo já dissemos a respeito do substitutivo.

Assim, propomos a junção entre a proposição do 
Senado Federal e a maior parte do Substitutivo apro-
vado na Câmara dos Deputados.

III – Voto

Em face do exposto, somos pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado n° 203, de 2001, acrescido 
das mudanças aprovadas na Câmara, constantes dos 
arts. 2°, 3°, 4°, 5° e 6° do substitutivo. Alteramos a re-
dação da ementa e do art. 1° do projeto para adequá-
las às modificações acolhidas. Essas alterações são 
recebidas como emendas de redação.

Para conciliar as exigências para o exercício 
profissional, constantes do art. 2° do projeto original e 
das mudanças introduzidas com o art. 139–B na Lei n° 
9.503, de 23 de setembro de 1997, transportamos as 
alterações da Câmara para o art. 2° do texto original, 
renumerando o art. 139–C, acrescido à citada lei, como 
139–B. Em consequência, foi necessário modificar os 
arts. 6° e 8° do texto consolidado para fazer referência 
ao art. 2° do projeto.

Rejeitamos a alteração proposta para o art. 230, 
do Código de Trânsito (Lei n° 9.503, de 1997), tendo 
em vista que se refere ao transporte escolar com mo-
to-táxi, o que não nos parece apropriado. Ademais, o 
texto do referido artigo remete ao art. 136, que trata 
de transporte coletivo (impossível em motocicletas), e 
ao art. 139–A, que trata do transporte de mercadorias. 
Não se trata, obviamente, de transporte escolar.
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Corrigimos a redação do inciso VIII, acrescido ao 
art. 244 da Lei n° 9.503, de 1997, para fazer referência 
ao art. 139–A, tendo em vista que o art. 139–B não 
possui parágrafo segundo e tudo indica que a penali-
dade prevista no texto se refere ao transporte de mer-
cadorias perigosas, constante do § 2° do art. 193–A. 
No inciso IX do mesmo artigo, retiramos a referência 
ao art. 139–B, transportado para o art. 2° do texto con-
solidado. E introduzimos uma referência genérica ao 
cumprimento das normas que regem a atividade dos 
mototaxistas, compatibilizando as redações.

As modificações efetuadas pela Câmara são re-
cebidas como emendas aditivas. Todas as alterações e 
acréscimos propostos foram reunidos em texto único, 
na forma do art. 133, § 6° do Regimento Interno do 
Senado Federal – RISF:

TEXTO CONSOLIDADO DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO,  JUSTIÇA E CIDADANIA

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 203, DE 2001

Regulamenta o exercício das ativi-
dades dos profissionais em transporte de 
passageiros, “mototaxista”, em entrega de 
mercadorias e em serviço comunitário de 
rua, e motoboy com o uso de motocicleta, 
altera a Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 
1997, para dispor sobre regras de seguran-
ça dos serviços de transporte remunerado 
de mercadorias em motocicletas e motone-
tas – moto frete –, estabelece regras gerais 
para a regulação deste serviço e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei regulamenta o exercício das ativi-

dades dos profissionais em transportes de passageiros, 
“mototaxista”, em entrega de mercadorias e em serviço 
comunitário de rua, e motoboy, com o uso de motoci-
cleta, dispõe sobre regras de segurança dos serviços de 
transporte remunerado de mercadorias em motocicletas 
e motonetas – moto frete estabelece regras gerais para 
a regulação deste serviço e dá outras providências.

Art. 2º Para o exercício das atividades previstas 
no art. 1º, é necessário:

I – ter completado vinte e um anos;
II – possuir habilitação, por pelo menos dois anos, 

na categoria;
III – ser aprovado em curso especializado, nos 

termos da regulamentação do Contran;
IV – estar vestido com colete de segurança do-

tado de dispositivos retrorrefletivos, nos termos da re-
gulamentação do Contran.

Parágrafo único. Do profissional de serviço co-
munitário de rua serão exigidos ainda os seguintes 
documentos:

I – carteira de identidade;
II – título de eleitor;
III – cédula de identificação do contribuinte – 

CIC;
IV – atestado de residência;
V – certidões negativas das varas criminais;
VI – identificação da motocicleta utilizada em 

serviço.
Art. 3º São atividades específicas dos profissio-

nais de que trata o art. 1º:
I – transporte de mercadorias de volume compa-

tível com a capacidade do veículo;
II – transporte de passageiros.
Parágrafo único. Quando solicitado para o serviço 

comunitário de rua, ao profissional caberá:
I – observar o movimento de chegada e saída 

dos moradores em sua residência;
II – acompanhar o fechamento dos portões do 

imóvel;
III – comunicar aos moradores, ou à polícia, so-

bre qualquer anormalidade nos veículos estacionados 
na rua;

IV – comunicar aos moradores, ou à polícia, so-
bre a presença de pessoas estranhas e com atitudes 
suspeitas na rua.

Art. 4° A Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, passa a vigorar acrescida do seguinte Capítu-
lo XIII-A:

“CAPÍTULO XIII-A
Da Condução de Moto Frete
Art. 139-A. As motocicletas e motonetas 

destinadas ao transporte remunerado de merca-
dorias – moto frete – somente poderão circular 
nas vias com autorização emitida pelo órgão ou 
entidade executivo de trânsito dos Estados e do 
Distrito Federal, exigindo-se, para tanto:

I – registro como veículo da categoria 
de aluguel;

II – instalação de protetor de motor mata-
cachorro, fixado no chassi do veículo, destinado 
a proteger o motor e a perna do condutor em 
caso de tombamento, nos termos de regula-
mentação do Conselho Nacional de Trânsito 
– CONTRAN;

III – instalação de aparador de linha an-
tena corta-pipas, nos termos de regulamenta-rta-pipas, nos termos de regulamenta-a-pipas, nos termos de regulamenta-
ção do Contran;

III – inspeção semestral para verifica-
ção dos equipamentos obrigatórios e de se-
gurança.
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§ 1º A instalação ou incorporação de dis-
positivos para transporte de cargas deve estar 
de acordo com a regulamentação do Contran.

§ 2º É proibido o transporte de combustí-
veis, produtos inflamáveis ou tóxicos e de galões 
nos veículos de que trata este artigo, com exce-
ção do gás de cozinha e de galões contendo água 
mineral, desde que com o auxílio de side-car, 
nos termos de regulamentação do Contran.

Art. 139-B. O disposto neste Capítulo não 
exclui a competência municipal ou estadual de 
aplicar as exigências previstas em seus regu-
lamentos para as atividades de moto frete no 
âmbito de suas circunscrições.

Art. 5º O art. 244 da Lei nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 244.  ..............................................
 ..............................................................
VIII – transportando carga incompatível 

com suas especificações ou em desacordo com 
o previsto no § 2° do art. 139–A desta lei;

IX – efetuando transporte remunerado 
de mercadorias em desacordo com o previsto 
nos arts. 139–A desta lei ou com as normas 
que regem a atividade profissional dos mo-
totaxistas:

Infração – grave;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – apreensão do 

veículo para regularização.
§ 1º  .......................................................
 ......................................................” NR)

Art. 6º A pessoa natural ou jurídica que empregar 
ou firmar contrato de prestação continuada de serviço 
com condutor de moto frete é responsável solidária por 
danos cíveis advindos do descumprimento das normas 
relativas ao exercício da atividade, prevista no art. 139-A 
da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, e ao exer-
cício da profissão, previstas no art. 2º desta lei.

Art. 7° Constitui infração a esta lei:
I – empregar ou manter contrato de prestação 

continuada de serviço
com condutor de moto frete inabilitado legal-frete inabilitado legal-ete inabilitado legal-

mente;
II – fornecer ou admitir o uso de motocicleta ou 

motoneta para o transporte remunerado de mercado-
rias, que esteja em desconformidade com as exigên-
cias legais.

Parágrafo único. Responde pelas infrações previs-frações previs-ações previs-
tas neste artigo o empregador ou aquele que contrata 

serviço continuado de moto frete, sujeitando-se à sanção 
relativa à segurança do trabalho prevista no art. 201 do 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que aprova 
a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

Art. 8º Os condutores que atuam na prestação 
do serviço de moto frete, assim como os veículos em-frete, assim como os veículos em-ete, assim como os veículos em-
pregados nessa atividade, deverão estar adequados 
às exigências previstas nesta lei no prazo de até 365 
(trezentos e sessenta e cinco) dias, contado da regu-
lamentação pelo Contran dos dispositivos previstos 
no art. 139-A da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, e no art. 2º desta lei.

Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala da Comissão,        . – Presiente Demóste-
nes Torres; Relator Expedito Júnior.

PARECERES NºS 771 E 772, DE 2009

Sobre o Substitutivo da Câmara dos 
Deputados ao Projeto de Lei do Senado nº 
56, de 2005 (nº 6.104/2005, naquela Casa), 
de autoria do Senador Marcelo Crivella, que 
“dispõe sobre a criação do Dia de Celebra-
ção da Amizade Brasil-Israel e dá outras 
providências”.

PARECER Nº 771, DE 2009 
(Da Comissão de Educação, Cultura e Esporte)

Relator: Senador Virginio de Carvalho
Relator ad hoc: Senadora Marisa Serrano

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado nº 56, de 2005, de 
autoria do Senador Marcelo Crivella, estabelece que o 
Dia da Celebração da Amizade Brasil-Israel seja come-
morado, anualmente, em 29 de novembro. Além disso, 
o projeto de lei determina, em seu art. 2º, que cabe ao 
Poder Executivo a adoção de medidas destinadas à 
difusão e à comemoração da referida data.

Em sua justificação o autor alega que a iniciativa 
visa propiciar, em âmbito nacional, o reconhecimento 
da importância para o Brasil de solidificar e aprofundar 
suas relações com o Estado de Israel. O autor esclarece 
ainda que a data de 29 de novembro corresponde ao dia 
em que, em 1947, as Nações Unidas, sob a presidência 
do embaixador brasileiro Oswaldo Aranha, deliberaram 
favoravelmente pela criação do Estado de Israel.

Após ser aprovada, no Senado Federal, pela 
Comissão de Educação e pela Comissão de Rela-
ções Exteriores e Defesa Nacional, a proposição foi 
encaminhada, sem emendas, para revisão da Câmara 
dos Deputados.
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Naquela Casa, o projeto de lei, identificado como 
PL nº 6.104, de 2005, foi aprovado sem emendas pela 
Comissão de Educação e Cultura, e, posteriormente, 
aprovado conforme substitutivo pela Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania.

No referido Substitutivo, a Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados 
suprime o art. 2º da proposição, alegando que o mesmo 
fere o princípio da separação dos Poderes, constante no 
art. 2º da Constituição Federal. Além disso, o Substitutivo 
altera o texto da ementa do projeto de lei original, para 
adequá-lo às exigências da boa técnica legislativa.

No Senado Federal, o Substitutivo da Câmara 
dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado (SCD) 
nº 56, de 2005, após a apreciação pela Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte, segue para análise da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
e, por fim, para decisão do Plenário, conforme dispõe 
o art. 136 do Regimento Comum, em atendimento ao 
parágrafo único do art. 65 da Constituição Federal.

II – Análise

No que compete à apreciação desta Comissão 
de Educação, Cultura e Esporte cabe salientar que as 
alterações propostas pelo SCD nº 56, de 2005, não 
afetam o mérito, ao tempo em que aperfeiçoam a pro-
posição original no que se refere à constitucionalidade 
e à técnica legislativa.

Com efeito, o Substitutivo mantém a instituição do 
Dia da Celebração da Amizade Brasil-Israel, a ser come-
morado, anualmente, em 29 de novembro. Dessa forma, 
ficam preservados os benefícios da iniciativa para o forta-
lecimento da amizade e da interação entre os dois países, 
e para o enriquecimento cultural do nosso povo.

III – Voto

Diante do exposto, o voto é pela aprovação do 
Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de 
Lei do Senado nº 56, de 2005.

Sala da Comissão, 16 de dezembro de 2008.
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PARECER N° 772, DE 2009 
(Da Comissão de Relações Exteriores 

e Defesa Nacional)

Relator: Senador Fernando Collor

 
I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado n° 56, de 2005, 
de autoria do Senador Marcelo Crivella, estabelece 
que o Dia da Celebração da Amizade Brasil-Israel 
seja comemorado, anualmente, em 29 de novembro. 
Além disso, o projeto de lei original determina, em 
seu art. 2°, que cabe ao Poder Executivo a adoção 
de medidas destinadas à difusão e à comemoração 
da referida data.

Em sua justificação, o autor alega que a inicia-
tiva visa a propiciar o reconhecimento pelo Brasil da 
importância de suas relações com o Estado de Isra-
el. A data de 29 de novembro corresponde ao dia em 
que, em 1947, a Organização das Nações Unidas, 
sob a presidência do embaixador brasileiro Oswaldo 
Aranha, decidiu favoravelmente pela criação do Esta-
do de Israel.

Após aprovada, no Senado Federal, pela Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte e por esta 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
em caráter terminativo, a proposição foi encaminhada, 
sem emendas, para a Câmara dos Deputados.

Naquela Casa, o projeto de lei, identificado como 
PL n° 6.104, de 2005, foi aprovado sem emendas pela 
Comissão de Educação e Cultura, e, posteriormente, 
aprovado na forma de um substitutivo pela Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania.

No referido Substitutivo, a Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Depu-
tados suprime o art. 2° da proposição, alegando que 
ele fere o princípio da separação dos Poderes, cons-
tante no art. 2° da Constituição Federal. Além disso, o 
Substitutivo altera o texto da ementa do projeto de lei 
original, para adequá-lo às exigências da boa técnica 
legislativa.

Retornando ao Senado Federal, o Substitutivo da 
Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado 
(SCD) n° 56, de 2005, foi inicialmente apreciado e apro-
vado pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
sendo encaminhado em seguida para esta Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, de onde irá 
para decisão do Plenário, conforme dispõe o art. 136 
do Regimento Comum, em atendimento ao parágrafo 
único do art. 65 da Constituição Federal.

 
II – Análise

Compete à apreciação desta Comissão de Re-
lações Exteriores e Defesa Nacional o exame tanto 
do mérito como da constitucionalidade e técnica le-
gislativa.

As alterações propostas pelo SCD n° 56, de 2005, 
não afetam o mérito da proposição. Quanto à forma e 
adequação constitucional, o Substitutivo da Câmara 
dos Deputados aperfeiçoa a proposição original.

Com efeito, o Substitutivo mantém a instituição 
do Dia da Celebração da Amizade Brasil-Israel, a ser 
comemorado, anualmente, em 29 de novembro, que 
constitui o cerne da proposta do Senador Marcelo 
Crivella. Restam preservados os benefícios da inicia-
tiva para o fortalecimento da amizade e da interação 
entre os dois países e para o enriquecimento cultural 
do nosso povo.

De outra parte, ao retirar o art. 2°, que impunha 
obrigações ao Poder Executivo, a emenda se redime 
de possível vício de inconstitucionalidade e aperfei-
çoa a técnica legislativa pela modificação redacional 
de sua ementa.

De tudo, resulta o melhoramento da proposição 
legislativa, pelo que se reitera o voto por sua aprova-
ção.

 
III – Voto

Diante do exposto, o voto é pela aprovação do 
Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de 
Lei do Senado n° 56, de 2005.

Sala da Comissão, 4 de junho de 2009.
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

Art. 2º São Poderes da União, independentes 
e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário.
....................................................................................

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa 
será revisto pela outra, em um só turno de discussão 
e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a 
Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, vol-
tará à Casa iniciadora.
....................................................................................

PARECER N° 773, DE 2009

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo n° 403, de 2005, de autoria do 
Senador Pedro Simon, que dispõe sobre 
as relações jurídicas decorrentes da rejei-
ção da Medida Provisória n° 242, de 24 de 
março de 2005.

Relator: Senador Arthur Virgílio
Relator ad hoc: Senador Marconi Perillo 

I – Relatório

Encontra-se sob exame o Projeto de Decreto Le-
gislativo n° 403, de 2005, de autoria do ilustre Senador 
Pedro Simon, que dispõe sobre as relações jurídicas 
decorrentes da rejeição da Medida Provisória n° 242, 
de 24 de março de 2005.

Em 5 de dezembro de 2008, o projeto foi relatado 
pelo Senhor Senador Jarbas Vasconcelos, com voto 
pela rejeição. Entretanto, a matéria teve de ser redis-
tribuída, em virtude de o Senador relator não mais 
compor esta Comissão.

Assim, permitimo-nos reproduzir o parecer já 
apresentado, por concordarmos plenamente com sua 
análise e sua conclusão.

O art. 1° do projeto busca anular os atos admi-
nistrativos referentes às concessões dos benefícios 
previdenciários praticados sob a vigência da referida 
medida provisória, considerando o art. 2° como direito 
líquido e certo para o segurado que tenha se subme-
tido ao seu regime o reexame de seus pleitos junto à 
Previdência Social, com base na legislação vigente 
antes de sua edição.

O art. 3° da proposição revoga a Medida Provi-
sória n° 242 de 2005.

Na sua justificação, o nobre autor do projeto 
ressalta que o Poder Executivo promoveu substancial 
alteração na formulação e no cálculo de benefícios 
previdenciários, com a edição da medida provisória 
sob comento. A modificação foi revista pelo Governo, 
mas ainda assim restaram os atos praticados durante 
sua vigência. Os cidadãos que procurassem o Instituto 
Nacional de Seguro Social (INSS), de 24 de março a 
20 de julho de 2005, para pleitear seus direitos seriam 
atendidos com base em regra que não teve continui-
dade. A discrepância levou segmentos organizados a 
acionar o Judiciário para obter tratamento isonômico 
por parte da Previdência, daí a necessidade de um 
decreto legislativo que anule todos os atos adminis-
trativos emanados durante a vigência da medida pro-
visória, garantindo-se ao cidadão a possibilidade de 
revisão de seus pleitos.

II – Análise

A Constituição Federal, no § 3° do  art. 62, dispõe 
que o Congresso Nacional deverá disciplinar, por de-
creto legislativo, as relações jurídicas decorrentes da 
medida provisória não convertida em lei no prazo de 
sessenta dias, prorrogável por igual período. O § 11, 
por sua vez, determina que, se o referido decreto não 
for editado até sessenta dias após a rejeição ou perda 
de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas 
constituídas e decorrentes de atos praticados durante 
sua vigência conservar-se-ão por ela regidas.

Dessa forma, cremos que o projeto sob análise 
perdeu sua oportunidade, por ter há muito decorrido o 
prazo delimitado pela Lei Maior para sua edição.

Ademais, um decreto legislativo não pode conter 
dispositivo que revogue medida provisória (art. 3°), a 
qual é aprovada ou rejeitada segundo os parâmetros 
traçados no art. 62 da Constituição. Conforme o Ato 
Declaratório n° 1, de 2005, do Presidente do Senado 
Federal, o Plenário da Casa rejeitou, no dia 20 de julho 
de 2005, os pressupostos constitucionais de relevância 
e urgência da Medida Provisória n° 242, de 2005.

Cremos que só nos resta, portanto, declarar o 
projeto prejudicado, sem embargo de seus nobres 
propósitos.

III – Voto

Ante o exposto, votamos pela rejeição do Proje-
to de Decreto Legislativo n° 403, de 2005, dada a sua 
prejudicialidade.

Sala das Sessões, 28 de maio de 2009.
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DOCUMENTO ANEXADO PELA SE-
CRETARIA-GERAL DA MESA, NOS TERMOS 
DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RE-
GIMENTO INTERNO.

RELATÓRIO

Relator: Senador Jarbas Vasconcelos

I – Relatório

Encontra-se sob exame o Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 403, de 2005, que dispõe sobre as relações 
jurídicas decorrentes da rejeição da Medida Provisória 
nº 242, de 24 de março de 2005, de autoria do ilustre 
Senador Pedro Simon.

O art. 1º do Projeto busca anular os atos admi-
nistrativos referentes às concessões dos benefícios 
previdenciários praticados sob a vigência da referida 
medida. O art. 2º do PDS nº 403/05 estabelece como 
direito líquido e certo para o segurado que tenha se 
submetido ao regime da Medida Provisória nº 242/2005, 
o reexame de seus pleitos junto à Previdência Social, 
com base na legislação vigente antes da edição da 
referida medida provisória.

O art. 3º da proposição revoga a Medida Provi-
sória nº 242, de 2005.

Na sua justificação, o nobre autor do projeto 
ressalta que o Poder Executivo promoveu substancial 
alteração na formulação e no cálculo de benefícios pre-
videnciários com a edição da medida sob comento. A 
modificação foi revista pelo Governo, mas ainda assim 
restaram os atos praticados durante sua vigência. Os 
cidadãos que procurassem o INSS, de 24 de março a 
20 de julho de 2005, para pleitear seus direitos, seriam 
atendidos com base em regra que não teve continui-
dade. A discrepância levou segmentos organizados a 
acionar o Judiciário para obter tratamento isonômico 
por parte da Previdência, daí a necessidade de um 
decreto legislativo que anule todos os atos administra-
tivos emanados da medida provisória, durante a sua 
vigência, garantindo-se ao cidadão a possibilidade de 
revisão de seus pleitos.

II – Análise

A Constituição Federal, no § 3º do art. 62, dispõe 
que o Congresso Nacional deverá disciplinar, por de-
creto legislativo, as relações jurídicas decorrentes da 
Medida Provisória não convertida em lei no prazo de 
sessenta dias, prorrogável por igual período. O § 11, 
por sua vez, determina que se o referido decreto não 
for editado até sessenta dias após a rejeição ou perda 
de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas 
constituídas e decorrentes de atos praticados durante 
sua vigência conservar-se-ão por ela regidas.

Dessa forma, cremos que o projeto sob análise 
perdeu sua oportunidade, por ter há muito decorrido o 
prazo delimitado pela Lei Maior para sua edição.

Ademais, um decreto legislativo não pode conter 
dispositivo (art. 3º) que revogue Medida Provisória, a 
qual é aprovada ou rejeitada segundo os parâmetros 
traçados no art. 62 da Constituição. Conforme o Ato 
Declaratório nº 1 de 2005, do Presidente do Senado 
Federal, o Plenário da Casa rejeitou, no dia 20 de julho 
de 2005, os pressupostos constitucionais de relevância 
e urgência da Medida Provisória nº 242, de 2005.

Cremos que só nos resta, portanto, declarar o pro-
jeto prejudicado, malgrado seus nobres propósitos.

III – Voto

Ante o exposto, votamos pela rejeição do De-
creto Legislativo nº 403 de 2005, dada a sua prejudi-
cialidade.

Sala das Sessões, – Senador Jarbas Vascon-
celos, Relator.

LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Pre-

sidente da República poderá adotar medidas provisó-
rias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato 
ao Congresso Nacional. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001)

§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias 
sobre matéria: Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 32 de 2001) 

I – relativa a: (Incluído pela Emenda Constitucio-
nal nº 32, de 2001) nacionalidade, cidadania, direitos 
políticos, partidos políticos e direito eleitoral. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 32 de 2001) direito 
penal, processual penal e processual civil (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 32 de 2001) organi-
zação do Poder Judiciário e do Ministério Público, a 
carreira e a garantia de seus membros; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001) planos pluria-
nuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos 
adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no 
art. 167, § 3º (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
32, de 2001) 

II – que vise a detenção ou sequestro de bens, 
de poupança popular ou qualquer outro ativo finan-
ceiro; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 
2001)

III – reservada a lei complementar (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
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IV – já disciplinada em projeto de lei aprovado 
pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou 
veto do Presidente da República. (Incluído pela Emen-
da Constitucional nº 32, de 2001)

§ 2º Medida provisória que implique instituição ou 
majoração de impostos, exceto os previstos nos arts. 
153, I, II, IV, V, e 154, II, só produzirá efeitos no exercí-
cio financeiro seguinte se houver sido convertida em lei 
até o último dia daquele em que foi editada. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 

§ 3º As medidas provisórias, ressalvado o dispos-
to nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, 
se não forem convertidas em lei no prazo de sessen-
ta dias, prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por 
igual período, devendo o Congresso Nacional discipli-
nar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas 
decorrentes. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
32, de 2001) 

§ 4º O prazo a que se refere o § 3º contar-se-á 
da publicação da medida provisória, suspendendo-se 
durante os períodos de recesso do Congresso Na-
cional. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, 
de 2001) 

§ 5º A deliberação de cada uma das Casas do 
Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provi-
sórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento 
de seus pressupostos constitucionais. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

§ 6º Se a medida provisória não for apreciada em 
até quarenta e cinco dias contados de sua publicação, 
entrará em regime de urgência, subsequentemente, 
em cada uma das Casas do Congresso Nacional, fi-
cando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas 
as demais deliberações legislativas da Casa em que 
estiver tramitando. (Incluído pela Emenda Constitucio-
nal nº 32, de 2001)

§ 7º Prorrogar-se-á uma única vez por igual perí-
odo a vigência de medida provisória que, no prazo de 
sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver a 
sua votação encerrada nas duas Casas do Congres-
so Nacional. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
32, de 2001)

§ 8º As medidas provisórias terão sua votação 
iniciada na Câmara dos Deputados. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

§ 9º Caberá à comissão mista de deputados e 
senadores examinar as medidas provisórias e sobre 
elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em 
sessão separada, pelo plenário de cada uma das Ca-
sas do Congresso Nacional. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001)

É vedada a reedição, na mesma sessão legislati-
va, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que 

tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. (Inclu-
ído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se 
refere o § 3º até sessenta dias após a rejeição ou perda 
de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas 
constituídas e decorrentes de atos praticados durante 
sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 

§ 12. Aprovado projeto de lei de conversão al-
terando o texto original da medida provisória, esta 
manter-se-á integralmente em vigor até que seja san-
cionado ou vetado o projeto. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001)

PARECER Nº 774, DE 2009

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 567, de 2005, de autoria do 
Senador Sibá Machado, que convoca ple-
biscito para decidir acerca do desmembra-
mento de parte de território do Estado de 
Rondônia, onde se localizam as povoações 
de Extrema e Nova Califórnia, e sua anexa-
ção ao território do Estado do Acre.

Relator: Senador Jayme Campos
Relator ad hoc: Senador Álvaro Dias

I – Relatório

Vem ao exame desta Comissão o Projeto de De-
creto Legislativo do Senado (PDS) nº 567, de 2005, 
cujo primeiro signatário é o Senador Sibá Machado, 
que tem a ementa transcrita acima.

A proposição convoca, para se realizar em data a 
ser fixada pela Justiça Eleitoral, no prazo de sessenta 
dias a contar da data de publicação do decreto legis-
lativo que resultar de sua aprovação, plebiscito entre a 
população dos Estados de Rondônia e do Acre, acerca 
do desmembramento de parte de território do Estado 
de Rondônia, onde se localizam as povoações de Ex-
trema e Nova Califórnia, e sua anexação ao território 
do Estado do Acre.

Explicam os ilustres autores do projeto que o ob-
jetivo é dar solução ao problema que aflige as comuni-
dades de Extrema e Nova Califórnia, tendo em vista a 
decisão do Supremo Tribunal (STF) que determinou ser 
o território onde se localizam as referidas povoações 
parte integrante do Estado de Rondônia.

Esclarecem, ainda, que, no seu entendimento, 
o resultado do julgamento desse litígio territorial pelo 
STF poderia ter sido outro se não fosse a inação do 
então Governador do Estado do Acre, que se omitiu na 
defesa da causa acreana, desprezando os abundan-
tes argumentos que ainda persistem e que poderiam 
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ser erigidos em benefício de uma solução favorável 
ao Estado do Acre.

Não foram oferecidas emendas ao projeto.

II – Análise

No tocante à constitucionalidade e legalidade, 
não nos parece haver reparos a fazer na proposição 
sob exame. Do ponto de vista formal, o PDS nº 567, 
de 2005, se estriba no inciso XV do art. 49 da Consti-
tuição que determina ser da competência exclusiva do 
Congresso Nacional a convocação de plebiscito.

Materialmente, o tema está abrigado no § 3º do 
art. 18 da Lei Maior, que prevê que os Estados podem 
incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-
se para se anexarem a outros, ou formarem novos 
estados ou territórios federais, mediante aprovação 
da população diretamente interessada, através de 
plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei comple-
mentar.

O tema do plebiscito foi regulamentado pela Lei nº 
9.709, de 18 de novembro de 1998, cujas disposições 
são atendidas pela proposição sob exame.

Ocorre que a disciplina dos limites entre os Es-
tados do Amapá e de Rondônia foi equacionada pela 
Assembléia Nacional Constituinte, que determinou, 
no § 5º do art. 12 do Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias (ADCT) que ficam reconheci-
dos e homologados os atuais limites do Estado do 
Acre com os Estados do Amazonas e de Rondônia, 
conforme levantamentos cartográficos e geodésicos 
realizados pela Comissão Tripartite integrada por 
representantes dos estados e dos serviços técnico-
especializados do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística.

A questão foi discutida pelo Supremo Tribunal 
Federal, mediante a Ação Cível Ordinária nº 415, im-
petrada, 26 de agosto de 1990, pelo Estado do Acre 
contra os Estados do Amazonas e de Rondônia, e 
julgada 4 de dezembro de 1996. Prevê o Acórdão da 
decisão, relatada pelo Ministro Néri da Silveira:

... 6. Inviabilidade de pretender, na pre-
sente demanda, discutir os limites territoriais 
dos estados em apreço, fora do contexto resul-
tante da aplicação da regra do § 5º do art. 12, 
do Ato das Disposições Transitórias da Cons-
tituição de 1988, o que conduz à verificação 
última do que se contém nos levantamentos 
cartográficos e geodésicos apontadas nos re-
latórios e notas dos serviços técnico-especia-
lizados do IBGE, acima aludidos, precisando-
lhes a compreensão e tornando, desse modo, 
possível a sua definitiva execução.

7. Não altera a conclusão, quanto à in-
cidência do art. 12, § 5º, do ADCT da Cons-
tituição de 1988, a circunstância de a comis-
são tripartite não haver adotado soluções 
definitivas e consensuais em torno de certos 
pontos litigiosos dos limites dos três estados, 
diante dos estudos técnicos do IBGE. Se 
tal houvesse sucedido, antes da conclusão 
dos trabalhos constituintes, decerto, a regra 
transitória em alusão (art. 12, § 5º) não teria 
sentido, porque, então, por via do acordo, os 
estados em foco teriam encontrado solução 
às divergências concernentes aos respecti-
vos limites territoriais. A norma constitucio-
nal transitória veio precisamente pôr fim aos 
dissídios de limites existentes. Possibilidade 
de execução, em concreto, pelo IBGE, dos 
limites traçados.

8. Ação julgada procedente, em parte, 
com base no art. 12, § 5º, do ADCT aludido, 
determinando-se a execução, pelo IBGE, dos 
traçados de limites entre os Estados litigan-
tes, na conformidade de seus levantamentos 
cartográficos e geodésicos realizados antes 
da Constituição de 1988, à vista do convênio 
mencionado.

Ou seja, o STF reconheceu, mediante essa de-
cisão, os limites entre os Estados do Acre e Rondô-
nia, não restando discussão jurídica sobre o tema. A 
questão foi mesmo confirmada quando aquela alta 
corte decidiu, em 3 de abril de 2008, a Reclamação 
nº 1.421, impetrada pelo Estado do Amazonas, cujo 
Acórdão, relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, foi 
vazado nos seguintes termos:

Reclamação. 2. Garantia da autoridade 
da decisão proferida por esta Corte nos autos 
da Ação Cível Originária nº 415-2. 3. Ato do 
presidente da Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE que estabeleceu 
limites territoriais interestaduais, entre o Estado 
do Acre e o Estado do Amazonas. 4. Alegação 
de diversidade entre os marcos estabelecidos 
no acórdão proferido por esta Corte nos autos 
da ACO nº 415-2 e aqueles determinados pelo 
IBGE. 5. Vinculação da decisão proferida na 
ACO nº 415-2 aos resultados apurados pelo 
trabalho técnico elaborado pelo IBGE, junto 
à comissão tripartite formada para o fim de 
resolver os limites territoriais entre os Esta-
dos do Amazonas, Acre e Rondônia. 6. Não 
configuração de descumprimento de decisão 
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do Supremo Tribunal Federal. 7. Reclamação 
julgada improcedente.

Assim, a questão dos limites entre os Estados 
de Rondônia e do Acre, conforme já decidiu o Supre-
mo Tribunal Federal, foi equacionada pela Assembléia 
Nacional Constituinte, no § 5º do art. 12 do ADCT, não 

nos parecendo apropriada a convocação de plebiscito 
para a definição da matéria.

III – Voto

Do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de 
Decreto Legislativo do Senado nº 567, de 2005.

Sala da Comissão, 4 de junho de 2009.
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 18. A organização político-administrativa da 

República Federativa do Brasil compreende a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos 
autônomos, nos termos desta Constituição.
....................................................................................

§ 3º s estados podem incorporar-se entre si, 
subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a 
outros, ou formarem novos estados ou territórios fe-
derais, mediante aprovação da população diretamen-
te interessada, através de plebiscito, e do Congresso 
Nacional, por lei complementar.
....................................................................................

Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-
so Nacional:
....................................................................................

XV – autorizar referendo e convocar plebiscito;
....................................................................................

 
TÍTULO X

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

 
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 

TRANSITÓRIAS

....................................................................................
Art. 12. Será criada, dentro de noventa dias da 

promulgação da Constituição, Comissão de Estudos 
Territoriais, com dez membros indicados pelo Con-
gresso Nacional e cinco pelo Poder Executivo, com 
a finalidade de apresentar estudos sobre o território 
nacional e anteprojetos relativos a novas unidades ter-
ritoriais, notadamente na Amazônia Legal e em áreas 
pendentes de solução.
....................................................................................

§ 5º Ficam reconhecidos e homologados os atu-
ais limites do Estado do Acre com os Estados do 
Amazonas e de Rondônia, conforme levantamentos 
cartográficos e geodésicos realizados pela Comissão 
Tripartite integrada por representantes dos estados e 
dos serviços técnico-especializados do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística.
....................................................................................

LEI Nº 9.709, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998

Regulamenta a execução do disposto 
nos incisos I, II e III do art. 14 da Constitui-
ção Federal.

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

 
PARECER Nº 775, DE 2009

Da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decre-
to Legislativo nº 72, de 2009 (n° 201/2007, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Acordo para o Estabelecimento de 
um Mecanismo de Cooperação Comercial 
entre a República Federativa do Brasil e a 
República Argentina, assinado em Puerto 
Iguazu, em 30 de novembro de 2005.

Relator: Senador Geraldo Mesquita Júnior

 
I – Relatório

Esta Comissão é chamada a pronunciar-se sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo n° 72, de 2009 (PDC 
nº 201, de 2007, na origem), que aprova o texto do 
Acordo para o Estabelecimento de um Mecanismo de 
Cooperação Comercial entre a República Federativa 
do Brasil e a República Argentina, assinado em Puerto 
Iguazu, em 30 de novembro de 2005.

Em cumprimento ao disposto no art. 49, inciso I, 
combinado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição 
Federal, o Senhor Presidente da República submeteu 
à apreciação do Congresso Nacional o texto do ato 
internacional acima referido.

O diploma legal em apreço foi aprovado pela 
Câmara dos Deputados, em 19 de fevereiro de 2009, 
tendo, naquela Casa, passado pelo crivo da Comissão 
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, ainda 
na forma de Mensagem Presidencial, e, em seguida, 
da Representação Brasileira no Parlamento do Merco-
sul e das Comissões de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio e de Constituição e Justiça e de 
Cidadania.

Acompanham a Mensagem n° 184, de 27 de 
março de 2006, do Poder Executivo, que encaminha 
o texto do referido ato internacional ao Congresso Na-
cional, a Exposição de Motivos n° 86, de 10 de março 
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de 2006, do Senhor Ministro de Estado, Interino, das 
Relações Exteriores.

O tratado ora em exame compõe-se de ape-
nas nove artigos. O Artigo 1° define o objetivo do 
mecanismo de cooperação comercial que se pre-
tende criar, que será o de oferecer apoio comercial 
às empresas com sede na outra Parte, quando esta 
não possua representação diplomática ou consular 
em um determinado Estado. O Brasil e a Argentina 
designarão, gradualmente, as respectivas represen-
tações diplomáticas ou consulares em terceiros pa-
íses que participarão do mecanismo de cooperação 
comercial em apreço.

O Artigo 4° enumera as atividades a serem 
abrangidas pelo apoio comercial de que cuida o ins-
trumento internacional em epígrafe, quais sejam: 
colaborar com a confecção de agendas de negócios 
para empresários que visitem a jurisdição da repre-
sentação diplomática ou consular encarregada do 
apoio comercial; detectar nichos de mercado que 
não possam ser satisfeitos com a oferta exportável 
do próprio país e informar a Chancelaria da outra 
Parte; distribuir periodicamente perfis e estudos de 
mercados realizados para as empresas nacionais; 
fornecer apoio aos empresários que participem de 
feiras, exposições, ou rodadas de negócios que se 
desenvolvam na jurisdição da repartição diplomática 
ou consular encarregada do apoio comercial; asses-
sorar os empresários no que tange ao mercado do 
país sob sua jurisdição; informar sobre o lançamento 
de licitações internacionais e orientar os empresários 
que realizarem viagens de negócios à jurisdição so-
bre questões operacionais em matéria de transporte, 
hotelaria, clima, atenção médica, costumes locais, 
vistos e demais recomendações práticas.

A seguir, apresentam-se as cláusulas de praxe em 
instrumentos similares, como as normas concernentes 
à vigência, modificação e denúncia do acordo.

Não foram oferecidas emendas no prazo regi-
mental.

 
II – Análise

Trata-se de instrumento internacional altamente 
benéfico aos Estados Partes, porquanto estabelece 
mecanismo de cooperação comercial, pelo qual as 
repartições diplomáticas e consulares de uma Par-
te signatária, localizadas em terceiro país onde não 
existam repartições consulares ou diplomáticas da ou-
tra Parte, apoiarão as atividades comerciais daquele 
Estado signatário, mediante o oferecimento de infor-
mações sobre o mercado local, apoio logístico para a 
visita de missões empresariais e até mesmo por meio 
da identificação de oportunidades de comércio para 
a outra nação.

Cabe destacar que, em sua Exposição de Motivos, 
o Ministro, Interino, das Relações Exteriores ressalta 
que “O Acordo em apreço faz parte do esforço (...) de 
promover a integração regional em todas as áreas, 
em especial no estreitamento das relações entre os 
setores exportadores dos dois Países, fortalecendo o 
comércio exterior e o mercado interno, com a geração 
de emprego e renda”.

Ademais, ressalte-se que o instrumento em epí-
grafe encontra-se fundamentado no princípio da reci-
procidade (Artigo 1°) e é celebrado sem prejuízo às 
atividades exercidas no âmbito da Reunião Especia-
lizada de Promoção Comercial Conjunta do Mercosul 
(REPCCM), conforme assinala o Artigo 6°.

Trata-se, por todo o exposto, de moderno e efi-
ciente instrumento de cooperação internacional, con-
ducente ao aprofundamento da integração regional, 
que merece a aprovação desse colegiado.

 
III – Voto

Com base no exposto, considerando ser de todo 
conveniente aos interesses do País a ratificação do ato 
internacional em análise, concluo este Parecer opinan-
do pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 72, de 2009.

Sala da Comissão, 4 de junho de 2009.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
I – resolver definitivamente sobre tratados, acor-

dos ou atos internacionais que acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
....................................................................................

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente 
da República:
....................................................................................

VIII – celebrar tratados, convenções e atos interna-
cionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;
....................................................................................

 
PARECERES NºS 776 E 777, DE 2009

Ao Projeto de Lei da Câmara n° 35, 
de 2003 (n° 3.055/2000, na Casa de origem, 
do Deputado Bispo Wanderval), que altera 
a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, 
para incluir, na categoria de intérpretes ou 
executantes, os dubladores.

 
PARECER N° 776, DE 2009 

(Da Comissão de Educação, Cultura e Esporte) 
(Em audiência, nos termos do 
Requerimento n° 1, de 2006)

Relator: Senador Antônio Carlos Valadares

 
I – Relatório

O Projeto de Lei da Câmara (PLC) n° 35, de 
2003, altera dispositivo da Lei n° 9.610, de 19 de fe-
vereiro de 1998, (Lei de Direitos, Autorais) para incluir 
os dubladores na categoria de “artistas intérpretes é 
executantes” e garantir seus direitos autorais.

Na Casa de origem, o PLC n° 35, de 2003, foi 
aprovado por unanimidade pelas Comissões de Edu-
cação, Cultura e Desporto e de Constituição e Justiça 
e de Redação.

Nesta Casa, a proposição foi distribuída à Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) 
e, por força do Requerimento n° 1, de 2007, deverá 
ser apreciada previamente pela Comissão de Edu-
cação.

Não foram apresentadas emendas ao projeto.

 
II – Análise

Quanto ao mérito, a matéria inclui expressamen-
te a atividade de dublador entre as categorias que se 
classificam como artistas intérpretes ou executantes, 
listadas no inciso XIII do art. 5°, da Lei de Direitos Au-
torais; inclui a dublagem entre as obras intelectuais 
protegidas e confere direitos de autor ao dublador.

Em sua justificação, o autor alega que, apesar 
de reconhecer que aquela lei já inclui implicitamente 
os dubladores como artistas intérpretes ou executan-
tes, a alusão expressa da atividade garante de forma 
inequívoca a titularidade de direitos autorais aos pro-
fissionais da dublagem.

Com efeito, o art. 90 da lei citada, assegura aos 
artistas intérpretes ou executantes uma série de direi-
tos autorais, tais como: autorizar ou proibir a fixação 
de suas interpretações ou execuções; a reprodução, a 
execução pública e a locação das suas interpretações 
ou execuções fixadas; a radiodifusão das suas inter-
pretações ou execuções, fixadas ou não; a colocação 
à disposição do público de suas interpretações ou exe-
cuções, de maneira que qualquer pessoa a elas possa 
ter acesso, no tempo e no lugar que individualmente 
escolherem; e qualquer outra modalidade de utilização 
de suas interpretações ou execuções.

Assim, a inclusão expressa dos dubladores como 
artistas intérpretes ou executantes, como prevê o pro-
jeto de lei em tela, realmente permitirá aos profissio-
nais da área se apoiarem na letra da lei para reivindi-
carem, de forma inequívoca, os direitos que lhes são 
assegurados.

 
III – Voto

Diante do exposto, o voto é pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado n° 35, de 2003.

Sala da Comissão, 8 de maio de 2007.
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PARECER N° 777, de 2009 
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)

Relator: Senador Marcelo Crivella
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira

 
I – Relatório

Tramita nesta Comissão o Projeto de Lei da Câ-
mara n° 35, de 2003, de autoria do ex-Deputado Bispo 
Wanderval, que inclui, na categoria de intérpretes ou 
executantes, os dubladores.

A proposição legislativa foi encaminhada às Co-
missões de Educação, Cultura e Desporto, e de Cons-
tituição e Justiça e de Redação da Câmara dos De-
putados, sendo aprovado por unanimidade nas duas 
Comissões.

Após sua aprovação na Câmara dos Deputados, 
o Projeto de Lei foi encaminhado ao Senado Federal 
e distribuído à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania para manifestação quanto ao mérito e à 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
da proposição.

Atendendo a Requerimento do Eminente Sena-
dor Augusto Botelho, o Projeto foi levado à apreciação 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, onde 
recebeu parecer favorável da lavra do igualmente Emi-
nente Senador Antonio Carlos Valadares.

 
II – Análise

Sob o aspecto da constitucionalidade, o projeto 
em apreciação versa sobre direito civil, matéria que 
se inclui na competência legislativa da União (art. 22, 
I, da Constituição Federal), compreendida entre as 
atribuições do Congresso Nacional (caput do art. 48 
da Constituição). A iniciativa do parlamentar é legítima 
em face do caput do art. 61 da Constituição e por não 
se incluir entre as reservas do § 1º do mesmo artigo. 
Tampouco há norma constitucional que, no aspecto 
material, vá de encontro ao teor dos projetos em exa-
me. Trata-se, portanto, de proposição legislativa formal 
e materialmente constitucional.

No mérito, a alteração proposta merece pros-
perar.

O projeto de lei propõe que os dubladores sejam 
expressamente considerados artistas intérpretes ou 
executantes. Expressamente porque, conforme justifi-
cação do autor do projeto de lei, é certo que os direitos 
dos dubladores já se encontram previstos na lei que 

disciplina o direito autoral no País (Lei n° 9.610, de 19 
de fevereiro de 1998).

Com essa definição, fica garantida a titularidade 
de direitos autorais aos profissionais da dublagem. Por 
força do art. 89 da Lei n° 9.610, de 1998, as normas re-
lativas aos direitos autorais aplicam-se, no que couber, 
aos direitos dos artistas intérpretes ou executantes.

Entre outros, são direitos assegurados a esses 
profissionais autorizar ou proibir (art. 90 da citada 
lei): a fixação de suas interpretações ou execuções; 
a reprodução, a execução pública e a locação das 
suas interpretações ou execuções fixadas; a radio-
difusão das suas interpretações ou execuções, fixa-
das ou não; a colocação à disposição do público de 
suas interpretações ou execuções, de maneira que 
qualquer pessoa a elas possa ter acesso, no tempo e 
no lugar que individualmente escolherem; e qualquer 
outra modalidade de utilização de suas interpretações 
ou execuções.

Desnecessária, assim, a inclusão dos dubladores 
nos Capítulos I (Das Obras Protegidas) e II (Da Autoria 
das Obras Intelectuais) do Título II (Das Obras Intelec-
tuais) da Lei n° 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, razão 
pela qual apresentamos emenda ao projeto de lei.

 
III – Voto

Assim, por obedecer à constitucionalidade, ju-
ridicidade, boa técnica legislativa e, no mérito, re-
presentar aperfeiçoamento da legislação de direitos 
autorais, o voto é pela aprovação do Projeto de Lei 
da Câmara n° 35, de 2003, com a emenda a seguir 
apresentada.

EMENDA n° 1 – CCJ

Dê-se ao art. 1º do PLS 35, de 2003, a seguinte 
redação:

“Art. 1º O inciso XIII do art. 5° da Lei n° 
9.610, de 19 de fevereiro de 1998, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art.5°  ...................................................
XIII – artistas intérpretes ou executan-

tes – todos os atores, cantores, dubladores, 
músicos, bailarinos ou outras pessoas que 
representem um papel, cantem, recitem, du-
blem, declamem, interpretem ou executem em 
qualquer forma obras literárias ou artísticas ou 
expressões do folclore. (NR)”

Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. 
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DOCUMENTO ANEXADO PELA SE-
CRETARIA-GERAL DA MESA NOS TERMOS 
DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RE-
GIMENTO INTERNO

RELATÓRIO

Relator: Senador Marcelo Crivella

 
I – Relatório

Tramita nesta Comissão o Projeto de Lei da Câ-
mara n° 35, de 2003, de autoria do Deputado Bispo 
Wanderval, que inclui, na categoria de intérpretes ou, 
executantes, os dubladores.

A proposição legislativa foi encaminhada às Co-
missões de Educação, Cultura e Desporto, e de Cons-
tituição e Justiça e de Redação da Câmara dos Depu-
tados. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade 
nas duas Comissões.

Após sua aprovação na Câmara dos Deputados, 
o projeto de lei foi encaminhado ao Senado Federal 
e distribuído à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania para manifestação quanto ao mérito e à 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
da proposição.

 
II – Análise

Sob o aspecto da constitucionalidade, o projeto 
em apreciação versa sobre direito Civil, matéria que 
se inclui na competência legislativa da União (art. 22, 
I, da Constituição Federal), compreendida entre as 
atribuições do Congresso Nacional (caput do art. 48 
da Constituição). A iniciativa do parlamentar é legítima 
por força do caput do art. 61 da Constituição e por não 
se incluir entre as reservas do § 1º do mesmo artigo. 
Tampouco há norma constitucional que, no aspecto 
material, vá de encontro ao teor dos projetos em exa-
me. Trata-se, portanto, de proposição legislativa formal 
e materialmente constitucional.

No mérito, a alteração proposta merece pros-
perar.

O projeto de lei propõe que os dubladores sejam 
expressamente considerados artistas intérpretes ou 
executantes. Expressamente porque, conforme justifi-
cação do autor do projeto de lei, é certo que os direitos 
dos dubladores já se encontram previstos na Lei que 

disciplina o direito autoral no País (Lei nº 9.610, de 19 
de fevereiro de 1998).

Com essa definição, fica garantida a titularida-
de de direitos autorais aos profissionais da dubla-
gem. Por força do art. 89 da Lei nº 9.610, de 1998, 
as normas relativas aos direitos autorais aplicam-se, 
no que couber, aos direitos dos artistas intérpretes 
ou executantes.

Entre outros, são direitos assegurados a esses 
profissionais autorizar ou proibir (art. 90 da citada 
lei): a fixação de suas interpretações ou execuções; 
a reprodução, a execução pública e a locação das 
suas interpretações ou execuções fixadas; a radio-
difusão das suas interpretações ou execuções, fixa-
das ou não; a colocação à disposição do público de 
suas interpretações ou execuções, de maneira que 
qualquer pessoa a elas possa ter acesso, no tempo e 
no lugar que individualmente escolherem; e qualquer 
outra modalidade de utilização de suas interpretações 
ou execuções.

Desnecessária, assim, a inclusão dos dubladores 
nos Capítulos I (Das Obras Protegidas) e II (Da Autoria 
das Obras Intelectuais) do Título II (Das Obras Intelec-
tuais) da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, razão 
pela qual apresentamos emenda ao projeto de lei.

 
III – Voto

Assim, por obedecer à constitucionalidade, juridi-
cidade, boa técnica legislativa e, no mérito, representar 
aperfeiçoamento da legislação de direitos autorais, o 
voto é pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara 
nº 35, de 2003, com a emenda a seguir apresentada.

 
EMENDA Nº – CCJ

Dê-se ao art. 1º do PLS nº 35, de 2003, a se-
guinte redação:

Art. 1º O inciso XIII do art. 5º da Lei nº 9.610, de 
19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art.5º ....................................................
XIII – artistas intérpretes ou executan-

tes – todos os atores, cantores, dubladores, 
músicos, bailarinos ou outras pessoas que 
representem um papel, cantem, recitem, du-
blem, declamem, interpretem ou executem em 
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qualquer forma obras literárias ou artísticas 
ou expressões do folclore. (NR)”

Sala da Comissão, Senador Marcelo Crivella, 
Relator.

 
PARECER Nº 778, DE 2009

Da Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte, sobre o Projeto de Lei da Câmara 
n° 145, de 2008 (n° 2.927/2004, na Casa de 
origem, da Deputada Vanessa Grazziotin), 
que institui o dia 20 de janeiro como o Dia 
Nacional do Farmacêutico.

Relator: Senador Augusto Botelho
Relatora ad hoc: Senadora Rosalba Ciarlini

 
I – Relatório

O Projeto de Lei da Câmara (PLC) n° 145, de 2008 
(n° 2.927, de 2004, na Casa de origem), de autoria das 
Deputadas Vanessa Grazziotin e Alice Portugal, propõe 
a instituição do dia 20 de janeiro como o Dia Nacional 
do Farmacêutico. Nessa data, foi criada, em 1916, a 
Associação Brasileira de Farmacêuticos (ABF).

Na Câmara dos Deputados, nos termos dos arts. 
54 e 24, II, do Regimento Interno daquela Casa, a pro-
posição foi apreciada pelas Comissões de Educação 
e Cultura e de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
dispensada a competência do Plenário.

No Senado Federal após a manifestação desta 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE), o PLC 
n° 145, de 2008, segue para decisão do Plenário.

Deve-se ressaltar que, em setembro de 2008, o 
Senador Mão Santa, então designado relator da ma-
téria, apresentou minuta de relatório favorável, o qual 
reproduzimos em larga medida, por estarmos inteira-
mente de acordo com o seu teor.

Não foi aberto prazo para apresentação de emen-
das à proposição.

 
II – Análise

Nos termos do art. 102, II, do Regimento Interno 
do Senado Federal, compete à Comissão de Educa-

ção, Cultura e Esporte (CE) apreciar as proposições 
que tratem de datas comemorativas e homenagens 
cívicas, tema central do PLC n° 145, de 2008.

Como bem argumentam as deputadas autoras 
da proposição, a profissão de farmacêutico é uma das 
mais antigas do mundo, e uma das primeiras a serem 
exercidas e reconhecidas no Brasil, embora sua con-
solidação tenha sido muito lenta, sempre vinculada à 
instituição dos cursos de Farmácia. O primeiro deles, 
vinculado à Faculdade de Medicina, no Rio de Janeiro, 
foi criado em 1832; o segundo, em Ouro Preto (MG), em 
1839; e o terceiro, em Porto Alegre, em 1896. São Paulo 
só viria a ter uma Escola de Farmácia em 1898.

Durante todo o século XX, diversos movimentos 
levaram ao engrandecimento da profissão de Farma-
cêutico: da criação da Associação Brasileira de Farma-
cêuticos (ABF), em 1916, passando pelas convenções 
que reivindicavam a instituição de um órgão profissio-
nal, em 1936, até a criação do Conselho Federal de 
Farmácia, em 1960.

Hoje, presentes em diversos serviços públicos e 
privados, os farmacêuticos atuam nas áreas de clínica, 
indústria de alimentos, manipulação de medicamentos, 
hospitais, ensino, fiscalização sanitária, perícia criminal 
e auditoria em saúde.

Com uma atuação fundamental para a preserva-
ção da saúde pública, nada mais oportuno do que criar 
uma data nacional para o farmacêutico, ainda mais que 
esta já é consagrada pelos próprios profissionais.

Em sua competência suplementar, compete à CE, 
pronunciar-se, também, quanto aos aspectos de cons-
titucionalidade, legalidade, juridicidade e adequação 
à técnica legislativa da proposição. Nesses aspectos, 
nada há a obstar 

 
III – Voto

Por seu mérito, bem como pela constitucionali-
dade, legalidade, juridicidade e adequação à técnica 
legislativa, o voto é pela aprovação do Projeto de Lei 
da Câmara n° 145, de 2008 (n° 2.927, de 2004, na 
Casa de origem).

Sala da Comissão, 9 de junho de 2009.
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DOCUMENTO ANEXADO PELA SE-
CRETARIA-GERAL DA MESA NOS TERMOS 
DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RE-
GIMENTO INTERNO

Relator: Senador Mão Santa

I – Relatório

O Projeto de Lei da Câmara (PLC) n° 145, de 
2008 (n° 2.927, de 2004 na Casa de origem), de autoria 
das Deputadas Vanessa Grazziotin e Alice Portugal, 
propõe a instituição do dia 20 de janeiro como o Dia 
Nacional do Farmacêutico.

Na justificação, as parlamentares alegam que a 
profissão de farmacêutico é uma das mais antigas do 
mundo, tendo sido uma das primeiras a ser reconhe-
cida em Portugal – em 1338 – e, em conseqüência da 
colonização, uma das pioneiras no Brasil, cujo reco-
nhecimento ocorreu em 1857.

Após a criação de cursos científicos, os profissio-
nais formados passaram a lutar pela exclusividade na 
produção e manipulação de medicamentos. 

Embora a justificação não o mencione, o dia 20 
de janeiro se refere à data da criação, em 1916, da 
Associação Brasileira de Farmacêuticos (ABF).

Na Câmara dos Deputados, a proposição foi 
apreciada pelas Comissões de Educação e Cultura e 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, dispensada 
a competência do Plenário, nos termos dos arts. 54 e 
24, II, do Regimento Interno daquela Casa.

No Senado Federal o projeto foi distribuído à Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte (CE); e, uma 
vez apreciado, o PLC n° 145, de 2008, segue para 
decisão do Plenário.

Não foi aberto prazo para apresentação de emen-
das à proposição.

II – Análise

Nos termos do art. 102, II, do Regimento Interno 
do Senado Federal, compete à Comissão de Educa-
ção, Cultura e Esporte (CE) apreciar as proposições 
que tratem de datas comemorativas e homenagens 
cívicas, tema central do PLC n° 145, de 2008.

Como bem argumentam as deputadas autoras 
da proposição, a profissão de farmacêutico é uma das 
mais antigas do mundo, e uma das primeiras a serem 
exercidas e reconhecidas no Brasil. Entre os jesuítas 
pioneiros que aqui aportaram para a missão evange-
lizadora e educativa, já se encontravam os boticários, 
antiga denominação dos farmacêuticos.

É igualmente verdade que demorou muito tempo 
até que a profissão de farmacêutico se firmasse. E tal 
consolidação deveu-se muito à instituição dos cursos 
de Farmácia. O primeiro deles, vinculado à Faculdade 

de Medicina, no Rio de Janeiro, foi criado em 1832; o 
segundo, em Ouro Preto (MG), em 1839; e o terceiro, 
em Porto Alegre. 1896. São Paulo só viria a ter uma 
Escola de Farmácia em 1898.

Durante todo o século XX, diversos movimentos 
levaram ao engrandecimento da profissão de Farma-
cêutico: da criação da Associação Brasileira de Farma-
cêuticos (ABF), em 1916, passando pelas convenções 
que reivindicavam a instituição de um órgão profissio-
nal, em 1936, até a criação do Conselho Federal de 
Farmácia, em 1960.

Hoje, presentes em diversos serviços públicos e 
privados, os farmacêuticos atuam nas áreas de clínica, 
indústria de alimentos, manipulação de medicamentos, 
hospitais, ensino, fiscalização sanitária, perícia criminal 
e auditoria em saúde.

Com uma atuação fundamental para a preserva-
ção da saúde pública, nada mais oportuno do que criar 
uma data nacional para o Farmacêutico, ainda mais que 
esta já é consagrada pelos próprios profissionais.

Em sua competência suplementar, compete à CE, 
pronunciar-se, também, quanto aos aspectos de cons-
titucionalidade, legalidade, juridicidade e adequação 
à técnica legislativa da proposição. Nesses aspectos, 
nada há a obstar.

III – Voto

Por seu mérito, bem como pela constitucionali-
dade, legalidade, juridicidade e adequação à técnica 
legislativa, o Voto é pela Aprovação do Projeto de Lei 
da Câmara n° 145, de 2008 (n° 2.927, de 2004, na 
Casa de origem).

Sala da Comissão, – Senador Mão Santa, Re-
lator 

PARECER Nº 779, DE 2009

Da Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 
4, de 2009 (nº 968/2007, na Casa de origem, 
do Deputado Frank Aguiar), que institui o 
dia 13 de março, dia da Batalha do Jenipa-
po, como data histórica no calendário das 
efemérides nacionais.

Relator: Senador João Vicente Claudino
Relator ad hoc: Senador Marco Maciel

I – Relatório

O Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 4, de 2009 
(nº 968, de 2007, na origem), propõe que o dia 13 de 
março, dia da Batalha do Jenipapo, passe a figurar 
como data histórica no calendário das efemérides 
nacionais.
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Em sua justificação, o autor alega que na data de 
13 de março de 1823, teve lugar, no Piauí, uma luta das 
mais significativas para a consolidação da Independên-
cia brasileira. Naquela ocasião, deu-se um confronto 
entre militares portugueses e populares brasileiros, 
com morte de mais de setecentos patriotas.

Passados vários meses da declaração oficial 
de Independência, havia ainda muitos focos de re-
sistência lusitana em terras brasileiras. Prova disso é 
que tropas fiéis a Lisboa ofereciam combate ás vilas 
que reconhecessem a separação brasileira da coroa 
portuguesa.

Passados quase duzentos anos desse aconteci-
mento, o Brasil ainda não tem o devido conhecimento 
desse fato, apesar de sua relevância. Por essa razão, 
o Deputado Frank Aguiar propõe a aprovação de uma 
lei que inclua essa data no calendário nacional.

Na Câmara dos Deputados, a proposição foi apre-
ciada pelas Comissões de Constituição e Justiça e de 
Cidadania (CCJC) e de Educação e Cultura (CEC), 
tendo ambas opinado pela aprovação. 

No Senado Federal, o PLC nº 4, de 2009, foi dis-
tribuído à Comissão de Educação, Cultura e Esporte 
(CE) e, após pronunciamento deste colegiado, segue 
para deliberação do Plenário.

Não foi aberto prazo para emendas à proposi-
ção.

II – Análise

Nos termos do art. 102, II, do Regimento Interno 
do Senado Federal, compete à CE a apreciação de 
matérias que digam respeito a homenagens cívicas, 
como é o caso do PLC nº 4, de 2009.

É tradição brasileira homenagear os aconteci-
mentos relevantes da nacionalidade, com a criação 
de datas comemorativas, as quais fazem referência a 
eventos ou a personalidades históricos.

A chamada Batalha do Jenipapo continua igno-
rada pelos compêndios de história e livros didáticos. 
Mas não obstante tal olvidamento, o lugar onde ocorreu 
o combate é reconhecido como Monumento Nacional. 

Trata-se do Cemitério do Batalhão ou Monumento-
Museu da Batalha do Jenipapo, situado no Município 
de Campo Maior (PI).

O povo piauiense tem orgulho dessa sua heróica 
participação em um dos momentos mais cruciais para 
a definição do País que hoje somos – o momento da 
Independência, com todos os riscos e com todas as 
promessas que encerra.

A Batalha de Jenipapo levou muitos anos para 
ser reconhecida. Somente em seu centenário, no ano 
de 1923, foi prestada uma primeira homenagem aos 
seus combatentes, sendo construída uma coluna co-
memorativa no cemitério onde estão seus mortos.

O sítio está tombado pelas inscrições nº 113, no 
Livro Histórico, e nº 232, no Livro de Belas Artes do 
Patrimônio, ambos do Instituto do Patrimônio Históri-
co e Artístico Nacional (IPHAN), de 30-11-1938. Essa 
manifestação oficial foi referendada mais recentemente 
por meio do Decreto nº 99.058, de 1990, que o reco-
nheceu como Monumento Nacional.

A recuperação e a valorização deste fato histórico 
de importância vital para o processo de independência 
brasileiro, que foi a Batalha do Jenipapo, ao reforçar 
nossa percepção da continuidade entre nós e aque-
les que lutaram para construir o Brasil independente, 
igualmente reforça nossa consciência do que somos 
e do que podemos realizar. É importante lembrarmos 
e valorizarmos nossos heróis. Fazendo isso, lembra-
mos de nosso próprio valor e dos valores inscritos em 
nossa história – valores pelos quais muitos morreram 
e que hoje nos constituem essencialmente.

O PLC nº 4, de 2009, está, portanto pleno de 
méritos, razão pela qual deve ser aprovado.

III – Voto

Diante do exposto, e atendidas as exigências de 
boa técnica legislativa, juridicidade e constitucionalida-
de, somos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara 
nº 4, de 2009 (nº 968, de 2007, na origem).

Sala da Comissão, 9 de junho de 2009. 
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PARECER Nº 780, DE 2009

Da Comissão de Educação, Cultu-
ra e Esporte, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 22, de 2009 (nº 7.162/2002, na 
Casa de origem, da Deputada Vanessa 
Grazziotin), que dispõe sobre a denomi-
nação do novo Prédio da Administração 
da Faculdade de Direito, no Campus da 
Universidade Federal do Amazonas, na 
cidade de Manaus.

Relator: Senador Jefferson Praia 
Relator ad hoc: Senador Sérgio Zambiasi 

 
I – Relatório

O PLC em tela, de iniciativa da Deputada Va-
nessa Grazziotin, determina, em seu art. 1º, que o 
novo prédio da administração da faculdade de Direito, 
no campus da Universidade Federal do Amazonas, 
em Manaus, passa a denominar-se Prédio da Admi-
nistração da Faculdade de Direito Professor Samuel 
Benchimol.

De acordo com o art. 2º da proposição, a lei 
sugerida entrará em vigor na data de sua publica-
ção.

Não foi aberto prazo para o oferecimento de 
emendas ao projeto, distribuído exclusivamente a esta 
Comissão.

II – Análise

Nascido em Manaus, em 1923, e falecido em 
2002, o ilustre Professor Samuel Benchimol foi um dos 
maiores conhecedores da região amazônica. Em mais 
de uma centena de estudos, ele contribuiu, de forma 
notável, para a valorização do desenvolvimento sus-
tentável da Amazônia, bem como para a compreensão 
de outros aspectos sociais da região.

Como reconhecimento de sua obra, o Governo 
brasileiro institui, em 2004, o Prêmio Samuel Benchimol, 
concedido pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio, em parceria com outras instituições, para 
prestigiar projetos que promovam o desenvolvimento 
sustentável da região amazônica.

A nova denominação sugerida à referida edifica-
ção da Universidade Federal do Amazonas representa 
mais uma homenagem a esse ilustre escritor, acadê-
mico, pesquisador, líder comunitário e empresário. 
Nada mais justo do que conferir nova deferência ao 
professor que lecionou mais de cinquenta anos nessa 
universidade.

Finalmente, cumpre registrar que o PLS em apre-
ço observa os princípios de constitucionalidade e de 
juridicidade, bem como a boa técnica legislativa.

III – Voto

Em vista do exposto, o voto é pela aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara nº 22, de 2009.

Sala da Comissão, 9 de junho de 2009.
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PARECER N° 781, DE 2009

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda 
à Constituição n° 58, de 2003, tendo como 
primeiro signatário o Senador César Borges, 
que altera o art. 71 da Constituição Federal, 
a fim de estabelecer que, durante a elabora-
ção do parecer prévio do Tribunal de Contas 
da União sobre as contas governamentais, 
devem ser observados os princípios do 
contraditório e da ampla defesa.

Relator: Senador Antonio Carlos Valadares

I – Relatório

Submetida à análise desta Comissão, a Propos-
ta de Emenda à Constituição, de autoria do Senador 
César Borges, primeiro subscritor, que altera o inciso I 
do art. 71 da Constituição Federal, conferindo-lhe nova 
redação, para garantir aos gestores, o direito ao con-
traditório e a ampla defesa, durante a elaboração do 
parecer prévio do Tribunal de Contas da União sobre 
as contas governamentais.

O Autor justifica a imperiosa necessidade das Cor-
tes de Contas, nos três níveis da Federação, em que 
pese exararem manifestações técnicas, de caráter opi-
nativo, assegurar aos governantes responsáveis pelas 
contas, o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Fundamenta sua preocupação, no fato de que 
qualquer falha ou irregularidade apontada no pare-
cer prévio da Corte de Contas, pode, dependendo do 
Clima político do momento, acarretar consideráveis 
danos à imagem daqueles que prestam contas, sem 
que lhes haja sido oportunizado, durante o processo 
de análise, apresentação prévia dos esclarecimentos 
necessários.

II — Análise

A iniciativa não fere as proibições estabelecidas 
pelo § 4° do art. 60 da Constituição Federal.

A Constituição Federal de 1988 adota como uma 
das garantias fundamentais, o princípio do contraditó-
rio e da ampla defesa.

O devido processo legal é princípio informativo 
que abrange e incorpora todos os demais princípios, 
do contraditório, da ampla defesa e da imparcialida-
de como sistemas de garantias processuais básicas, 
devem está presentes em qualquer sociedade justa 
e democrática.

Com efeito, sendo integrantes do sistema pro-
cessual e norteados pelo princípio do devido processo 
legal, há de se reconhecer a importância e a indispen-
sável aplicação dos princípios do contraditório e da 

ampla defesa em qualquer dos processos, posto que 
o contraditório é hoje considerado a garantia consti-
tucional mais relevante do ordenamento processual e 
consiste na outorga de efetiva oportunidade de partici-
pação do interessado na formação do convencimento 
daquele responsável em prolatar uma decisão ou juízo 
de valor, ainda que opinativo, sobre os seus atos ou 
direitos. A ampla defesa de seus interesses e direitos 
questionados. Visa, portanto, garantir a igualdade das 
partes durante o transcorrer do processo, possibilitan-
do meios de efetiva defesa.

Em que pese à circunstância de que o parecer 
do Tribunal de Contas seja opinativo, portanto, prévio 
a uma decisão final do Poder Legislativo, como bem 
determina a Constituição Federal, na verdade, sua 
conclusão induz e auxilia na convicção daqueles com-
petentes para julgar.

Ademais, como enfatizado pelo saudoso Se-
nador Antônio Carlos Magalhães, em voto prolatado 
na presente proposta, “o parecer prévio emanado do 
Tribunal de contas é mais do que um simples conse-
lho. Tem a circunstância de ser emitido por um órgão 
constitucional da mais alta hierarquia administrativa, 
no qual os seus membros, que são ministros, gozam 
das garantias constitucionais da magistratura. É uma 
peça processual da mais alta valia, que, embora não 
vinculando o órgão julgador, o Legislativo, tem o presti-
gio de sua origem, ou seja, de uma instituição superior. 
Tanto é assim que no caso das contas do prefeito, o 
parecer do Tribunal de Contas só deixará de prevale-
cer por decisão de dois terços dos membros da Câ-
mara Municipal”.

Cumpre registrar, também, a existência da Sú-
mula Vinculante n° 3 do Supremo Tribunal Federal no 
seguinte teor: “Nos processos perante o Tribunal de 
Contas da União asseguram-se o contraditório e a 
ampla defesa quando da decisão puder resultar anu-
lação ou revogação de ato administrativo que beneficie 
o interessado, excetuada a apreciação da legalidade 
do ato de concessão inicial de aposentadoria, refor-
ma e pensão.”

Portanto, ante a importância do pronunciamento 
emitido pelo Tribunal de Contas, deve ser observado, 
como regra, no seu rito processual de análise de pres-
tação de contas, o direito fundamental ao contraditório 
e a ampla defesa.

III – Voto

Pelas razões expostas, o parecer é pela apro-
vação da Proposta de Emenda à Constituição n° 58, 
de 2003.

Sala da Comissão, dia 4 de junho de 2009.
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DOCUMENTOS ANEXADOS NOS TER-
MOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 
REGIMENTO INTERNO

 
RELATÓRIO

Relator: Senador Antonio Carlos Magalhães

 
I – Relatório

Nos termos regimentais, vem à análise desta 
Comissão a Proposta de Emenda à Constituição n° 
58, de 2003, primeiro signatário o eminente Senador 
César Borges, que tem por objetivo alterar o art. 71 da 
Constituição Federal para estabelecer que, durante a 
elaboração do parecer prévio do Tribunal de Contas 
da União sobre as contas governamentais, devem ser 
observados os princípios do contraditório e da ampla 
defesa.

Para o exercício dessas garantias constitucionais, 
prevê o dispositivo que compete ao Tribunal apreciar 
as contas prestadas anualmente pelo Presidente da 
República, mediante parecer prévio, que deverá ser 
elaborado em sessenta dias a contar do seu recebi-
mento, sendo suspenso esse prazo durante período 
de até 15 dias para apresentação das razões de de-
fesa, quando constatadas falhas que possam impor-
tar a emissão de parecer pela irregularidade ou pela 
aprovação com ressalvas.

O digno autor não desconhece o caráter me-
ramente opinativo do parecer prévio emitido pelo 
Tribunal, ao apreciar as contas anuais apresentadas 
pelos Chefes do Poder Executivo. Mas mesmo assim 
preocupa-se com a possibilidade de terem ocorrido 
no exercício fatos que, conforme circunstâncias ou 
situações excepcionais, possam não ter sido con-
veniente explicitados ou justificados por ocasião da 
elaboração das contas pelos órgãos técnicos de con-
trole interno, induzindo ao oferecimento de parecer 
contrário à aprovação das contas ou de aprovação 
com ressalvas.

Ora, se for dado o direito ao contraditório e a am-
pla defesa, ainda nessa fase, por certo a autoridade 
envolvida apresentará as justificações devidas a prá-
tica de seus atos.

II – Análise

Um parecer, realmente, é uma opinião, um alvitre. 
Sob esse prisma, a rigor não se poderia cogitar de opor-
tunidade de ampla defesa na fase de sua produção.

Ocorre que o parecer prévio emanado do Tribunal 
de Contas é mais do que um simples conselho. Tem 
a circunstância de ser emitido por um órgão constitu-
cional da mais alta hierarquia administrativa, no qual 
os seus membros, que são ministros, gozam das ga-
rantias constitucionais da magistratura. É uma peça 
processual da mais alta valia, que, embora não vincu-
lando o órgão julgador, o Legislativo, tem o prestígio 
de sua origem, ou seja, de uma instituição superior. 
Tanto é assim que no caso das contas do prefeito, o 
parecer do Tribunal de Contas só deixará de prevalecer 
por decisão de dois terços dos membros da Câmara 
Municipal (§ 3° do art. 31 da CF).

Percebendo a importância do pronunciamento 
emitido pelo Tribunal de Contas, na espécie, o eminente 
Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, 
em decisão monocrática na Suspensão de Segurança 
n° 1.197–PE, assim se manifestou:

A circunstância de o Tribunal de Contas exercer 
atribuições desvestidas de caráter deliberativo não 
exonera essa essencial instituição de controle – mes-
mo tratando-se da apreciação simplesmente opinati-
va das contas anuais prestadas pelo Governador do 
Estado – do dever de observar a cláusula constitu-
cional que assegura o direito de defesa e as demais 
prerrogativas inerentes ao due process of law aos 
que possam, ainda que em sede de procedimento 
administrativo, eventualmente expor-se aos riscos 
de uma sanção jurídica. Cumpre ter presente que o 
Estado, em tema de sanções de natureza jurídica ou 
de limitações de caráter político-administrativo, não 
pode exercer a sua autoridade de maneira abusiva 
ou arbitrária, desconsiderando, no exercício de sua 
atividade institucional, o princípio da plenitude de de-
fesa, pois – não custa enfatizar – o reconhecimento 
da legitimidade ético jurídica de qualquer restrição 
imposta pelo Poder Público exige, ainda que se cui-
de de procedimento meramente administrativo (CF, 
art. 5°, LV), a fiel observância do postulado do devido 
processo legal, consoante adverte autorizado magis-
tério doutrinário.

III — Voto

Por tudo quanto foi exposto, e considerando que 
a iniciativa não infringe nenhuma das disposições in-
terditas ao processo de emenda previstas no § 4° do 
art. 60 do Texto Fundamental, o parecer é pela apro-
vação da Proposta de Emenda à Constituição n° 58, 
de 2003.

Sala da Comissão, Senador Antonio Carlos 
Magalhães, Relator.
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RELATÓRIO

Relator: Senador Mário Couto

 
I – Do Relatório

Submetida à análise desta Douta Comissão, 
a Proposta de Emenda à Constituição, da lavra do 
Senador César Borges, primeiro subscritor, altera o 
inciso I do art. 71 da Lei Fundamental, conferindo-
lhe nova redação, cujo verso pretende garantir aos 
gestores o direito ao contraditório e a ampla defesa, 
durante a elaboração do parecer prévio do Tribunal de 
Contas da União sobre as contas governamentais.

Justifica, o autor, a imperiosa necessidade das 
Cortes de Contas, nos três níveis da Federação, em que 
pese exararem manifestações técnicas, de caráter opi-
nativo, assegurar aos governantes responsáveis pelas 
contas, o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Fundamenta sua preocupação no fato de que 
qualquer falha ou irregularidade apontada no pare-
cer prévio da Corte de Contas pode, dependendo do 
clima político do momento, acarretar consideráveis 
danos à imagem daqueles que prestam contas, sem 
que lhes haja sido oportunizado, durante o processo 
de análise, apresentação prévia dos esclarecimentos 
necessários.

Para garantir tal direito, o autor confere a seguinte 
redação ao inciso I do art. 71:

“Art. 71.  ................................................  
I – apreciar as contas prestadas anual-

mente pelo Presidente da República, mediante 
parecer prévio, que deverá ser elaborado em 
sessenta dias a contar do seu recebimento, 
sendo suspenso esse prazo durante o período 
de 15 (quinze) dias para o exercício do contra-
ditório e da ampla defesa, quando constata-
das falhas que possam importar a emissão de 
parecer pela irregularidade ou pela aprovação 
com ressalvas.”

 
II – Da Análise

Indispensável torna-se, antes de adentrarmos na 
análise do mérito, observar que a Constituição Federal, 
de 1988, adotou a moderna tendência de constitucio-
nalização do processo e de sua consideração como 
uma das garantias fundamentais e, pela primeira vez, 
houve por bem incluir em seu bojo uma série de prin-
cípios basilares da ciência processual.

Princípios podem ser definidos como a verdade 
básica imutável de uma ciência, funcionando como 
pilares fundamentais da construção de todo o estudo 
doutrinário, da obra final do legislador e das decisões 
judiciais.

A mais moderna e conceituada doutrina brasileira 
vem, recentemente, e com base nos estudos de direito 
comparado, estendendo os limites do due process of 
law para fora do processo, entendendo-o muito mais 
como uma espécie de postulado gênero, do qual de-
rivam todos os outros princípios.

O devido processo legal é princípio informativo 
que abrange e incorpora todos os demais princípios 
para o processo civil e, sob a análise do direito compa-
rado, norteia, também, o processo em geral que, junto 
com os princípios do contraditório, da ampla defesa e 
da imparcialidade como sistemas de garantias pro-
cessuais básicas, devem estar presentes em qualquer 
sociedade justa e democrática.

Sendo integrantes do sistema processual e norte-
ados pelo princípio do devido processo legal, há de se 
reconhecer a importância e a indispensável aplicação 
dos princípios do contraditório e da ampla defesa em 
qualquer dos processos, posto que o contraditório é hoje 
considerado a garantia constitucional mais relevante 
do ordenamento processual e consiste na outorga de 
efetiva oportunidade de participação do interessado 
na formação do convencimento daquele responsável 
em prolatar uma decisão ou juízo de valor, ainda que 
opinativo, sobre os seus atos ou direitos. A ampla defe-
sa, por sua vez, consiste na possibilidade de utilização 
pelo interessado, de todos os meios e recursos legais 
previstos para a defesa de seus interesses e direitos 
questionados. Visa, portanto, garantir a igualdade das 
partes durante o transcorrer do processo, possibilitan-
do meios de efetiva defesa.

Inquestionável é que o parecer do Tribunal de 
Contas é opinativo, portanto, prévio a uma decisão final 
do Poder Legislativo, como bem determina a Constitui-
ção Federal. Ocorre, data vênia, que sua conclusão é 
indutora na formação do voto daqueles competentes 
para julgar, justamente por seu caráter técnico que, 
somado ao momento político vivido quando de sua 
deliberação, poderá sim causar danos irreparáveis à 
imagem daqueles responsáveis pelas contas em jul-
gamento.

A ofensa às garantias fundamentais do contra-
ditório e da ampla defesa tem sido reconhecida pela 
jurisprudência, nos mais diversos casos e ramos do 
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Direito, seja no civil, no penal, no administrativo e 
até nos procedimentos extrajudiciais da vida privada, 
como, por exemplo, na expulsão de um sócio de um 
clube recreativo.

Reiteramos a inteligente citação do saudoso Se-
nador Antonio Carlos Magalhães, quando de sua aná-
lise desta Proposta, sobre a decisão democrática do 
eminente Ministro Celso de Melo, do Supremo Tribunal 
Federal, na Suspensão de Segurança no 1.197-PE, em 
decisão do Tribunal de Contas do Estado de Pernam-
buco, que versa:

A circunstância de o Tribunal de Contas 
exercer atribuições desvestidas de caráter 
deliberativo não exonera essa essencial ins-
tituição de controle – mesmo tratando-se da 
apreciação simplesmente opinativa das contas 
anuais prestadas pelo Governador do Estado – 
do dever de observar a cláusula constitucional 
que assegura o direito de defesa e as demais 
prerrogativas inerentes ao due processo of 
law aos que possam, ainda que em sede de 
procedimento administrativo, eventualmente 
expor-se aos riscos de uma sanção jurídica. 
Cumpre ter presente que o Estado, em te-
mas de sanções de natureza jurídica ou de 
limitações de caráter político-administrativo, 
não pode exercer a sua autoridade de manei-
ra abusiva ou arbitrária, desconsiderando, no 
exercício de sua atividade institucional, o prin-
cípio da plenitude de defesa, pois – não custa 
enfatizar – o reconhecimento da legitimidade 
ético-jurídica de qualquer restrição imposta 
pelo Poder Público exige, ainda que se cuide 
de procedimento administrativo (CF, art. 5º, 
LV), a fiel observância do postulado do devido 
processo legal, consoante adverte autorizado 
magistério doutrinário.

III – Do Voto

Concluso estamos que, ante a importância do 
pronunciamento emitido pelo Tribunal de Contas, ór-
gão constitucional, portanto, instituição superior, deve 
ser observado, como regra, no seu rito processual de 
análise de prestação de contas, o direito fundamental 
ao contraditório e a ampla defesa.

Pelas razões expostas, e considerando que a 
iniciativa não fere as proibições estabelecidas pelo § 
40 do art. 60 da Constituição Federal, o parecer é pela 

aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 
58, de 2003.

Sala da Comissão, – Senador Mário Couto, 
Relator.

PARECER Nº 782, DE 2009

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda 
à Constituição nº 33, de 2006, de autoria da 
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 
dos Correios, que acrescenta parágrafo 
ao art. 107 da Constituição Federal (os tri-
bunais regionais federais constituirão câ-
maras e varas com competência exclusiva 
para o julgamento dos crimes contra a ad-
ministração pública, o sistema financeiro 
nacional, etc.)

Relator: Senador Antonio Carlos Júnior

I – Relatório

Vem a esta Comissão para exame, nos termos 
do art. 356 do Regimento Interno do Senado Federal, 
a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 33, de 
2006, resultado dos trabalhos da Comissão Parlamen-
tar Mista de Inquérito dos Correios.

A proposta, que altera o art. 107 da Constituição 
Federal, tem por objetivo especializar a jurisdição dos 
Tribunais Regionais Federais, dividindo a competência 
em câmaras e varas especializadas para o julgamen-
to de crimes contra a administração pública, contra o 
sistema financeiro nacional, de lavagem de dinheiro e 
ocultação de bens, direitos ou valores, e de ações de 
improbidade administrativa.

Na justificação, a CPMI dos Correios sublinha 
a necessidade de criação de instâncias exclusivas e 
especiais para o julgamento das infrações que aponta 
necessidade essa fundada nas observações e dados 
colhidos durante os trabalhos investigatórios.

Até o momento, a proposta não recebeu emen-
das.

II – Análise

A PEC sob exame atende aos critérios de consti-
tucionalidade formal. Não ofende cláusulas pétreas (art. 
60, § 4º, da Constituição Federal) e observa a exigên-
cia constitucional quanto à iniciativa (art. 60, I). Não se 
identificam, no mais, óbices relativos à constitucionali-
dade material, juridicidade e regimentalidade.
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A PEC traz uma proposta de especialização da 
jurisdição no âmbito da Justiça Federal, por meio da 
divisão da competência em câmaras e varas especia-
lizadas. O critério seria a matéria a ser julgada: crimes 
contra a administração pública, contra o sistema finan-
ceiro nacional, de lavagem de dinheiro e ocultação de 
bens, direitos ou valores, e improbidade administrativa. 
A intenção é especializar juízes e desembargadores, 
visando a uma prestação jurisdicional mais qualifica-
da e precisa.

Sem dúvida, a especialização da jurisdição, com 
a determinação de competência de juízos com relação 
à matéria discutida no processo, é medida que visa a 
melhor prestação da justiça. Sendo o campo da ciência 
do direito vastíssimo, a criação de órgãos especializa-
dos, cuja função seja exercida por juízes com conhe-
cimento específico e profundo da matéria, é forma de 
outorgar à sociedade uma melhor e mais célere com-
posição dos litígios e pacificação social.

A PEC nº 33, de 2006, prevê que os Tribunais 
Regionais Federais constituirão varas judiciárias espe-
cializadas para o julgamento de determinados crimes 
e ilícitos civis. A iniciativa para a criação dessas varas 
é dos próprios tribunais (art. 96, I, d, da Constituição). 
A Constituição de 1969 atribuía essa competência 
apenas à Justiça Estadual, mas a atual a estendeu 
também à Justiça Federal. Portanto, um Tribunal Regio-
nal Federal pode criar ou especializar varas, mediante 
resolução interna.

No caso de uma alteração da organização e da 
divisão judiciárias, que afete a estrutura de presta-
ção jurisdicional, a iniciativa é do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), mediante proposta de lei ao Congresso 
Nacional (art. 96, II, d, da Constituição). Foi o caso, 
por exemplo, da Lei nº 9.664, de 1998, que reestru-
turou a Justiça Federal de Primeiro Grau da 4ª Re-
gião. Reestruturações envolvem a criação de novos 
cargos de juiz federal e juiz federal substituto, criação 
de cargos administrativos, de funções comissionadas 
etc. Assim, duas condições precisam ser observadas, 
conforme dispõe o art. 169 da Constituição: autoriza-
ção específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a 
respectiva dotação.

Portanto, dois caminhos poderão ser seguidos: 
criações ou especializações pontuais de varas e câma-
ras pelos próprios Tribunais Regionais Federais ou a 
reestruturação em maior grau da iniciativa do STJ (de 
um ou mais Tribunais Regionais Federais). Importante 
sublinhar que a previsão de tal dispositivo na Constitui-

ção, conforme prevê a PEC n° 33, de 2006, significaria 
uma orientação política vinculativa para os Tribunais 
Regionais Federais e para o STJ. Todavia, o momento 
de criação ficaria submetido à análise de custo, con-
veniência e oportunidade desses órgãos.

Nesse sentido, conviriam dois pequenos ajustes 
na redação proposta: a) prever que tais especializa-
ções devem observar a realidade regional, pois as 
várias modalidades delituosas mencionadas na PEC 
podem apresentar graus diferenciados de recorrência 
nas diversas regiões brasileiras, só se justificando a 
especialização nos casos em que a oferta do serviço 
jurisdicional é proporcional à demanda; e b) prever um 
prazo razoável para que os tribunais cumpram a orien-
tação constitucional, caso contrário, se transformará 
em mera norma programática.

III – Voto

Diante do exposto, somos pela aprovação da 
Proposta de Emenda à Constituição n° 33, de 2006, 
com o oferecimento das seguintes emendas:

EMENDA N° 1 – CCJ

Dê-se ao art. 107 da Constituição Federal, de que 
trata o art. 1º da Proposta de Emenda Constitucional 
nº 33, de 2006, a seguinte redação:

“Art. 107  ...............................................
§ 4º Os Tribunais Regionais Federais, 

considerando a realidade regional, constituirão 
Câmaras e varas especializadas com com-
petência exclusiva para o julgamento dos cri-
mes contra a administração pública, contra o 
sistema financeiro nacional, de “lavagem” de 
dinheiro e ocultação de bens, diretos e valo-
res, e das ações de improbidade administra-
tiva. (NR)”

EMENDA Nº 2 – CCJ

Dê-se ao art. 2º da Proposta de Emenda Consti-
tucional nº 33, de 2006, renumerando-se o atual para 
art. 3º, a seguinte redação:

“Art. 2º Os Tribunais Regionais Federais 
ou o Tribunal Superior de Justiça, observado o 
disposto no art. 96, I, d, e II, d, da Constituição 
Federal, constituirão as Câmaras e varas espe-
cializadas de que trata o art. 1º desta Emenda 
Constitucional no prazo de dois anos, contado 
da data de sua promulgação.”

Sala da Comissão, 4 de junho de 2009. 
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DOCUMENTO ANEXADO PELA SE-
CRETARIA-GERAL DA MESA, NOS TERMOS 
DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RE-
GIMENTO INTERNO.

RELATÓRIO

Relator: Senador João Tenório

I – Relatório

Vem a esta Comissão para exame, nos termos do art. 
356 do Regimento Interno do Senado Federal, a Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) nº 33, de 2006, de autoria 
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Correios, 
que altera o art. 107 da Constituição Federal, com o fim de 
especializar a jurisdição dos tribunais regionais federais, 
dividindo a competência em câmaras e varas especializa-
das para o julgamento de crimes contra a Administração 
Pública, contra o sistema financeiro nacional, de lavagem 
de dinheiro e ocultação de bens, direitos ou valores, e de 
ações de improbidade administrativa.

Até o momento, a proposta não recebeu emen-
das nesta Comissão.

II – Análise

A PEC sob exame não ofende cláusulas pétre-
as (art. 60, § 4º da Constituição Federal) e observa a 
exigência constitucional quanto à iniciativa (art. 60, I). 
Não se identificam, no mais, óbices relativos à consti-
tucionalidade, juridicidade e regimentalidade.

A jurisdição (atividade de “dizer o direito”) é ex-
pressão do poder estatal e, apesar de una, é distribuída, 
pela Constituição e pelas leis ordinárias, entre os muitos 
órgãos jurisdicionais. Assim, chama-se de “competência” 
essa quantidade de jurisdição cujo exercício é atribuído 
a cada órgão ou grupo de órgãos jurisdicionais. A PEC 
traz uma proposta de especialização da jurisdição no 
âmbito da Justiça Federal, por meio da divisão da com-
petência em câmaras e varas especializadas. O critério 
seria a matéria a ser julgada: crimes contra a Adminis-
tração Pública, contra o sistema financeiro nacional, de 
lavagem de dinheiro e ocultação de bens, direitos ou 
valores, e improbidade administrativa.

A especialização da jurisdição, com a determina-
ção de competência de juízos com relação à matéria 
discutida no processo, é medida que visa a melhor 
prestação da Justiça. Sendo o campo da ciência do 
direito vastíssimo, a criação de órgãos especializados, 
cuja função seja exercida por juízes com conhecimento 
específico e profundo da matéria, é forma de outorgar 
à sociedade uma melhor e mais célere composição 
dos litígios e pacificação social.

Leis de organização judiciária, de competência 
dos tribunais, são os meios normativos mais comuns 

para o estabelecimento dessas especializações (em 
razão da matéria, em razão da pessoa, em razão do 
valor da causa). A PEC, ao propor uma especialização 
em nível constitucional, não apenas especializa a juris-
dição dos tribunais regionais federais, mas torna isso 
uma política pública de justiça: a especialização como 
um dos meios para se otimizar o trabalho jurisdicional 
em matérias de inegável interesse público.

Foi uma das conclusões da CPMI dos Correios, 
fundada nas observações e dados colhidos durante 
os trabalhos investigatórios. Considerando a inércia 
dos tribunais federais nesse sentido, a proposta se 
mostra oportuna e relevante. Um ideal a ser seguido 
pelos outros tribunais do País.

III – Voto

Diante do exposto, somos pela aprovação da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 33, de 2006.

Sala da Comissão, – Senador João Tenório, 
Relator.

LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada 

mediante proposta:
I – de um terço, no mínimo, dos membros da Câ-

mara dos Deputados ou do Senado Federal;
....................................................................................

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta 
de emenda tendente a abolir:

I – a forma federativa de Estado;
II – o voto direto, secreto, universal e periódico;
III – a separação dos Poderes;
IV – os direitos e garantias individuais.

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

Subseção II 
Da Emenda à Constituição

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

I – de um terço, no mínimo, dos membros da Câ-
mara dos Deputados ou do Senado Federal;
....................................................................................

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta 
de emenda tendente a abolir:

I – a forma federativa de Estado;
II – o voto direto, secreto, universal e periódico;
III – a separação dos Poderes;
IV – os direitos e garantias individuais.

....................................................................................
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Art. 96. Compete privativamente:
I – aos tribunais:

....................................................................................
d) propor a criação de novas varas judiciárias;

....................................................................................
II – ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Su-

periores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Le-
gislativo respectivo, observado o disposto no art. 169:
....................................................................................

d) a alteração da organização e da divisão ju-
diciárias;
....................................................................................

Seção II 
Da Saúde

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Es-
tado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
....................................................................................

LEI Nº 9.664, DE 19 DE JUNHO DE 1998

Dispõe sobre a reestruturação da Jus-
tiça Federal de Primeiro Grau da 4ª Região 
e dá outras providências.

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

PARECER Nº 783, DE 2009

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Requerimento nº 463, 
de 2003, de autoria do Senador Demóstenes 
Torres que solicita manifestação desta co-
missão “sobre a prerrogativa de retirada de 
assinatura antes da publicação da proposi-
ção e sobre o prazo já esgotado de recurso 
que não tenha sido publicado.”

Relator: Senador Pedro Simon
Relator Ad Hoc: Senador Antonio Carlos Júnior

I – Relatório

O Senador Demóstenes Torres requer, com fun-
damento no art. 101, inciso V, do Regimento Interno 
do Senado Federal, a manifestação desta Comissão, 
quanto à regimentalidade de procedimento que consi-
dera válido recurso dirigido ao Presidente do Senado, 
para a apreciação, pelo Plenário, “de matéria de com-
petência terminativa das comissões, nos termos do 
art. 58, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, quando, 
depois de retirada uma das nove assinaturas do recur-
so, outra lhe é aposta, após esgotado o prazo de sua 
interposição, porém antes da sua publicação”.

O autor do requerimento indaga também “se a mes-
ma sistemática que permite a aposição de assinaturas 
antes da publicação da matéria, por interpretação exten-
siva do art. 244 do Regimento Interno do Senado Federal 
– tal como se dá nos casos de requerimentos de criação 
de comissões parlamentares de inquérito e de propostas 
de emenda à Constituição, por exemplo – também deve 
ser aplicada nos casos de matérias sujeitas a prazos pe-
remptórios de apresentação, tal como no caso do recurso 
interposto nos termos do § 3º do art. 91 do Regimento In-
terno do Senado Federal, ainda que esse prazo já esteja 
esgotado e o recurso não tenha sido publicado.”

II – Análise

Indaga-se, em tese, com base nos fundamentos 
constitucionais, regimentais e legais, se é válida a decisão 
de aceitar e dar prosseguimento a recurso de um décimo 
dos membros do Senado, para que matéria apreciada em 
comissão, em decisão terminativa, seja examinada em 
Plenário. A questão resulta de situação hipotética em que 
tenha ocorrido a retirada de uma das nove assinaturas 
e sua substituição por outra, fora do prazo regimental de 
cinco dias úteis, após a publicação da decisão terminativa 
da comissão, porém antes da publicação do recurso.

Do ponto de vista constitucional, cabe examinar em 
que condições se pode apresentar recurso, ao Plenário, de 
decisão terminativa de comissão. A questão nos remete ao 
§ 2º, inciso I, do art. 58 da Constituição Federal, que per-
mite às comissões de cada uma das Casas do Congresso 
Nacional “discutir e votar projeto de lei que dispensar, na 
forma do regimento, a competência do Plenário, salvo se 
houver recurso de um décimo dos membros da Casa”. 
Portanto, a exigência constitucional é de um número mí-
nimo de subscritores (um décimo dos membros de cada 
Casa) para dar legitimidade à representação, ou seja, ao 
recurso. A Constituição não determina prazos nem outras 
condições, deixando aos regimentos da Câmara e do Se-
nado a tarefa de estabelecê-los.

No Senado Federal, o recurso para o Plenário está 
disciplinado nos §§ 3º a 5º do art. 91 do seu Regimento 
Interno (RISF). Após o término da apreciação terminativa 
sobre uma proposição, a decisão da comissão deve ser 
comunicada ao Presidente do Senado Federal, para ciên-
cia do Plenário e publicação no Diário do Senado Fede-
ral, conforme determina o § 2º do art. 91. O recurso para 
apreciação da matéria pelo Plenário do Senado tem seu 
prazo, de cinco dias úteis, iniciado a partir da publicação 
dessa decisão da comissão no avulso da Ordem do Dia 
da sessão seguinte (à sessão em que se deu a comuni-
cação à Presidência) (art. 91, § 3º). Dirigido ao Presiden-
te da Casa, o recurso deve ser assinado por, no mínimo, 
um décimo dos membros do Senado (art. 91, § 4º). Findo 
o prazo previsto no § 3º, sem interposição de recurso, o 
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projeto será encaminhado à sanção, ou promulgado, ou 
remetido à Câmara ou arquivado.

Portanto, para que esse recurso seja aceito, é ne-
cessário o número mínimo de nove assinaturas e a ob-
servância do prazo, condições impostas pelo art. 91 do 
Regimento Interno, como se viu. No tocante à primeira 
exigência, cabe analisar as normas regimentais para a 
retirada de assinatura de qualquer proposição.

O Regimento Interno faculta ao signatário de qual-
quer proposição a retirada de sua assinatura, desde que 
antes da publicação. É o que estabelece o caput do art. 
244, que, no parágrafo único, cuida da situação das pro-
posições dependentes de número mínimo de subscritores. 
Nesses casos, se a retirada de assinatura impedir que se 
atinja o limite exigido de subscritores, o Presidente devol-
verá a matéria ao seu primeiro signatário e comunicará o 
fato ao Plenário. Assim, a publicação, não o prazo, constitui 
condição impeditiva para a retirada de assinatura de pro-
posição e, por analogia, para substituição de assinaturas, 
no caso de proposição que necessite de número mínimo 
de subscritores. Com isso, preserva-se a legitimidade da 
representação colegiada, exigida pela Constituição para 
o caso específico de recurso de decisão terminativa para 
exame em Plenário. O recurso será válido, portanto, se 
contiver o número mínimo de nove assinaturas. Antes 
da publicação, se é permitida a retirada de assinatura, 
também se deve permitir a sua substituição.

No concernente ao prazo, o RISF não oferece uma 
resposta direta para a questão em exame. Nesse caso, 
cabe a aplicação do que determina o inciso VI do seu art. 
412, ou seja, que os casos omissos serão decididos por 
recurso à analogia e aos princípios gerais do Direito.

O princípio geral que rege a questão dos prazos é 
o que estabelece o Código de Processo Civil, que diz, 
no art. 177, que “os atos processuais realizar-se-ão nos 
prazos prescritos em lei. Quando esta for omissa, o juiz 
determinará os prazos, tendo em conta a complexidade 
da causa”. Ao comentar esse artigo, Nelson Nery Júnior 
destaca a possibilidade de uma interpretação mais libe-
ral do juiz em relação aos prazos, desde que garanta o 
exercício de um direito. Em defesa da argumentação, 
cita julgado do STJ que admite uma interpretação mais 
liberal da questão dos prazos: “Em se tratando de pra-
zos, o intérprete, sempre que possível, deve orientar-se 
pela exegese mais liberal, atento às tendências do pro-
cesso civil contemporâneo – calcado nos princípios da 
efetividade e da instrumentalidade – e à advertência da 
doutrina de que as sutilezas da lei nunca devem servir 
para impedir o exercício de um direito (RSTJ nº 34/362)” 
(Nelson Nery Júnior, Código de Processo Civil Comen-
tado e legislação processual civil extravagante em vigor, 
atualizado até 22-2-2001, 5ª edição revista e ampliada, 
Editora Revista dos Tribunais, p. 639).

Quanto à analogia, os arts. 118 a 121 do RISF, ao 
tratarem dos prazos para apreciação das matérias nas 
comissões, estabelecem uma exceção, que será decidida 

pelo Plenário. É o caso de matéria despachada a mais de 
uma comissão, em que a primeira esgota o prazo sem 
se manifestar, o que acarreta a dispensa de seu parecer, 
desde que requerido por qualquer Senador e decidido 
pelo Plenário (art. 119). A exceção, disciplinada no pa-
rágrafo único do art. 119, remete ao Plenário a decisão 
sobre a aceitação de parecer da comissão que excedeu o 
prazo: “Se uma das comissões considerar indispensável, 
antes de proferir o seu parecer, o exame da que houver 
excedido o prazo, proposta neste sentido será submetida 
à deliberação do Plenário”.

A exceção do art. 119 do RISF indica que os pra-
zos processuais, embora fundamentais para o processo 
legislativo, não devem ser rígidos a ponto de engessar 
o processo. Tanto é assim que os relatores de matérias 
nas comissões chegam, muitas vezes, a permanecer 
com as proposições em seu poder por períodos que 
excedem o prazo regimental, sem contestação. Não se 
defende, de modo algum, a desobediência aos prazos 
regimentais, mas a observância dos princípios gerais 
do processo legislativo, cuja rigorosa observância as-
segura a legitimidade na elaboração da norma legal.

Finalmente, algumas observações sobre a parte fi-
nal da indagação, ou seja, “se a mesma sistemática que 
permite a aposição de assinaturas antes da publicação 
da matéria, por interpretação extensiva do art. 244 do 
Regimento Interno do Senado Federal – tal como se dá 
nos casos de requerimentos de criação de comissões 
parlamentares de inquérito e de propostas de emenda 
à Constituição, por exemplo – também deve ser aplicada 
nos casos de matérias sujeitas a prazos peremptórios de 
apresentação, tal como no caso do recurso interposto 
nos termos do § 3º do art. 91 do Regimento Interno do 
Senado Federal, ainda que esse prazo já esteja esgota-
do e o recurso não tenha sido publicado”.

A linha de discussão desenvolvida até aqui leva 
à conclusão de que, no caso hipotético em exame, 
não se trata de uma questão de prazo, mas de cum-
primento de outra exigência constitucional e regimen-
tal mais importante, a das assinaturas que sustentam, 
legitimam e validam o recurso. Assim, admitida a reti-
rada de uma assinatura, porque ainda não publicado 
o recurso, cabe aceitar a sua substituição, para que o 
recurso prossiga em sua tramitação.

III – Voto

Em face do exposto, conclui-se, em tese, pela 
validade de aceitação de recurso de decisão termi-
nativa de comissão para apreciação da matéria pelo 
Plenário, quando interposto fora do prazo, desde que 
motivado pela necessidade de substituição de assina-
tura necessária e imprescindível para a legitimidade 
do ato em questão, antes de sua publicação.

Sala da Comissão, 29 de abril de 2009.
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

Seção VII 
Das Comissões

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão 
comissões permanentes e temporárias, constituídas 
na forma e com as atribuições previstas no respectivo 
regimento ou no ato de que resultar sua criação.

§ 1º Na constituição das Mesas e de cada Comis-
são, é assegurada, tanto quanto possível, a represen-
tação proporcional dos partidos ou dos blocos parla-
mentares que participam da respectiva Casa.

§ 2º às comissões, em razão da matéria de sua 
competência, cabe:

I – discutir e votar projeto de lei que dispensar, 
na forma do regimento, a competência do Plenário, 
salvo se houver recurso de um décimo dos membros 
da Casa;
....................................................................................

LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Texto compilado

Institui o Código de Processo Civil.

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

CAPÍTULO III 
Dos Prazos

Seção I 
Das Disposições Gerais

Art. 177. Os atos processuais realizar-se-ão nos 
prazos prescritos em lei. Quando esta for omissa, o 
juiz determinará os prazos, tendo em conta a comple-
xidade da causa.
....................................................................................

PARECER Nº 784, DE 2009

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre a Consulta nº 1, de 2003 
do Presidente do Senado Federal relativa à 
questão de ordem formulada pelos Líderes 
do PFL, Senador José Agripino, do PSDB, 
Senador Arthur Virgílio, e do PDT, Se nador 
Jefferson Péres, sobre o Projeto de Lei de 
Conversão nº 21, de 2003, proveniente da 
Medida Provisória nº 121/03, que dispõe 
sobre a criação de subsidiárias integrais 

do Ban co do Brasil S/A para atuação no 
segmento de microfinan ças e consórcios, 
sob alegação de que a edição da mencio-
nada Medida Provisória contraria o disposto 
no art. 246 da Constituição Federal, com a 
redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 32, de 2001.

Relator: Senador Pedro Simon
Relator ad hoc: Senador Marconi Perillo

I – Relatório

Na Sessão de 25 de agosto último, quando da 
apreciação do Projeto de Lei de Conversão nº 21, de 
2003, decorrente da edição da Medida Provisória nº 
121, do mesmo ano, os Senhores Líderes do PFL, 
PSDB e PDT formularam questão de ordem na qual 
arguiram a inconstitucionalidade da Medida Provisória 
em referência, que, no seu entender, estaria a violar 
a vedação estabelecida no art. 246 da Constituição 
Federal, im peditiva do uso desse instrumento jurídico 
excepcional na regulamentação de artigo da Consti-
tuição cuja redação tenha sido alterada por meio de 
emenda promulgada entre 1º de janeiro de 1995 até a 
promulgação da Emenda Constitucional nº 32, de 11 
de setem bro de 2001.

Fundamentando a referida questão de ordem, 
assinalaram os seus subscrito res, inicialmente, que 
“o art. 246, na redação dada pela EC nº 32/01, refere-
se expressamen te à expressão “artigo” como unidade 
básica de articulação dos textos legais, significan do a 
integralidade de todo o dispositivo (caput, parágrafo, 
inciso, alínea) conforme en tendimento consubstancia-
do na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 
1998, que dispõe sobre a elaboração e redação das 
leis, entre outras providências”.

Em seguida; consignaram que “a Emenda Cons-
titucional nº 19, de 1998, portanto enquadrada na ve-
dação do art. 246, alterou o art. 37, no qual se baseia 
a Medida Provisória nº 121/03”.

Logo a seguir, aduziram que, segundo o inciso 
XIX do art. 37 da Constitui ção Federal, “somente por 
lei específica poderá ser criada autarquia e autoriza-
da a insti tuição de empresa pública, de sociedade de 
economia mista e de fundação, cabendo à lei com-
plementar, neste último caso, definir as áreas de sua 
atuação”, exigência que, por sua vez, é reforçada pelo 
subsequente inciso XX do mesmo artigo, quando este 
prevê que “depende de autorização legislativa, em cada 
caso, a criação de subsidiária das entidades mencio-
nadas no inciso anterior, assim como a participação 
de qualquer delas em empre sa privada”.

Prosseguindo, destacaram que “embora o inciso 
XX do art. 37 da CF não tenha sido objeto de emen-

JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL428



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24623 

da, o inciso XIX (entre outros incisos) o foi. Ainda que 
um único inciso, ou alínea, houvesse sido emendado, 
todo o artigo estaria contaminado pela proibição, não 
podendo ser objeto de medida provisória”.

E concluindo, argumentaram que a medida pro-
visória então submetida à de liberação congressual 
(MP nº 121/03) “foi editada exatamente com base nos 
incisos XIX e XX do art. 37 da CF”, em face do que, 
à luz dos argumentos acima reproduzidos, “está com-
provadamente eivada de vício de inconstitucionalidade, 
devendo ser rejeitada”.

Analisando aquestão de ordem assim fundamen-
tada, decidiu a Mesa, no essencial:

Quanto à apreciação da inconstitucionalidade, 
esta não é competência, de nenhum mo do, da Mesa, 
e, sim, da Comissão Mista que é organizada de sena-
dores e deputados pa ra proceder ao exame da constitu-
cionalidade. Segundo, quanto ao problema da rejeição 
da emenda, esta é uma decisão do Plenário.

Assim, a Mesa decide pela improcedência da 
questão de ordem, mas conhecendo e re conhecendo 
a relevância do fato, recorre, de ofício, à Comissão de 
Constituição e Justi ça, sem efeito suspensivo.

II – Análise

Por oportuno, registre-se, desde logo, que, não 
tendo a Mesa atribuído a seu recurso efeito suspensi-
vo, o questionado Projeto de Lei de Conversão nº 21 
foi aprovado e posteriormente sancionado, constituin-
do hoje a Lei nº 10.738, de 17 de setembro de 2003, 
que dispõe sobre a criação de subsidiárias integrais 
do Banco do Brasil S/A, para atuação no segmento de 
microfinanças e consórcios.

De outra parte, oportuno se faz também registrar 
o inteiro teor do art. 246 da Constituição Federal, na 
redação da Emenda Constitucional nº 32, de 11 de 
setembro de 2001, que assim estabelece:

Art. 246. É vedada a adoção de medida provi-
sória na regulamentação de ar tigo da Constituição 
cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda 
promul gada entre 1º de janeiro de 1995 até promulga-
ção desta emenda, inclusive.

Portanto, remanesce como objeto da presente 
consulta tão-somente a análise da tese segundo a 
qual, se alterada a redação de artigo da Constituição 
Federal, mesmo que em apenas um de seus incisos, 
alíneas ou parágrafos, por emenda prolmugada entre 
1º de janeiro de 1995 e 11 de setembro de 2001, fica 
o Poder Executivo, à vista do dis posto no art. 246 da 
mesma Constituição, impedido de adotar medida pro-
visória objeti vando a sua “regulamentação”.

Tecnicamente, na conhecida lição do Professor 
José Afonso da Sil va, são passíveis de “regulamenta-

ção” – para usarmos a linguagem do próprio dispositivo 
em foco – as normas constitucionais de eficácia conti-
da, assim consideradas as que têm sua plena eficácia 
a depender de posterior integração legislativa em nível 
infraconstitucional. Em outras palavras, são aqueles 
comandos fundamentais cujo detalhamento, por sua 
extensão, complexidade ou por envolverem matéria 
extremamente controversa, o legislador constituinte 
entende conveniente remeter para posterior disciplina 
em lei infraconstitucional.

A bem da verdade, concessa venia, considera-
mos ociosos tanto o apontado art. 246, quanto toda 
discussão que se venha a travar em torno do seu real 
sentido e al cance, porquanto nos parece inconcebí-
vel, num Estado de direito em que vigore, como é o 
nosso caso, o princípio da divisão de poderes, sequer 
cogitar-se da possibilidade de o Senhor Presidente da 
República editar medida provisória para “regulamentar” 
dispositi vo da Constituição Federal, pois fazê-lo é, em 
nosso entender, claramente usurpar a competência 
institucional mais eminente do Congresso Nacional, 
que é a produção de normas primárias de direito. No 
caso vertente, de integração legislativa de normas 
cons titucionais de eficácia contida, há ainda um ou-
tro agravante, que é o flagrante desrespeito à opção 
consciente do legislador constituinte de remeter para 
a posterior análise e elabo ração do Congresso Nacio-
nal a matéria que não entendeu oportuno regular no 
próprio texto constitucional. E se o legislador consti-
tuinte assim decidiu, certamente não foi para que essa 
prerrogativa congressual venha a ser exercida por ou-
tro Poder, muito menos por ato unipessoal do Senhor 
Presidente da República, como ocorre na adoção de 
medida provisória, pois esta, embora tendo força de 
lei, constitui instrumento excepcional, a ser utilizado 
com parcimônia e apenas em casos de relevância e 
urgência comprovadas.

De todo modo, porém, essa foi, estranhamente, 
a preocupação que motivou a inserção do comentado 
art. 246 na parte permanente da Constituição Fede-
ral, haja vista a seguinte justificativa, subscrita pelo 
ilustre Deputado Antônio Brasil e mais 173 se nhores 
deputados:

Na forma do art. 202, § 3º, do Regimento Interno, 
venho apresentar, perante a Comissão Especial para a 
PEC nº 5/95 – do Poder Executivo –, a anexa Emenda 
Aditiva para acrescentar, na redação da referida propos-
ta, artigo a ser incluído no Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias visando impedir o uso de Medidas 
Provisórias na regulamentação dos dispositivos constitu-
cionais que sofrerão emenda a partir deste ano de 1995, 
em virtude do amplo projeto do Governo de reduzir, no 
direito positivo brasileiro, o espectro constitucional, e per-
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mitindo, através de normas infraconstitucionais, a abertu ra 
da economia brasileira ao capital estrangeiro, alterando 
os princípios previstos hoje no título da Ordem Econô-
mica e Financeira, como também os princípios fixados 
no título da Ordem Social, especialmente o capítulo da 
Seguridade Social – Seção III (da Pre vidência Social), 
bem assim as alterações ao capítulo relativo à adminis-
tração pública e aqueles referentes ao Sistema Tributário 
e ao sistema político.

A aprovação da emenda aditiva ora apresentada é 
imprescindível para assegurar ao Congresso Nacional 
o exercício pleno de suas prerrogativas constitucionais, 
impedindo que, com a edição de medidas provisórias, 
o Poder Executivo venha a tolher o direito-dever sagra-
do do Parlamento discutir e, soberanamente, decidir 
sobre o novo perfil de Estado e de Nação brasileira 
(Diário do Congresso Nacional, de 20-5-1995, Se-
ção I, págs. 10601/2).

Como vimos anteriormente, a argumentação cen-
tral dos autores da questão da ordem que deu ensejo 
à presente consulta é que a Emenda Constitucional 
nº 19, de 4 de junho de 1998, vulgarmente chamada 
de Reforma Administrativa, ao modificar a re dação 
do inciso XIX do art. 37 da Constituição da Repúbli-
ca, “contaminou” todo o refe rido artigo, o que toma 
inconstitucional, por infringência ao disposto no art. 
246 da mesma Constituição, a medida provisória (MP 
nº 121/03) editada com base no inciso XX do mesmo 
art. 37, pois nenhuma matéria nele disciplinada po-
derá ser objeto de “regula mentação” por meio dessa 
espécie normativa.

Ora, por um lado, não há negar, a nosso ver, a 
manifesta improcedência do entendimento esposado 
no fecho da argumentação acima resumida, isto é, a 
medida pro visória em comento, por arrimar-se no inciso 
XX do artigo sob menção, teve efeito “re gulamentador” 
ou integrativo. Na verdade, a questionada medida pro-
visória apenas e tão-somente atendeu ao comando 
estabelecido no inciso em questão, segundo o qual 
depende de autorização legislativa, em cada caso, a 
criação de subsidiárias das entidades mencionadas 
no inciso anterior, quais sejam, autarquias, empre-
sas públicas, sociedades de economia mista e funda-
ções. Assim, sendo o Banco do Brasil uma sociedade 
de eco nomia mista, somente por medida provisória 
ou lei decorrente de projeto submetido à aprovação 
congressual poderiam ser criadas as cogitadas sub-
sidiárias integrais destina das a atuar nos segmentos 
de microfinanças e consórcios. Ou seja, criá-las por 
meio de instrumento diverso seria, aí sim, descumprir 
o comando constitucional em tela. Em consequência, 
bem se houve a Mesa ao indeferir a questão de ordem 
fundada em tal ilação.

Já quanto à parte inicial da argumentação em 
foco, qual seja, a tese de que a Emenda Constitucio-
nal nº 19, de 1998, ao alterar o inciso XIX do art. 37 da 
Constitui ção, “contaminou” todo o artigo em referên-
cia, sobre ele fazendo incidir, ipso facto, a vedação 
constitucional do comentado art. 246, entendemos 
que, nesse ponto, estão dota das de inteira razão as 
lideranças do PFL, PSDB e PDT.

Com efeito, segundo bem anotam as referidas li-
deranças, o apontado art. 246 da Lei Maior claramente 
utiliza o termo “artigo”, o qual, consoante a definição 
téc nica estabelecida no art. 10, incisos I e II, da Lei 
Complementar nº 95, de 1998, é a unidade básica de 
articulação dos textos legais, que pode ser integrada, 
em seu conjunto, dependendo de uma maior ou menor 
necessidade de desdobramento interno, por um ca put 
apenas, ou por este seguido de incisos, parágrafos, 
alíneas ou itens, conforme o caso. Assim, toda mo-
dificação, por mínima que seja, em qualquer de seus 
desdobramentos in ternos, constitui alteração da uni-
dade básica atingida, ou seja, do artigo em si.

Por outro lado, importa também ter presente que, 
consoante preleciona Carlos Maximiliano, em seu 
clássico Hermenêutica e Aplicação do Direito, em 
geral, no Direito Público se emprega de preferência, 
a linguagem técni ca, o dizer jurídico, de sorte que, se 
houver diversidade de significado do mesmo vocá bulo, 
entre a expressão científica e a vulgar, inclinar-se-á o 
hermeneuta no sentido da primeira (FORENSE, 1981, 
págs. 305/6).

Portanto, há de prevalecer, na delimitação do sentido 
e alcance do preceito em tela, a definição técnica da Lei 
Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998. Ali ás, 
qualquer interpretação em sentido diverso seria contra-
producente ao extremo, por quanto consagraria critério 
de marcada instabilidade na aplicação do questionado 
co mando. Por exemplo, alguns poderiam validamente 
argumentar que, para que ele tenha incidência, seriam 
necessárias alterações pelo menos do caput

III – Voto

Diante do acima exposto, o nosso voto é no sen-
tido de que se responda à consulta esclarecendo que, 
para aplicação do disposto no art. 246 da Constituição 
Fede ral, basta a alteração, por menor que seja, de 
qualquer dos dispositivos em que se encon tra articu-
lado o artigo. Afinal, este último, em todo texto legal, 
sempre consagra uma i déia, seja de forma ampla ou 
com algumas exceções. Por isso, qualquer modificação 
que venha a ser posteriormente introduzida sempre 
representa ampliação ou restrição da idéia original, 
portanto, alteração do artigo como um todo.

Sala da Comissão, 2 de abril de 2009.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Os pareceres que acabam de ser lidos vão à publi-Os pareceres que acabam de ser lidos vão à publi-
cação.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Foram lidos anteriormente os Pareceres nos 773 e 
774, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, concluindo contrariamente às seguintes 
matérias:

– Projeto de Decreto Legislativo no 403, de 2005, 
que dispõe sobre as relações jurídicas decorren-
tes da rejeição da Medida Provisória nº 242, de 
24 de março de 2005; e

– Projeto de Decreto Legislativo no 567, de 2005, 
que convoca plebiscito para decidir acerca do 
desmembramento de parte de território do Estado 
de Rondônia, onde se localizam as povoações 
de Extrema e Nova Califórnia e sua anexação 
ao território do Estado do Acre.

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 776 a 
780, de 2009, das Comissões de Educação, Cultura e 
Esporte, e de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre 
as seguintes matérias:

– Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 2003 (nº 
3.055/2000, na Casa de origem, do Deputado 
Bispo Wanderval), que altera a Lei nº 9.610, de 
19 de fevereiro de 1998, para incluir, na categoria 
de intérpretes ou executantes, os dubladores;

– Projeto de Lei da Câmara nº 145, de 2008 (nº 
2.927/2004, na Casa de origem, da Deputada Va-
nessa Grazziotin), que institui o dia 20 de janeiro 
como o Dia Nacional do Farmacêutico; 

– Projeto de Lei da Câmara nº 4, de 2009 (nº 968/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Frank Aguiar), 
que institui o dia 13 de março, dia da Batalha do 
Jenipapo, como data histórica no calendário das 
efemérides nacionais; e

– Projeto de Lei da Câmara nº 22, de 2009 (nº 
7.162/2002, na Casa de origem, da Deputada 

Vanessa Grazziotin), que dispõe sobre a deno-
minação do novo Prédio da Administração da Fa-
culdade de Direito, no Campus da Universidade 
Federal do Amazonas, na cidade de Manaus.

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Sobre a mesa, ofício do Presidente da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania que passo a ler.

É lido o seguinte:

Ofício nº 155/2009 – Presidência/CCJ

Brasília, 17 de junho de 2009

Assunto: Turno Suplementar

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 136, 
de 2003, de autoria do Senador Paulo Octávio, que 
“Faculta às pessoas jurídicas o armazenamento dos 
livros comerciais “Livro Diário” e “Livro Razão” em 
meio magnético”.

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 Demóstenes Torres, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Com referência ao ofício que acaba de ser lido, a 
Presidência comunica ao Plenário que ao Substitutivo 
ao Projeto de Lei do Senado nº 136, de 2003, po-
derão ser oferecidas emendas até o encerramento da 
discussão, no turno suplementar, perante a Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Sobre a mesa, projeto de lei que passo a ler.

É lido o seguinte:
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(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
calização.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– O projeto lido vai à Comissão Mista de Planos, Or-
çamentos Públicos e Fiscalização.

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

Leitura: 22/6/2009
Até 27-6 publicação e distribuição de avulsos;
Até 5-7 prazo final para apresentação de emendas;
Até 10-7 publicação e distribuição de avulsos das 

emendas; e
Até 10-8 encaminhamento do parecer final à Mesa do 

Congresso Nacional.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-
dos.

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Pela ordem, ao Pará.

Primeiro, minha mãe me ensinou que a gratidão 
é a mãe de todas as virtudes. Quero agradecer a V. 
Exª o convite para sermos, eu e Adalgisa, com muita 
honra, padrinhos do casamento de V. Exª.

Do seu lado, está Papaléo, que sempre falava 
dos encantos de Belém. Eu a conheci, ao longo da 
minha vida, rapidamente. No início dos anos 70, fui a 
Bragança, com o presidente do Rotary Club de minha 
cidade. Era o presidente um rotariano de Bragança. Aí 
pousamos lá. Conheci pouco, de noite. Tive aquela im-
pressão muito bela pelas construções históricas e pelo 
intercâmbio que o norte-americano fazia com o Pará.

Havia um vôo internacional, o único de que tive 
saudade. No mais, foi progresso, foi grandeza e tudo. 
E fui uma vez como Governador, mas num programa 
muito rápido, e não pude ver a cidade. Mas, desta vez, 
sim, e quero lhe dizer: estou encantado com Belém. E 
V. Exª nos proporcionou uma filosofia de vida. O Padre 
lá a saudar, a aconselhar o casal, relembrou o mestre 
dele de teologia, que dava sempre três conselhos no 
casamento.

O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Padre Clau-
dino.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
É. Aliás, padre muito amigo do Papaléo; ele era padre 
lá quando Papaléo era prefeito. E começou a falar das 
virtudes do Papaléo. Eu digo basta; eu as conheço, e 
o Brasil as conhece hoje. Mas o padre deu três conse-
lhos, deu a V. Exª – eu gravei, estava com a Adalgisa 
do lado ali e quase pedi permissão para casar de novo 
com a Adalgisa, mas, como não tinha direito a aparte 
no casamento, fiquei ouvindo. Ele disse: orar; a ora-
ção nos aproxima de Deus. O outro conselho: namo-

rar. Esse eu peguei logo. E o terceiro: perdoar. Então, 
estava lá o Flexa Ribeiro, e eu disse: “Ó, tu ficas com 
o primeiro, porque tu tens coragem para ser reeleito 
e aqui há muitos candidatos. Eu fico com o segundo 
– namorar com a Adalgisinha. E o meu amigo Arthur 
Virgílio está precisando ouvir o terceiro conselho do 
padre: perdoar. Esse negócio do Senado... perdoar... 
Mas quero dizer: extraordinário!

Agora, queria advertir o Brasil, o nosso Presiden-
te da Confederação, o genro do Havelange, Ricardo 
Teixeira. Olha, o povo de Belém, com razão, não gos-
tou, porque Belém... Eu mesmo já estava certo de que 
Belém conquistaria. Eu, menino, Ricardo Teixeira... 
Olha que eu sei; a Copa do Mundo em 50, que nós 
perdemos para o Uruguai... Eu sou Fluminense – eu, 
Chico Buarque de Holanda e poucos outros. Então, 
fomos campeões em 50 só para compensar, Papaléo. 
O time era: Castilho, Píndaro e Pinheiro, Jair, Édson, 
Bigode, Telê, Didi, Orlando, Quincas; o Veludo era re-
serva do Castilho. Mas, naquele tempo, lá no Piauí, 
quando ia jogar o Remo e o Payssandu, era uma bên-
ção de Deus. Quer dizer, os clubes, quando jogam lá 
em Belém, dá 60 mil no estádio e 40 mil em torno, e 
um milhão na região toda do Brasil assistindo. Então, 
foi uma lástima!

Mas eu quero dizer o seguinte: no campeonato de 
turismo, quer queira ou não, Ricardo Teixeira, eu acho 
que é primazia do “B” – “B” de beleza, de bacana, de 
bem, de bom. Belém tem condições de ser a primeira 
capital no turismo brasileiro.

Fui recepcionado pelo Prefeito, pessoa atuante, 
governo vibrante, saudoso do governo do Estado do 
PSDB. O nosso Duciomar, Senador. Mas lá ele é Dudu 
– e eu não sabia quem era o Dudu. “O Dudu o está 
esperando.” “Você vai com o Dudu.” “O Dudu botou um 
carro...” Ele é o Dudu; ele é querido... Se V. Exª vai ser 
Governador, dispute logo a eleição, porque, pelo que 
eu vi lá, o Dudu tem perspectivas invejáveis.

E o Papaléo falava sempre com muito amor de 
Belém para mim. E eu acho que o “B” é Belém; Buenos 
Aires e a Bahia que disputem. Aí um perguntou: “E o 
Rio de Janeiro?” Um outro gaiato que estava lá disse 
que lá há muita bala perdida.

Mas eu quero agradecer, Mário Couto. E essa 
viagem só teve um inconveniente, Mário Couto: nós 
engordamos. Eu engordei seis quilos e a Adalgisa, 
dois. Eu não quero ela gordinha, não. Então, Belém 
tem a melhor culinária do mundo. Aquele negócio do 
tucupi é verdade; os peixes são todos fresquinhos, o 
camarão, o lagostim e aquele negócio da sobremesa 
do açaí... Então, nós queremos – eu peço a palavra 
agora, porque na hora não quis... O padre até deu a 
palavra, mas eu fiquei esperando o Arthur Virgílio fa-
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lar, porque era uma festa tucana, mas o Arthur Virgílio 
ficou intimidado e não falou para fazer uma saudação. 
Então, eu o faço agora, e que a nossa voz chegue aos 
céus através das ondas sonoras da televisão e da rá-
dio AM/FM. Ó, meu Deus, abençoe o Mário Couto e 
a Solange. Que eles construam uma família como a 
Sagrada Família.

Foi um encanto e eu agradeço a V. Exª por nos 
ter convidado. Foi um dos fatos mais honrosos para 
mim e para a Adalgisa.

Pela ordem, Senador.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Primeiro, Sr. Presidente, quero pedir a minha ins-

crição para falar pela Liderança da Minoria, conforme 
delegação do Líder.

Segundo, para...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

A Drª Cláudia está fazendo a inscrição aqui. V. Exª vai 
falar mesmo em lua-de-mel.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Eu quero 
agradecer a V. Exª por ter ido a nossa capital, a capital 
do Pará, Belém. V. Exª viu agora por que eu me preo-
cupo tanto com o meu Estado, por que o meu Estado 
é lindo, maravilhoso e, por isso, eu vou à tribuna quase 
todas as semanas, preocupado com a situação que 
vive o meu Estado, porque o Pará não pode regredir. 
O meu Estado cresce de uma maneira espetacular e 
não pode retroceder sua economia, que está realmen-
te muito abalada.

V. Exª é, como pode ver, uma pessoa muito que-
rida no Pará, na capital do Estado. Estive presente, por 
várias vezes, ao seu lado e vi a manifestação popular, 
a manifestação de carinho que o povo paraense dedica 
a V. Exª e à sua esposa. Senti isso não só dos políti-
cos que estavam presentes, mas também da classe 
popular, com que convivo, a classe em que mais atuo, 
que é a menos favorecida do meu Estado.

Eu é que lhe agradeço por ter ido servir, você e a 
sua esposa Adalgisa, de padrinho e madrinha do meu 
casamento. É um orgulho muito grande para mim. Sai-
ba – sempre lhe disse e quero externar mais uma vez 
– da minha admiração, que sei que não é só minha, 
mas de todo o Brasil. Eu lhe disse várias vezes que 
lá, no Pará, você tinha uma admiração muito grande 
dos paraenses.

Por isso, quero, mais uma vez, agradecer por sua 
presença e dizer do profundo carinho e da amizade 
que tenho por V. Exª. Desde que cheguei aqui neste 
Senado, aprendi a admirá-lo. Por isso, eu me senti 
muito honrado e, em meu nome e em nome da minha 
família, quero agradecer V. Exª.

Muito obrigado, Senador.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Eu realmente fiquei encantado.

Uma observação para o Brasil: o povo é traba-
lhador. Além das riquezas naturais, há ali um espírito... 
Uma observação minha: só há carro novo. Isso mostra 
que o povo tem capacidade de trabalhar e poder aquisi-
tivo. Eu mesmo fiquei num hotel... Quer dizer, Belém se 
preparou para ser sede da Copa. Tem 22 hotéis novos 
e eu fiquei em um... Mas Deus escreve certo por linhas 
tortas: Belém hoje é o primeiro lugar no turismo.

Quero me antecipar: o Prefeito, com o seu coor-
denador de Turismo, Khayat, que tem uma família extra-
ordinária – quatro lindas filhas e um filho –, tem planos 
ousados. Não sei se V. Exª foi a Buenos Aires...

Aproveitando o espírito cristão do povo de Be-
lém, que é impar, eu estive na Igreja de Nazaré e acho 
que me sinto fortalecido porque fiz os pedidos... Mas 
eu quero dizer o seguinte: ele vai construir, como em 
Buenos Aires, uma terra santa. É um parque temático, 
com temas bíblicos. Lá o artesanato é forte... Então, 
esse será mais um motivo de atração turística para 
aquele povo, que tem uma força cristã. Então, eu é 
que agradeço.

O Papaléo Paes é o orador primeiro aqui a usar 
da palavra.

O Papaléo Paes, por sinal, formou-se em Be-
lém. Ele estava lá com a sua encantadora esposa e 
sua filha, dando brilho ao evento, ao casamento do 
Mário Couto.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente.

Quero saudar todos aqueles que estão nos as-
sistindo aqui e pedir que fiquem registrados os nossos 
agradecimentos ao Senador Mário Couto por nos con-
ceder a deferência do convite para seu casamento. Foi 
uma honra muito grande, Senador Mário Couto, estar 
presente naquele evento, um evento muito importante 
e que, realmente, deixou-nos a todos felizes. Naquele 
evento reuniram-se muitos amigos de V. Exª. Tenho 
certeza de que os que não puderam ir lamentam. O 
mais importante de tudo é que todos nós ficamos sa-
tisfeitos com a recepção que nos foi dada, com sua 
constante permanência junto aos amigos, juntamente 
com sua esposa.

Desejo ao casal e a toda a família muitas felici-
dades, muita paz. Que realmente V. Exª continue lutan-
do pelo Estado do Pará, porque V. Exª, tenho certeza 
absoluta, sente-se na obrigação de lutar por aquele 
Estado, que precisa muito de V. Exª e que também já 
lhe deu a honra de ser Senador e representar o Es-
tado. Quem sabe, se Deus quiser, V. Exª será o futuro 
Governador do Estado do Pará.
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Antes de iniciar meu pronunciamento... A gente 
vai lendo um jornal aqui e outro ali, mas um me cha-
mou a atenção porque tratava-se de um assunto em 
meia página.

Senador Mário Couto, senhoras e senhores que 
estão nos assistindo, o jornal mostra uma fotografia do 
Senador Pedro Simon e, ao lado, uma matéria cujo tí-
tulo diz assim: Quem autorizou o pagamento de horas 
extras no recesso parlamentar?

Eu acho que está faltando seriedade na condu-
ção dessas questões aqui na Casa. Eu acho que nos-
sos colegas Senadores, os 81 Senadores, estamos 
negligenciando com a Casa. Nós transformamos as 
nossas sessões aqui numa verdadeira sala de quatro 
paredes, discutindo assuntos administrativos da Casa, 
quando as sessões não são para discutir isso, mas 
para discutir os projetos que se amontoam por todas 
as mesas daqui da Casa.

Vemos que alguns companheiros Senadores, na 
ânsia de salvar sua pele, começam a alimentar assun-
tos que não são assuntos já devidamente apurados e 
concluídos e acabam concluindo por si só.

Então, o que eu falei, Senador Mário Couto, é 
para informar à população em geral que o Parlamentar 
tem um recesso em julho, de quinze dias, e tem um 
recesso no final do ano que pega quinze dias do mês 
de dezembro e trinta dias do mês de janeiro, que é o 
recesso parlamentar.

Os servidores da Casa não têm recesso. Eles não 
são parlamentares, não têm recesso. Então, o Senado 
Federal não fecha nem nos 15 dias de julho, nem nos 
45 dias, 15 dias de dezembro com 30 dias de janeiro. 
A Casa continua funcionando normalmente. É normal 
a Casa funcionar.

Se a Casa funciona, nesse período normalmente 
a maioria dos servidores entra de férias. Entra em fé-
rias, direito trabalhista. Então, eles aproveitam, já que 
o parlamentar está de recesso, e entram de férias. Por 
exemplo, no meu gabinete, são dez; cinco entraram de 
férias. Vá ver se algum dos cinco recebeu hora extra! 
Ninguém recebe hora extra em férias. Mas, quanto aos 
cinco que ficaram, eu exigia que ficassem cumprindo 
horário, horário de gabinete normal, como se eu não 
tivesse saído de recesso.

Então, por que isso? Porque nós precisamos, de 
vez em quando, mesmo a distância, ter um apoio dos 
nossos assessores que ficam aqui na Casa. E para 
buscar as informações imediatamente, precisam estar 
aqui na Casa. Por exemplo, lá no Amapá, se eu pre-
cisar de algum dado via Internet, lá ainda é o contato 
via telefone, discagem telefônica.

Então, eu quero deixar bem claro, porque eu 
quero repetir que quem mandou pagar hora extra em 

janeiro e fevereiro ou em janeiro e final de dezembro 
não recebeu ordem específica, não. Isso aí ficou na 
rotina da Casa.

No meu Gabinete, aqueles que fizeram hora ex-
tra, eu mandei pagar hora extra – 12 horas, 13 horas 
para um; 18 horas para outro; 18 horas o mês inteiro. 
Eu mandei pagar; eles não estavam de férias.

Aí veio aquela confusão: um monte de compa-
nheiros com receio da divulgação! Não! Eu acho que 
a devolução... Na minha opinião, deveria devolver hora 
extra quem pagou errado – aí tem que devolver mes-
mo –, mas quem pagou corretamente, como eu, como 
meu gabinete, de forma alguma! Podia vir ordem, e 
eu não faria isso, porque meu funcionário trabalhou 
e ele merece.

Então, na ânsia, muita gente que tinha trabalhado 
acabou por devolver. Mas, se a gente pensa que de-
volvendo vai limpar o nome diante da opinião pública, 
não limpa, não. Eu acho que o que limpa o nome, o 
que esclarece, digo assim, diante da opinião pública é 
você usar da tribuna e falar a verdade. Usar da tribuna 
e explicar à população, porque a população não con-
segue entender. É muito complexo. A maneira como 
a mídia divulga... A maioria das notícias são condena-
tórias. Já condenou! Não há saída! Essa é a verdade 
nua e crua. Ou seja, quando se tem algum reparo a 
fazer, sai numa notinha deste tamanhinho.

Então, temos a obrigação não de vir à Casa ali-
mentar o mal-estar que está havendo entre grupo de 
Senadores. Aí já fizeram o grupo do “ético”, o grupo do 
“mais ou menos ético”, o grupo de “mais não sei quem”, 
o grupo do A, do B e do C. É isso o que querem, é isso 
o que o Governo quer. No momento, isso veio, como diz 
o outro, como sopa no mel; ou melzinho na chupeta do 
Governo, porque ficamos aqui nos digladiando, e o Go-
verno está aí amansando a CPI da Petrobras ao modo 
dele. E ainda manda recado de lá: “vocês vão querer 
continuar fazendo a CPI da Petrobras”? Eu acho que 
se está tentando fazer uma chantagem com o Senado: 
“se vocês continuarem insistindo na CPI da Petrobras, 
vamos soltar mais coisas na imprensa”.

Então, isso não deve nos paralisar. Acho que nós 
temos que resolver as nossas questões no Senado de 
uma maneira... Não com um dando um palpite aqui; 
outro palpite ali. Fica a “casa da mãe joana”!

Este Senado precisa de um diagnóstico. O Presi-
dente da Casa recebeu esse diagnóstico dado.

Somos médicos, Senador Mão Santa. Como é que 
você, antes do diagnóstico, começa a dar um remédio 
aqui, outro ali? Deve haver o diagnóstico. Dado esse 
diagnóstico, por onde começaremos o tratamento? Por 
aqui. Então, começa-se o tratamento.
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Agora, a maioria realmente não entende da área 
administrativa e começa a dar um palpite aqui, um 
palpite ali, um palpite acolá. Aí a gente ouve cada pal-
pite que a gente considera simplesmente ridículo. Por 
exemplo, o palpite de colocar o salário do servidor... 
O servidor desta Casa faz concurso público. Quero 
que os senhores saibam aí. Ele concorre para uma 
vaga com dez mil pessoas. Ele passa num concurso 
público e ainda vai ter que vir se submeter aqui a ter 
o seu salário divulgado na Internet? Que história é 
essa, hein?

Eu pergunto: os senhores e as senhoras gosta-
riam de ter seus salários divulgados na Internet, para 
saber que você ia receber, no dia 20, dez mil reais? E, 
lá, o malfeitor olha e diz: olha, não tem chance. A gente 
pega o filho dele hoje, na porta da escola, porque ele 
não vai nem dizer que não tem dinheiro, porque ele 
vai receber dez mil hoje. Ou causar desconforto entre 
os profissionais que trabalham juntos, em níveis de 
carreiras diferentes, para dizer “fulano ganha mais do 
que eu, fulano ganha menos do que eu”.

Não existe nada escamoteado aqui. Nossos car-
gos de carreira são rigorosamente respeitáveis. Então, 
não admito uma situação dessa, Senador Mão Santa, 
e outras e outras que realmente nos decepcionam.

Até estou me esquecendo de uma outra situa-
ção que eu ia falar aqui. Aí, fica essa discussão aqui, 
um digladiando com o outro, sem objetivo nenhum, 
quando nós devemos aqui tratar de assunto realmente 
de interesse nacional e resolvermos essa questão da 
Casa após o diagnóstico que já foi dado – amanhã, o 
Presidente Sarney vai nos mostrar –, e mandar quem 
entende, quem entende de administração, pois esta 
Casa é uma instituição que não vai viver de palpite de 
um, de palpite de outro. Ela deve viver administrada por 
pessoas que conhecem a Administração Pública.

V. Exª já foi Prefeito, Governador; eu já fui Prefei-
to, já fui... O Senador Alvaro Dias já foi Governador. Eu 
aposto que o Senador Alvaro Dias não vai dar palpite, 
não vai ser um palpiteiro, aqui, para a administração 
da Casa. Não vai. Ele sabe que não administramos 
com palpite. Deve pegar o diagnóstico e tomar as de-
cisões, traçar o plano de ação, de atuação do Senado 
para resolver as falhas que nós temos na Casa. Então, 
isso nós temos que fazer.

Então, Senador Mão Santa, eu lhe digo que real-
mente é muito desgastante nós estarmos falando neste 
assunto. Eu poderia ser um daqueles que deveriam se 
aproveitar disso para – porque a opinião pública está 
contra mesmo – falar contra a Casa. Mas eu não que-
ro ser injusto com a Casa. Eu quero ser justo com a 
opinião pública, reconhecer que a opinião pública tem 
a sua razão, mas principalmente por nossa culpa, por-

que nós não sabemos explicar para a opinião pública 
a realidade, a nossa verdade. Fica só uma verdade; 
a outra verdade não é ouvida. E, como V. Exª diz, o 
correto está nesse meio-termo, na virtude. Então, falta 
essa virtude por causa de nós, de nós.

Eu li na revista IstoÉ, e fui saber. Um grupo de 
Senadores éticos. Senador Mário Couto, grupo de Se-
nadores éticos. E os outros são não éticos? Hein? Eu 
não assinei esse papel. Eu sou... Eu não sou ético? V. 
Exª não é ético?

V. Exª assinou, Senador Mário Couto, como ético? 
V. Exª assinou, Senador Alvaro? E, aí, nós não somos 
éticos?! Que história é esta de cobrar a administração 
da Casa, de fazer imposições?! Olha, sinceramente, 
eu, como Presidente da Casa, receberia sugestões; 
agora, imposições, de forma alguma. A imposição tem 
de ser dada por técnicos administradores. Não pode-
mos deixar de reconhecer que precisamos de técnicos 
administradores; precisamos usar essa capacidade de 
administradores que tem a Casa para fazermos o que 
o Senado precisa fazer. 

Agora, esta história de dar palpite só para sair 
na televisão, com Senador dizendo: “O Sarney deve-
ria ter renunciado”?! Ele não tem moral para falar isso 
do Presidente Sarney. Não é verdade? Por que pedir 
a renúncia do Presidente Sarney? Ele foi eleito aqui 
pela maioria. Houve uma disputa com o Senador Tião 
Viana, e a Casa elegeu o Senador Sarney, que mandou 
fazer uma auditoria na Casa, encontrou uma série de 
situações difíceis e agora vai tomar as providências. 

Então, não podemos deixar esta Casa se envolver 
nessa politicagem barata. Isto é uma instituição séria. A 
cara do Senado é a cara dos 81 Senadores. Cada um 
sabe e avalia... Cada Senador que vai para a tribuna, 
que dá um parecer, que dá um voto, isso é avaliado 
pelo povo. O povo é mais inteligente que qualquer um 
que se ache inteligente.

Ouço o Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Pa-

paléo, o fato consumado. Infelizmente, o Senado está 
sendo achincalhado porque equívocos foram cometi-
dos, e nós precisamos preservar a instituição. E para a 
preservação da instituição o que se exige é a tomada 
de providências, providências urgentes, céleres, efica-
zes. Realmente, insuspeitas devem ser as apurações. 
Quando se fala em suspeição, invoca-se independên-
cia, então, há que se permitir que uma instituição in-
dependente faça as apurações. O Ministério Público 
está já trabalhando. Nada melhor do que essa institui-
ção para, ao final, fazer o diagnóstico do que é ilícito, 
do que houve de equívoco de gerenciamento, apon-
tar os responsáveis e, naturalmente, sugerir ao Poder 
Judiciário as punições através da denúncia. Então, é 
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isso que se espera, e que isso se faça o mais rapida-
mente possível. O que não contribui é ficar, a partir da 
matriz da crise, buscando detalhes para, a cada dia, 
alimentar a crise. Nós temos que derrotar a crise com 
eficiência, com providências eficazes, e, certamente, 
isso se fará, está-se procurando fazer. Temos que co-
locar esse mal à luz mesmo, não há como escondê-
lo. Não devemos escondê-lo. O Senado tem que ser 
transparente, tem que ser a mais transparente de to-
das as Casas. O Poder Legislativo tem de ser o mais 
transparente, e o Senado, no Legislativo, a Casa mais 
transparente, porque é a Casa da maturidade política 
e tem de dar exemplos de transparência. Temos de fa-
zer uma reforma de profundidade. Eu tenho avançado 
o sinal até em matéria de proposições, porque peço 
até um debate sobre quantos Senadores devemos 
ser. É evidente que há a denúncia de que a Casa está 
inchada com servidores demais – e isso é verdadeiro 
–, mas, muitas vezes, quando necessitamos de asses-
soria especializada, não a encontramos. Por exemplo, 
agora, para a CPI da Petrobras há dificuldades de as-
sessoramento. O PSDB pensa até mesmo em buscar 
assessoria externa para poder trabalhar nessa CPI. 
Então, essas coisas todas têm de ser diagnosticadas 
agora, para, de uma só vez e de forma ágil, adotarmos 
as providências necessárias para mudar a imagem do 
Senado Federal.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Concor-
do com V. Exª, mas quero deixar aqui, mais uma vez, 
o registro de que as questões administrativas, as so-
luções, as sugestões, não deveriam ocupar o tempo 
dos nossos debates a favor dos projetos que estão 
na mesa, muitos deles importantíssimos, esperando 
evoluir. Temos de tratar do nosso trabalho e unir forças 
para fazer as correções de que a Casa precisa. Ago-
ra, lamentavelmente, sabemos que isso surgiu após a 
eleição do Presidente Sarney, questão de desentendi-
mento político de grupos. Esses grupos fomentaram... 
Até falei isso na televisão. O Senador Tião Viana era 
candidato sozinho ao Senado. Logicamente, ao redor 
dele, havia pessoas que já pensavam em assumir 
cargos na Casa, substituindo a maioria dos diretores. 
No momento em que o Senador não foi eleito, essas 
pessoas ficaram frustradas com a entrada repentina 
do Presidente Sarney como candidato. Elas ficaram 
frustradas e revoltadas, tendo começado essa onda 
de denuncismo.

O importante é que a imprensa está fazendo seu 
papel de maneira brilhante.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Um aparte, 
Senador.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Mas a 
onda de denuncismo foi consequência dessa politica-

gem, que gerou essa disputa entre os dois para Pre-
sidente do Senado.

Concedo o aparte a V. Exª.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senador Pa-

paléo, parece-me que o âmago da questão das de-
núncias de tudo que está acontecendo logicamente 
acontecera há alguns anos – eu ainda não tinha che-
gado ao Senado –, principalmente quanto a essas no-
vas versões que surgem neste momento. Todas elas 
envolvem duas pessoas que exerciam a diretoria de 
pessoal e a diretoria administrativa desta Casa. Não 
sei por que, Senador, a coisa se enraíza, cria uma sé-
rie de raízes para que possam ofender os Senadores. 
Logicamente, ofendendo os Senadores, conquista-se 
a desmoralização do Senado Federal. Não sei a quem 
interessa desmoralizar a imagem do Senado Federal. 
Não sei a quem interessa enfraquecer o Senado Fe-
deral. O certo, Senador, é que existe uma política de 
enfraquecimento da nossa instituição tão respeitada ao 
longo dos anos. Nós já deixamos de ser legisladores, 
até pela prática, porque o que se vê são os Senadores 
de mãos atadas. Para que se faça um projeto de lei hoje, 
aqui, de proteção à nossa sociedade, é preciso que 
se esperem dois, três, quatro, cinco, seis anos, porque 
as medidas provisórias não permitem que se discuta 
aquilo que a sociedade espera. Por exemplo: o projeto 
dos mototaxistas, que precisamos discutir aqui nesta 
Casa, há quanto tempo rola pelas Comissões? Outro 
exemplo: o projeto dos aposentados está na Câmara 
para ser votado, mas durante mais de seis anos rolou, 
andou em todas as Comissões desta Casa. Por que 
isso? Porque estamos de mãos engessadas, estamos 
proibidos de legislar, por causa das famigeradas medi-
das provisórias, que vêm aqui de todas as formas, até 
aquelas não necessárias, mas se coloca. Acho que há 
apenas um caminho a ser tomado: investigar a profun-
didade da corrupção exercida principalmente por esses 
dois homens e dar a penalidade que eles merecem. Só 
isso. Foram eles que praticaram toda essa imundice 
que está aqui dentro desta Casa, e que está sendo le-
vantada. E, a cada levantamento que se faz, brota. São 
eles que fizeram tudo. São eles que se constituíram os 
donos do Senado, faziam tudo. E alguns acreditavam 
nessas pessoas. Eu cheguei aqui acreditando, achan-
do que eles eram merecedores da minha confiança, e, 
em tudo que eu fazia, eu os consultava para saber se 
estava certo ou errado. Então, Senador, acho que não 
tem mais que se discutir esse negócio de admissões 
fantasmas. Isso tudo foi fruto de duas pessoas que 
precisam ser investigadas – está aí mais do que cla-
ro que foram eles os mentores principais de tudo que 
aconteceu aqui – e punidas. E, se tiver, logicamente, 
algum Senador que recebeu uma passagem, vendeu 
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uma passagem, ou que recebeu coisas que não devia 
receber, pune, pune aquele Senador. Agora, criar todo 
esse drama em função desta Casa é tentar apagar a 
CPI da Petrobrás, é tentar obstruir a profundidade de 
uma CPI que vai mostrar à Nação o que o Governo 
faz com o dinheiro público. É essa a principal meta 
que está instalada hoje neste cenário que se vê tão 
manchado para diminuir a imagem deste Congresso 
Nacional. Meus parabéns por mais uma vez trazer um 
tema de alta importância a essa tribuna.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Quero 
agradecer a V. Exª. 

Minha doutrinação foi de médico. O médico está 
para salvar e não para matar. Vai morrer quando não 
tem mais jeito. Então, eu prefiro, Senador Mário Cou-
to, que essas pessoas que são permanentemente 
condenadas sem terem recebido o direito de defesa 
e de explicação que elas primeiro sejam julgadas para 
depois serem condenadas. O senhor sabe por quê? 
Como é que eu, o senhor ou outra pessoa qualquer se 
sentiria se estivesse sendo injustiçado publicamente? 
É terrível. Isso é terrível.

Então, preferimos que haja o julgamento e, se 
houver condenação, condenação. Mas o que não pode-
mos, como Senadores, é ficar aqui no plenário discutin-
do questões do Senado, que todo mundo já sabe que 
tem de tomar providência, de ficarmos dando palpites 
aqui – nós não precisamos de palpites, precisamos de 
ações sérias e competentes, fazendo exatamente o 
jogo do Executivo. O Executivo conseguiu trazer para 
cá – é só ver quem está movimentando essas ações 
–, o PT está à frente, o PDT está à frente, é a base do 
Governo que está questionando isso, jogando, dando 
foco, dando luz à imprensa, para fazer o quê? Abafar 
a CPI da Petrobras. E, daqui há pouco, a gente está 
recebendo um recado de lá: pau em cima do Senado. Aí 
perguntam: “Vocês ainda querem a CPI da Petrobras? 
Continuem para ver, que vem mais pau ainda”.

Então, vamos nos colocar em nosso lugar, defen-
der nossa instituição e defender a CPI da Petrobras, 
porque lá, Senador Mão Santa, está um foco de cor-
rupção imensurável, um foco de patrocínio de campa-
nhas políticas para o Partido dos Trabalhadores de que 
ninguém tem nem noção da quantidade.

E fazendo essa CPI com seriedade, vai-se que-
brar o PT pelas pernas – falando-se financeiramente. 
Quebram-se as pernas do PT, porque vai quebrar o 
financiamento de muitas campanhas que eles estão 
preparando por meio da Petrobras. É por isso o medo, 
é por isso o pavor com que estão em relação à CPI 
da Petrobras. E essa situação contra o Senado, até o 
povo que não está acompanhando diretamente isso 
pode ver, estourou exatamente no momento em que 

se falava em CPI da Petrobras, no momento em que, 
heroicamente, os Senadores Arthur Virgílio, Tasso Je-
reissati e Sérgio Guerra ficaram plantados aqui, os três 
e o Presidente, para instalar essa CPI. E a Oposição 
venceu essa fase, mas não está conseguindo vencer 
a instalação da CPI. Por quê? Porque o Governo não 
quer, o Governo não quer que se abra este cofre de 
surpresas desagradáveis que se chama Petrobras.

Mas, Sr. Presidente, Senador Mário Couto, Srªs 
Senadoras e Srs. Senadores, vou falar de um assunto 
também muito sério. Na semana passada, foi aprovado 
aqui no plenário do Senado Federal o Projeto de Lei 
da Câmara nº 109, de 2008. A proposição é de autoria 
– e eu quero fazer aqui justiça – da Deputada Fede-
ral Janete Capiberibe, que torna obrigatório o uso de 
proteção no motor, eixo e partes móveis das embarca-
ções, em especial as fluviais, de forma a proteger os 
passageiros e tripulantes do risco de acidentes.

Trata-se de uma proposta altamente importante 
para os moradores da região Norte, em especial para 
as populações ribeirinhas, que há muito tempo enfren-
tam o problema do escalpelamento. O escalpelamen-
to, Srªs e Srs. Senadores, é o arrancamento brusco, 
parcial ou total, do couro cabeludo. 

Na região amazônica, onde o barco é o principal 
meio de transporte e de sobrevivência, esse tipo de 
acidente acontece com assustadora frequência e se 
dá em embarcações precárias, onde não existe prote-
ção do eixo dos motores e das hélices. Assim, quan-
do as vítimas se aproximam do motor ou das hélices 
do barco, têm seus cabelos repentinamente puxados 
pelo eixo. A forte rotação ininterrupta do motor enro-
la os cabelos em torno do eixo e arranca todo ou em 
parte o escalpo, orelhas, sobrancelhas, uma enorme 
parte da pele do rosto e do pescoço. Quero testemu-
nhar aqui que esse é um acidente tenebroso, horrível. 
Aqui constatamos a principal relevância do projeto da 
Deputada Federal Janete Capiberibe. 

Notícia do jornal A Gazeta, do Estado do Amapá, 
informa que, “segundo a Deputada Janete, a Funda-
centro, órgão do Ministério do Trabalho, desenvolveu 
um protótipo de carenagem segura e de baixo custo 
que cobrirá as partes móveis dos motores, visando 
substituir os arranjos improvisados e de pouca eficácia. 
O protótipo, fabricado em fibra de vidro, já foi testado 
em embarcações da região”.

O escalpelamento, Sr. Presidente, leva a defor-
mações graves, traumas psicológicos e até a morte. 
Resumidamente, é uma verdadeira tortura e não da 
Era Medieval, quando os castigos impostos ao seres 
humanos serviam de espetáculo e eram não apenas 
consentidos como incentivados. Essa tortura é da era 
atual, em plena cadência do século XXI. E, se não é 
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motivo de deleite para os que assistem, passa a ser 
uma tortura consentida, prevista e avalizada pela negli-
gência e pelo pouco caso com que o tema era tratado 
há até bem pouco tempo. 

No Amapá, levantamento feito pela Secretaria de 
Políticas Públicas para Mulheres indica que 80% das 
vítimas do escalpelamento são do sexo feminino. Na 
maioria dos acidentes, o escalpelamento é total, ou 
seja, todo o couro cabeludo é arrancado, e os cabelos 
e o pelo não voltam a crescer. 

Só para que os senhores e as senhoras tenham 
noção do que, talvez, estejam achando até estranho, 
quando ocorre o escalpelamento total, Senador Má-
rio Couto, o cabelo, que está grudado junto ao couro 
cabeludo, sai junto com todo o couro cabeludo, e fica-
mos vendo o osso do crânio da pessoa. Dependendo 
da extensão, pode levar orelha, toda a pele do rosto, 
enfim, é realmente uma tortura. E são centenas de 
pessoas no Amapá, milhares de registros no Brasil. A 
negligência das autoridades competentes e fiscaliza-
doras foi permissiva para tais acontecimentos.

Mas eu gostaria de também fazer referência à 
aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 175, de 
2008, que cria o Dia Nacional de Combate e Prevenção 
ao Escalpelamento. O projeto é de autoria do médico 
e Deputado Federal pelo Estado do Amapá Sebastião 
Bala Rocha. A aprovação de tal projeto deu-se no iní-
cio deste mês no âmbito da Comissão de Educação 
desta Casa e recebeu parecer favorável no relatório 
do nobre Senador Inácio Arruda.

O Deputado Sebastião Rocha disse ao justificar o 
seu projeto que “este é só o início de um longo caminho 
para solucionar um problema que mancha de sangue 
os rios brasileiros”. Creio, Sr. Presidente, que tal afir-
mação não é exagerada e fortalece a necessidade de 
se debater permanentemente e chamar atenção para 
este grave problema em nossa região.

Foi também com este pensamento que eu apre-
sentei emenda ao Orçamento Geral da União que 
destina recursos para a Marinha Brasileira auxiliar no 
combate ao escalpelamento. A Marinha realiza um 
trabalho preventivo muito importante, que deve ser 
sempre valorizado.

Como vemos, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, o tema é muito importante e extremamente delicado 
para a população ribeirinha do Norte do País.

Esperamos, enfim, que este debate continue e que 
um tema tão delicado continue a receber a devida aten-
ção por parte do Parlamento e do Poder Executivo.

Então, o Parlamento aqui deve ser parabenizado 
pelo belo projeto apresentado pela Deputada Federal 
Janete Capiberibe, Projeto de Lei da Câmara nº 1009, 
que na semana passada foi aprovado nesta Casa. E 

digo que obteve uma aprovação com louvor porque o 
projeto da Deputada Janete realmente vem a dar uma 
proteção a essas vítimas, porque a maioria dessas ví-
timas são praticamente irrecuperáveis.

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

Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Acabamos de ouvir o Senador Papaléo Paes, vibrante 
e corajoso Senador da República, que mostra sua vi-
são do momento que o Senado vive e o seu repúdio, 
endossado por mim, quando aqui surge um grupo 
ético... Eu faria lembrar a ignorância audaciosa... Se-
nador Papaléo, eu faria lembrar Margareth Thatcher, 
Primeira-Ministra, ela disse o seguinte, Arthur Virgílio: 
“Quando uma mulher é honesta não precisa dizer que 
o é. Se ela repete várias vezes que é honesta, eu te-
nho minhas dúvidas”. E também esse negócio de ética 
precisa acabar. Eu acho que entre nós, os 81, poderá 
haver, porque até o senadinho de Cristo teve um trai-
dor, um antiético que lhe vendeu por trinta moedas. 
Poderá haver um minúsculo em todos os aspectos, 
mas não pode haver um minúsculo, com letra minús-
cula, a se arvorar de ético. Eu, particularmente, peço 
aqui de público a minha cidade, em que fui tudo, uma 
CPI na minha vida lá, todos os dias da minha vida. E 
o prefeito é ligado ao PT, a que eu faço oposição. No 
Estado do Piauí também, em que eu fui tudo, princi-
palmente orgulhoso de ser piauiense, eu peço aqui 
uma CPI. O presidente da Assembléia é ligado ao PT. 
E aqui também. Esse negócio de grupo ético – nós 
não admitimos; não existe aqui, não. O Sr. Cristovam 
Buarque devia começar citando e tendo a coragem de 
citar os dez que tiraram a assinatura da CPI que ele 
pediu sobre educação.

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

ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Pre-
sidente. Sobre esse tema, devo fazer até dois escla-
recimentos; o primeiro é que não vi, na intenção do 
Senador Jarbas Vasconcelos, fazer separação entre 
éticos e não éticos. Apenas, de maneira espontânea, 
ele convidou um grupo de pessoas, dizendo que pre-
tendia ampliar isso e ser maioria. Na hora, repisei 
também que tenho muito pouca vocação para mino-
ria. Sou minoria apenas quando obrigado a sê-lo, mas 
procuramos ser maioria pelos meios legítimos. Então, 
não houve essa intenção do Senador Jarbas de fazer 
reunião supostamente de elite ética, porque isso seria 
grotesco, seria ridículo.

Nossa expectativa é de que o movimento por re-
formas, nesta Casa, profundas – dê no que der; doa 
o que doer; custe o que custar e haja o que houver 
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– conte firmemente – aí é que é a hora da demons-
tração – com o apoio da maioria expressiva da Casa, 
sem meio termo, sem melindre, sem medo de ferir 
quem quer que seja.

Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente, que 
estamos à altura de 14h56min. Não sei ainda quantos 
Senadores falarão – estou vendo aqui atrás os Sena-
dores Alvaro Dias, Mário Couto.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
V. Exª está inscrito como Líder.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sim, 
mas deixe-me explicar a V. Exª qual o meu ponto de 
vista. Telefonei para o Presidente José Sarney e per-
guntei a que horas ele estaria aqui para presidir a 
Casa.Ele me disse que estaria aqui às 16h. Pretendo 
falar na presença do Presidente Sarney, até porque 
vou falar dele, vou falar sobre ele, também. Então, eu 
preciso que ele esteja presente.

Se a sessão tivesse de se encerrar por falta de 
oradores, nessa hipótese, eu falaria sem a presença 
do Presidente José Sarney. Mas eu avisei, com muita 
lealdade, que falaria sobre S. Exª; que falaria sobre 
essa crise; que falaria sobre como vejo essa situação 
toda, e como vejo essa situação insustentável, hoje 
estou convencido, que foi criada nesta Casa a partir 
do poder demasiado que Senadores de pouco calibre 
de escrúpulos concederam a essa figura que se tornou 
um meliante, um bandido chamado Agaciel Maia.

Então, vou à tribuna daqui a pouco. Eu seria o 
último orador se porventura a sessão fosse se encer-
rar hoje...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Antes de V. Exª, há três oradores inscritos...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Eu 
não sei se V. Exª compreendeu...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB –PI) – 
V. Exª, como Líder...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sim, 
Sr. Presidente. Mas deixe-me ser bem claro; acho que 
V. Exª não entendeu bem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Entendi. Mas eu acho...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Às 4 
horas da tarde estou apto para falar na presença do 
Presidente, José Sarney, porque eu o convidei para 
vir aqui. Ele me disse que viria.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Na minha previsão, teremos oradores já inscritos até 
esse horário.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Se 
porventura a sessão for se encerrar, V. Exª me conce-
de a palavra, e eu falo de qualquer jeito.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Está bem.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Agra-
deço, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Convidamos como orador inscrito, representando a 
Liderança da Minoria, o Senador Mário Couto.

Depois, convidamos já para usar da palavra, como 
orador inscrito, o Senador Avaro Dias, do Paraná. O 
Senador Mário Couto...

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Permita-
me, Senador, apenas para fazer uma correção.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Pela ordem, tem a palavra o Senador Papaléo Paes.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quando eu 
encerrava o meu discurso, falei, repetindo, sobre pro-
jeto de lei aprovado no Senado da Deputada Federal 
Janete Capiberibe. O assessor meu me ligou me di-
zendo que eu teria falado 1.009. Não, é 109 o número 
do projeto. PLC 109, de autoria da Deputada Federal 
Janete Capiberibe. Foi aprovado, eu não lembro, mas 
como me foi dito que eu teria dito 1.009, corrijo para 
109 no final do meu pronunciamento.

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

– Concedo a palavra ao Senador Mário Couto, que já 
está na tribuna; que representa aquela beleza de Es-
tado, o Pará; que representa aquela beleza de gente e 
que representa o PSDB, com muita grandeza.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela Lide-
rança. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presi-
dente.

Sr. Presidente, Srs. Senadores Arthur Virgílio, 
Papaléo Paes, Alvaro Dias, inicialmente, quero agra-
decer. Estive em minha terra querida, o Pará. Percorri 
alguns Municípios daquele querido Estado e quero 
agradecer aqui, Sr. Presidente, pelo carinho com que 
fui recebido na cidade de Acará, à Prefeita Francisca, 
aos vereadores, às lideranças daquela cidade.

Também quero agradecer aos Vereadores Félix 
e Ribamar, da cidade de Concórdia, no Nordeste do 
Pará, que me receberam também com muito carinho. A 
população esteve presente em um debate político que 
fizemos naquela cidade, durante uma tarde inteira.

Também fui recebido na cidade de Mocajuba, 
uma cidade próspera, uma cidade de um grande Pre-
feito, de um exemplo de Prefeito, de um Prefeito só-
brio, tranquilo e capaz, de um grande administrador. 
Receberam-me também os vereadores daquela terra, 
bem como as autoridades religiosas, as freiras – visitei 
um colégio de freiras –, os padres, que estiveram numa 
reunião com mais de mil pessoas, debatendo os pro-
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blemas daquela cidade de Mocajuba. Deixo aqui um 
abraço fraterno a todos aqueles que moram naquela 
querida cidade.

Quero também deixar aqui um abraço carinhoso 
ao Prefeito de Alenquer, João Piloto, que esteve na 
minha casa, pedindo-me que eu fizesse algumas so-
licitações na tribuna desta Casa. E o farei hoje.

Sr. Presidente, V. Exª esteve no Pará, em Belém, 
há poucos dias. O Senador Papaléo e o Senador Ar-
thur Virgílio, presentes hoje aqui, também estiveram 
lá e viram que Belém é uma cidade próspera, uma 
cidade hospitaleira, de um povo maravilhoso. Aquele 
povo atende às pessoas com coração; é um povo ca-
rinhoso. Infelizmente, Belém passa por um momento 
de violência muito grande. Não sei se V. Exª visitou 
alguns cantos turísticos da cidade de Belém. Esse 
projeto foi feito ainda na gestão de Almir Gabriel, um 
dos maiores Governadores daquela terra. Não sei se 
V. Exª, Senador Mão Santa, esteve na Estação das 
Docas, projeto turístico muito bonito.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Iguala-se ao Puerto Madero, de Buenos Aires, feito 
pelo Menem.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Exata-
mente. Aquela Estação foi construída no Governo de 
Almir Gabriel.

E Mangal das Garças? Não sei se V. Exª esteve 
naquele complexo turístico maravilhoso. Há também 
o novo aeroporto de Belém, um aeroporto grandioso. 
Há as Sete Janelas – não sei se V. Exª também visi-
tou as Sete Janelas. Há também um mercado de joias, 
São José Liberto.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
O nome não é Onze Janelas, não?

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – É a Casa 
das Onze Janelas.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Olhe como estou bom no que diz respeito a Belém!

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Não sei 
se V. Exª esteve lá.

Enfim, todos esses projetos foram feitos na admi-
nistração de um dos maiores Governadores daquele 
Estado.

Hoje, meu Presidente, este Senador vive nesta 
tribuna, clamando providências, porque não podemos 
deixar aquele Estado, aquela Capital do jeito que está. 
Não podemos deixar que ela seja destruída, como co-
meça a ser destruída. O povo da cidade de Belém do 
Pará vivia mais tranquilo, podendo andar em qualquer 
complexo daquele com a maior tranquilidade. Hoje, 
infelizmente, não se pode dizer isso.

Belém era para estar disparada no cenário do tu-
rismo nacional e internacional. Fez-se, programou-se, 

construiu-se, estruturou-se, mas, infelizmente, não se 
consolidou, pois a consolidação de toda essa estrutu-
ra estava prevista para esses quatro anos em que o 
PSDB saiu do Governo. Infelizmente, isto aconteceu: 
um governo desastroso assumiu aquele Estado. E aí, 
Sr. Presidente, começamos a ver Belém, a Capital da 
Amazônia, começar a declinar na área do turismo. 
Se, hoje, V. Exª observar uma estatística, vai verificar 
a queda do turismo na Capital do Estado e no Estado 
do Pará. É de lamentar a qualquer paraense! E é por 
isso que peço pelo Estado, é por isso que me reúno 
nos interiores do Pará, é por isso que viajo, para sentir 
como está meu Estado, como está a economia do meu 
Estado, como está a violência no meu Estado.

O que posso fazer, Sr. Presidente? O que posso 
fazer é exatamente a atribuição que o povo da minha 
terra me delegou: lutar pela minha terra. Não estou 
aqui, não vim para cá, absolutamente, para fazer qual-
quer comentário gracioso à nossa Governadora. Não 
vim para cá, Sr. Presidente, para fazer politicagem 
em relação ao governo atual. Não é nada disso. Vim 
para cá lutar pelo meu Estado, vim para cá pedir às 
autoridades que façam, neste momento, alguma coisa 
pelo meu Estado, que olhem para meu Estado. Meu 
Estado, hoje, é o mais violento do Brasil. Não canso 
de dizer: as estradas estão destruídas. Viajei, recen-
temente, por milhares de quilômetros pelo interior do 
meu Estado. Nenhuma estrada está em boas condi-
ções. Não há uma estrada que se possa dizer que está 
mais ou menos. Todas as estradas estão destruídas 
no nosso Estado.

A violência é crescente. Em cada final de sema-
na, hoje, no Estado do Pará, só na grande Capital, só 
na grande Belém, naquela cidade maravilhosa e linda, 
de uma culinária inigualável que V. Exª saboreou, são 
doze mortes por assassinato. É daquela cidade que, 
hoje, os bandidos tomaram conta. E não podemos 
deixar que isso aconteça, não podemos deixar que 
isso predomine.

Sobre a saúde no nosso Estado, tenho de dizer 
que pessoas estão morrendo na fila, que hospitais 
estão fechando. A incapacidade da Governadora não 
permite colocar em funcionamento os hospitais que 
foram deixados para ela inaugurar. O governo anterior 
deixou dois ou três hospitais para a nossa Governa-
dora inaugurar, mas ela não consegue inaugurá-los, 
não consegue colocar os hospitais para funcionar. Pior: 
fecha hospitais que estão funcionando, como a Santa 
Casa, onde morreram aqueles trezentos bebês. Foi um 
desastre, uma tragédia! As pessoas estão chorando, as 
famílias estão chorando. Até hoje, não se apurou quem 
foi o responsável por aquela tragédia. Não entendo por 
que a Governadora não tem de responder por aquelas 
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mortes. O que se tem de fazer para que a Governadora 
possa falar sobre aquelas mortes? Trezentas pessoas, 
trezentos bebês morreram na Santa Casa.

O Hospital Ofir Loyola, em que se faz o tratamento 
de câncer – V. Exª é médico –, é um dos hospitais de 
referência, é um dos melhores do Brasil no tratamento 
de câncer, Senador médico e Presidente Mão Santa. 
Esse hospital está prestes a fechar pela incapacidade 
da nossa Governadora. E tenho de ficar calado, Se-
nador Mão Santa?

Vejo isso no interior do meu Estado. Vejo as tra-
gédias dos prefeitos que querem, a todo custo, manter 
uma segurança nas suas cidades. Há prefeitos, Sena-
dor Mão Santa, comprando carro. Aquilo que era para 
o Estado fazer, aquilo que era dever do Estado e que 
o Estado não faz os Prefeitos dos Municípios paraen-
ses estão fazendo. Em Mocajuba, por exemplo, o Pre-
feito pediu autorização da câmara municipal e criou 
uma guarda municipal capaz de, pelo menos, manter 
a ordem na própria cidade e de intimidar a ação dos 
bandidos. O Prefeito de Goianésia do Pará comprou 
viaturas e armas para a Polícia Militar, porque nada 
disso há. Cinco cidades do interior do Pará foram as-
saltadas e tomadas pelos bandidos.

Essa é a situação daquela maravilhosa terra que 
V. Exª visitou há poucos dias. Essa é a situação do meu 
Estado. Essa é a situação que o Estado do Pará vive 
hoje, Senador Mão Santa. As enchentes começam a 
baixar. As doenças começam a vir em abundância, 
e o Estado não toma conhecimento disso. Pessoas 
estão morrendo das mais variadas doenças que dão 
nas baixadas das enchentes. A Governadora não foi 
sequer se exibir quando da ocorrência das enchentes, 
quando havia o foco da televisão. Agora, não há mais 
o foco da televisão, e a Governadora deixa as pessoas 
abandonadas à própria sorte, sem remédio, sem me-
dicamento, sem nada. Óbidos, Terra Santa, Alenquer, 
Faro, Oriximiná, essas cidades foram tomadas pelas 
enchentes, que agora estão baixando. E não é tomada 
uma providência, não há medicamento, não há médico 
sequer para tratar daquelas pessoas.

Governadora, Governadora do meu Estado, por 
favor, tome conta desse Estado! Governadora, saiba 
que V. Exª é responsável por isso! O Estado, o Governo 
é responsável pela manutenção da ordem, pela saúde, 
pelas estradas, pela educação, pelo carinho com as 
pessoas, pelo respeito com as pessoas, Governadora! 
Tome conta disso!

Essa maravilhosa cidade que V. Exª, ainda há 
pouco, elogiava, eu a amo. Lá tenho minhas raízes. 
Não posso vê-la abandonada, não posso vê-la assal-
tada por bandidos, não posso vê-la sendo destruída 
sem que se tome alguma providência, sem que nos-

sa Governadora sequer anuncie qualquer providência 
para conter a bandidagem, para melhorar a saúde e 
a educação, que já foram tão boas! Ela mesma disse, 
no palanques, na sua campanha, que ia acabar com 
a violência no Estado do Pará.

Façam uma ideia, nobres Senadores, de como 
estão as vicinais! Nas estradas, nas rodovias estadu-
ais, não se tem conta de andar em carro. Andei agora 
por quase todo o nordeste do Pará, neste semestre. 
Andei em algumas cidades do baixo Tocantins, andei 
em algumas cidades do sul e sudeste do Pará, andei 
em cinquenta Municípios no primeiro semestre e vi a 
calamidade pública, o estado desastroso em que se 
encontra a saúde, em que se encontra a educação e 
em que se encontram as estradas paraenses. É la-
mentável, é lamentável que isso ocorra numa cidade 
ordeira, numa cidade que tem como padroeira a Nossa 
Senhora de Nazaré, que leva à rua mais de dois milhões 
de pessoas todo ano! Estamos nos aproximando des-
sa data. Tenho certeza de que milhares e milhares de 
pessoas irão às ruas este ano rezar e pedir pela alma 
daqueles que foram assassinados nas ruas da Capital, 
nas ruas do interior, numa verdadeira guerra da ban-
didagem contra uma população ordeira. Quem visita 
o Estado e conhece nossa população diz exatamente 
o que disse hoje o Senador Mão Santa: que aquela é 
uma cidade pela qual todos devemos zelar, porque se 
situa num Estado que ajuda nosso País. É o sexto maior 
exportador do Brasil o nosso Estado do Pará.

Agora, Senador Mão Santa, para descer desta 
tribuna, quero falar da situação dos aposentados.

Senador Alvaro Dias, V. Exª também visitou meu 
Estado e viu o carinho daquele povo, daquelas pes-
soas que hoje vivem em depressão em função da 
bandidagem que se encontra na Capital do Pará e no 
Estado todo, sem que a Governadora tome nenhuma 
providência! E olhe que falo disso toda semana nesta 
tribuna! Olhe que o assunto é repetitivo, olhe que bato, 
olhe que aciono todos, Ministro, Ministério Público! E, 
a cada semana, há mortes, mortes e mortes. A saúde 
piora a cada mês, a educação piora a cada mês.

Mas, Senador Mão Santa, desço desta tribuna. 
Senador Alvaro Dias, V. Exª é um dos baluartes des-
se assunto. Falo do Aerus, quanto dos aposentados, 
como do INSS. Esta semana é decisiva. Se o projeto 
do Senador Paulo Paim não for votado na Câmara, 
teremos de tomar outras providências, teremos de 
dizer à Nação que o Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva burlou, não deixou que se votasse o projeto dos 
aposentados na Câmara. Está tudo para ser votado, o 
projeto está pronto. Estamos com o aval do Presidente, 
Senador Cristovam. Desde abril, estamos esperando. 
Fiquei calado por muito tempo aqui, esperando o com-
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binado, esperando que os projetos fossem colocados 
em apreciação em abril. Em maio, eles não vieram 
para cá, e junho é o prazo final, Senador Papaléo. O 
Senador Paim, infelizmente, não está hoje aqui, mas 
creiam V. Exªs que, se esses projetos até o final desta 
semana não forem votados na Câmara, poderemos 
dizer à Nação brasileira que o Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva não deixou que se votassem os projetos 
do Senador Paulo Paim, membro do Partido dele; que 
o Presidente Lula, indubitavelmente, certamente, não 
gosta dos aposentados deste País; que o Presidente 
Lula quer ver os aposentados deste País morrendo à 
míngua, miseravelmente, como estão. Esse é o desejo 
do Presidente.

Eu espero que isso não seja verdade. Eu espero 
estar errado. Eu espero que possa voltar, na próxima 
semana, e elogiar o Presidente. Eu espero não voltar 
a esta tribuna para criticar o Presidente, mas, como o 
barco está indo, como as coisas estão se seguindo, 
me parece que há uma armação para que o projeto 
dos coitados aposentados deste País não seja votado, 
mas arquivado definitivamente, dizendo a todos eles: 
“Morram, vocês não merecem o meu crédito, vocês não 
merecem aquilo que eu prometi a vocês durante a mi-
nha campanha, que eu não iria deixar vocês chegarem 
a esse estado lamentável em que se encontram”. 

Pois não, Senador.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Má-

rio Couto, primeiramente quero cumprimentá-lo. Nós 
estivemos no seu Estado e pudemos constatar a lide-
rança que V. Exª exerce em toda a população do Pará. 
Pudemos sentir o quanto as pessoas o admiram, o 
quanto as pessoas o desejam cada vez mais dispos-
to a enfrentar as resistências e superar dificuldades 
para defender os interesses do Pará. V. Exª tem feito 
isso aqui com muito denodo, com muito entusiasmo, 
com muita energia. V.Exª passa muita disposição, mui-
ta energia e por isso desperta a confiança maior do 
povo paraense. 

Quanto aos aposentados, Senador Mário Couto, 
também quero cumprimentá-lo, porque ninguém fala 
mais neste assunto aqui do que V. Exª. A toda hora V. 
Exª está na tribuna, persistindo, insistindo, cobrando 
do Presidente da República. E nós estamos acompa-
nhando esses fatos aqui na Casa, na Câmara dos De-
putados, no Supremo Tribunal Federal, na Procuradoria 
da República no que diz respeito aos aposentados da 
Vasp, da Varig e da Transbrasil. A insensibilidade do 
Governo tem sido imensurável. Ainda agora, depois 
de decorridos 60 dias (os 60 dias solicitados para um 
acordo), as ações foram retirados do Supremo Tribunal 
Federal para que se chegasse ao acordo, a comissão 
foi formada, e, superados os 60 dias, o Governo pediu 

mais 60 dias. Eu não sei quanto tempo podem esses 
aposentados e inativos esperar; muitos estão envelhe-
cidos, sofridos e tantos estão doentes. E é claro que a 
insensibilidade do Governo os maltrata ainda mais. O 
que eu gostaria de pedir neste aparte, Senador Mário 
Couto, é que o Governo não engane mais, seja franco, 
seja sincero, não escamoteie a realidade, não postergue 
uma decisão. Se ações foram retiradas para o enten-
dimento, que se faça esse entendimento rapidamente 
ou que voltem as ações para o Supremo decidir. Nós 
não podemos ficar esperando indefinidamente a boa 
vontade do Governo e V. Exª, sem sombra de dúvida, 
tem sido uma voz muito forte na defesa desses apo-
sentados. Muito obrigado, Senador Mário Couto. 

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – E quero, ao 
descer da tribuna, Senador Alvaro, ser testemunha da 
sua persistência quanto aos aposentados do Aerus. 

V. Exª tem sido uma pessoa incansável em de-
fender os interesses dos aposentados que já têm os 
seus direitos garantidos. Ora, vejam: os aposentados 
do Aerus têm os seus direitos garantidos. O Governo 
não quer dar o direito dos aposentados do Aerus. É 
impressionante, é impressionante como o Presidente 
Lula – e aqui quero elogiar o Presidente da Repúbli-
ca, um homem que pegou um projeto do Fernando 
Henrique Cardoso, [o Bolsa Escola,] aumentou esse 
projeto e diminuiu o sofrimento de muitos brasileiros – 
não tem a sensibilidade de resolver os problemas dos 
aposentados deste País! Que não me venha com essa 
história de dizer que não tem dinheiro! Olhe os gastos 
correntes do Governo! Olhe os cartões corporativos! 
Olhe os empréstimos do Governo brasileiro para o ex-
terior, para a Angola, para a Bolívia! Enfim, por que isso 
contra os aposentados deste País, Presidente Lula? 
V. Exª, que teve a sensibilidade de aumentar o Bolsa 
Família, que o Fernando Henrique criou, por que não 
tem a sensibilidade de olhar por esses pobres aposen-
tados do Brasil que sofrem hoje na carne o abandono, 
que sofrem dia a dia o abandono, que sofrem na mi-
séria o abandono?

Esta semana é fatal, Presidente. Se Vossa Ex-
celência não permitir que votem o projeto do Senado 
Paulo Paim na Câmara, a partir de agosto...

V. Exª com os seus auxiliares conseguiu enganar 
a todos nós: nos levou, nos levou, nos levou, e acabou 
o primeiro semestre; mas esqueceu que ainda temos 
o segundo semestre. No segundo semestre, não te-
remos mais o que conversar. No segundo semestre, 
não teremos mais que usar esta tribuna falando neste 
assunto. No segundo semestre, temos nós que ir à rua. 
No segundo semestre temos nós que subir a rampa do 
Planalto e só sair de lá quando V. Exª resolver o pro-
blema dos aposentados. É por aí Presidente. É por aí. 
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Nós esperamos muito. V. Exª conseguiu nos enganar, 
há mais de seis anos, a nós e a um membro da sua 
bancada que é o respeitado Senador Paulo Paim.

Muito obrigado, Sr. Presidente, e desculpe-me 
passar do tempo.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Nossos cumprimentos pelo brilhante e contundente 
pronunciamento do Senador Mário Couto em defesa 
do Pará.

Com a palavra, pela ordem, o Senador Arthur 
Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, re-
centemente, na Comissão de Constituição e Justiça, 
o Senador Flexa Ribeiro fez uma exigência muito justa 
de que se aprovasse primeiro a Lei da Pesca e sem 
vetos. Era o compromisso da Liderança do Governo, 
por intermédio do Senador Jucá, com o Senador Flexa 
Ribeiro e conosco portanto. Na hora, criou-se um im-
passe porque o Senador reuniu assinaturas suficientes 
– quem fez isso aliás foi o Senador Alvaro Dias – para 
a matéria voltar para a comissão, com isso impedindo 
a instalação do Ministério da Pesca. 

Na ocasião, eu próprio consegui dar uma solução 
que foi considerada boa porque foi a solução interme-
diária. Eu disse: muito bem, vamos fazer o seguinte, 
aprova-se aqui, o Senador Alvaro e o Senador Flexa 
colecionam as assinaturas, e, se as promessas do Go-
verno não forem cumpridas, a matéria vai ficar mesmo 
sub judice, vai voltar para a Comissão de Constituição 
e Justiça.

Houve uma conversa muito profícua com os seto-
res da pesca e todos compreenderam que nós temos 
feito o possível para ajudar. Falamos com o Ministro 
Gregolin, falamos com o Líder Romero Jucá nesse fim 
de semana, e agora o Líder Jucá e o Ministro Gregolin 
comunicaram ao Senador Flexa Ribeiro que o projeto de 
lei da pesca, segundo eles próprios e segundo a palavra 
do Presidente Lula, seria sancionado sem vetos. 

Nessa condição, nós, atendendo aos apelos do 
segmento pesqueiro do País, retiramos as assinatu-
ras – no caso minha, do Senador Alvaro Dias e do 
Senador Papaléo Paes. Com isso, o PSDB cumpre o 
seu dever, cumpre com o seu compromisso e aguar-
da agora que o Governo cumpra com o seu. Ou seja, 
aprovar a lei da pesca sem vetos e nós assim teríamos 
as duas partes saindo de cabeça erguida do episódio, 
Sr. Presidente.

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

Realmente teremos um final feliz. A Secretária-Geral 
da Mesa, Drª Cláudia, nos informa que houve o re-
curso, houve a retirada e ele segue sua tramitação. 
Esperamos a sanção.

Eu pediria aqui compreensão. Eu tinha anuncia-
do já o nosso orador Alvaro Dias porque S.Exª chegou 
cedo, mas na lista de inscrição estão na frente Cristo-
vam Buarque, Antonio Carlos Valadares. Se S.Exªs não 
fizerem objeção, se cederem. O erro foi meu mesmo. 

Eu fiquei emocionado pela presença desse mais 
velho Parlamentar desta Casa, mas é em tempo, não 
é em idade. S.Exª começou a carreira parlamentar em 
1969, um vereador lá em Londrina. Eu tenho uma foto, 
bem novinho... Quarenta anos de serviços a Londrina, 
ao Paraná e ao Brasil! É um exemplo, sem uma nódoa, 
sem uma mácula. V. Exª tem a aquiescência dos dois 
Senadores que estavam inscritos – V. Exª é o 12º, e eu 
sou o 13º. Jamais ousaria passar na frente de V. Exª.

Então, V. Exª poderá usar da palavra pela aquies-
cência dos Senadores inscritos: Cristovam Buarque e 
Antonio Carlos Valadares.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, 
Senador Mão Santa. Agradeço também aos Senado-
res Cristovam Buarque e Antonio Carlos Valadares a 
concessão da oportunidade de falar.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Senador Alvaro Dias, peço a permissão para ler um 
assunto burocrático com a sua paciência.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – A 
Presidência recebeu a Mensagem nº 93, de 2009 (nº 
478, de 2009, na origem), de 16 do corrente, pela qual 
o Presidente da República solicita seja autorizada a 
contratação de operação de crédito, com garantia da 

República Federativa do Brasil, no valor equiva-
lente a até cento e noventa e quatro milhões de dóla-
res dos Estados Unidos da América, entre o Governo 
do Estado de São Paulo e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID, cujos recursos destinam-se ao 
financiamento parcial do “Programa de Recuperação 
das Rodovias de São Paulo – Etapa III”. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômi-
cos e agrada ao Governador do seu Partido, o dinâmico 
José Serra, e a outros mais.

É a seguinte a Mensagem recebida:

    509ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24704 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL510



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24705     511ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24706 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL512



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24707     513ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24708 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL514



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24709     515ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24710 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL516



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24711     517ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24712 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL518



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24713     519ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24714 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL520



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24715     521ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24716 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL522



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24717     523ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24718 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL524



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24719     525ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24720 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL526



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24721     527ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24722 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL528



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24723     529ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24724 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL530



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24725     531ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24726 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL532



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24727     533ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24728 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL534



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24729     535ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24730 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL536



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24731     537ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24732 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL538



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24733     539ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24734 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL540



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24735     541ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24736 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL542



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24737     543ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24738 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL544



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24739     545ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24740 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL546



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24741     547ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24742 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL548



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24743     549ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24744 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL550



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24745     551ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24746 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL552



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24747     553ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24748 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL554



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24749     555ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24750 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL556



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24751     557ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24752 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL558



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24753     559ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24754 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL560



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24755     561ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24756 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL562



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24757     563ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24758 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL564



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24759     565ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24760 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL566



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24761     567ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24762 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL568



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24763     569ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24764 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL570



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24765     571ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24766 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL572



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24767     573ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24768 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL574



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24769     575ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24770 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL576



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24771     577ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24772 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL578



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24773     579ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24774 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL580



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24775     581ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24776 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL582



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24777     583ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24778 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL584



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24779     585ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24780 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL586



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24781     587ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24782 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL588



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24783     589ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24784 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL590



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24785     591ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24786 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL592



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24787     593ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24788 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL594



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24789     595ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24790 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL596



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24791     597ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24792 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL598



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24793     599ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24794 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL600



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24795     601ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24796 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL602



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24797     603ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24798 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL604



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24799     605ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24800 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL606



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24801     607ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24802 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL608



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24803     609ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24804 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL610



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24805     611ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24806 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL612



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24807     613ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24808 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL614



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24809     615ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24810 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL616



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24811     617ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24812 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL618



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24813     619ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24814 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL620



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24815     621ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24816 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL622



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24817     623ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24818 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL624



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24819     625ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24820 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL626



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24821     627ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24822 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL628



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24823     629ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24824 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL630



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24825     631ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24826 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL632



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24827     633ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24828 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL634



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24829     635ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24830 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL636



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24831     637ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24832 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL638



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24833     639ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24834 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL640



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24835     641ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24836 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL642



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24837     643ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24838 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL644



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24839     645ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24840 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL646



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24841     647ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24842 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL648



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24843     649ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24844 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL650



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24845     651ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24846 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL652



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24847     653ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24848 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL654



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24849     655ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24850 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL656



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24851     657ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24852 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL658



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24853     659ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24854 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL660



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24855     661ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24856 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL662



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24857     663ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24858 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL664



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24859     665ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24860 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL666



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24861     667ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24862 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL668



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 23 24863     669ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24864 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009

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

–Sobre a mesa, mensagem do Presidente da Repú-

blica, que passo a ler:

É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– A matéria vai à Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.

Sobre a mesa, mensagens do Presidente da Re-
pública, que passo a ler:

São lidas as seguintes:

MENSAGENS 
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

– Nº 95, de 2009 (nº 475/2009, na origem), de 16 do 
corrente, restituindo autógrafos do Projeto de 
Lei de Conversão nº 8, de 2009, que dispõe so-
bre o atendimento da alimentação escolar e do 
Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos 
da educação básica; altera as Leis nos 10.880, 
de 9 de junho de 2004, 11.273, de 6 de fevereiro 
de 2006, 11.507, de 20 de julho de 2007; revoga 
dispositivos da Medida Provisória nº 2.178-36, de 
24 de agosto de 2001, e a Lei nº 8.913, de 12 
de julho de 1994; e dá outras providências, pro-
veniente da Medida Provisória nº 455, de 2009, 
sancionado e transformado na Lei nº 11.947, de 
16 de junho de 2009; e

– Nº 96, de 2009 (nº 476/2009, na origem), de 16 do 
corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei 
de Conversão nº 6, de 2009, que constitui fonte 
adicional de recursos para ampliação de limites 
operacionais do Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social – BNDES e dá outras 
providências, proveniente da Medida Provisória 
nº 453, de 2009, sancionado e transformado na 
Lei nº 11.948, de 16 de junho de 2009.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– As Mensagens nºs 95 e 96, de 2009, juntadas aos 
processados dos Projetos de Lei de Conversão nºs 6 
e 8, de 2009, provenientes das Medidas Provisórias nº 
453 e 455, de 2009, vão à Comissão Mista, nos termos 
do art. 11 da Resolução nº 1, de 2002-CN.

Será encaminhado à Câmara dos Deputados um 
exemplar de autógrafo dos projetos sancionados.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Com a palavra o bravo Senador Alvaro Dias, do Pa-
raná e do Brasil.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, 
Senador Mão Santa.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– V. Exª é tão importante, que o Presidente José Sar-
ney veio ouvi-lo. Mais ainda, passou por essa cabeça, 
José Sarney, o seu nome para sucedê-lo. Deus não 

quis, mas quem sabe será uma destinação, porque 
ele veio ouvi-lo.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Obrigado, 
Senador Mão Santa.

Presidente Sarney, Srªs e Srs. Senadores, ve-
nho à tribuna hoje para fazer algo de que não gosto: 
retribuir as “gentilezas” recebidas do Presidente Na-
cional do PT.

A CUT e o PT organizaram em São Paulo um 
evento contra a CPI da Petrobras. Durante 15 dias tra-
balharam na organização desse evento, e a frustração 
foi absoluta. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, 
apenas 150 pessoas compareceram. Outros que lá 
estiveram afirmaram que nem 100 pessoas compa-
receram à Avenida Paulista, uma frustração que cer-
tamente levou o Presidente do PT à insanidade, afir-
mando que nós que defendemos a CPI da Petrobras 
somos salafrários.

Eu entendo diferentemente. Salafrário, pela de-
finição, deve-se aplicar exatamente àqueles que são 
corruptos, desonestos, ou àqueles que defendem a cor-
rupção e a desonestidade; àqueles que são complacen-
tes, coniventes, cúmplices, partícipes ou beneficiários 
da corrupção no País. Esses, sim, podem ser tachados 
de salafrários e não aqueles que querem combater a 
corrupção e acabar com a impunidade no País.

O Sr. Ricardo Berzoini foi Ministro da Previdência 
Social e de triste memória, pois impôs humilhação a 
milhares de aposentados brasileiros, idosos que foram 
obrigados a um recadastramento perverso, humilhante, 
vexatório, tanto é que não se sustentou como Ministro 
da Previdência. Eu acho que ele direcionou muito mal 
essa pecha de salafrário.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador 
Alvaro Dias, se me permite, serei breve.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Os sala-
frários... Já vou conceder...

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Só um se-
gundo. Ele não se referia...

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pois não.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – ...a quem 

tinha 89 anos, não; essa perversidade foi para quem 
tinha mais de 90. Ele queria que os nonagenários 
provassem que estavam vivos. Foi algo que, sincera-
mente,...

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Inusitado.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – ...daria in-

veja a Adolf Hitler, tendo em vista o sadismo. Foi im-
pressionante.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Medalha 
de ouro da insensibilidade pública. Agradeço a V. Exª 
a lembrança. O Sr. Presidente do PT direcionou mal 
essa pecha de salafrário. Salafrários são os aloprados, 

    687ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



24882 Terça-feira 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009

assim denominados pelo Presidente Lula. Quando 
pessoas foram flagradas envolvidas no escândalo do 
dossiê, que tentava ligar candidatos do PSDB à máfia 
dos sanguessugas em São Paulo, o Presidente Lula 
atribuiu a responsabilidade daquele escândalo, que 
classificou de barbárie, ao Presidente Nacional do PT, 
Ricardo Berzoini. Disse, taxativamente, o Presidente 
Lula – repito as suas palavras: “Tem gente que casa e 
depois de um ano descobre que a mulher não era ideal. 
Isso faz parte da vida”. O Presidente Lula disse isso 
se referindo a Ricardo Berzoini. E vale lembrar que o 
próprio Presidente Lula destacou que quem escolheu 
a equipe de coordenação da sua campanha foi o Pre-
sidente do PT, responsabilizando por inteiro Ricardo 
Berzoini pelo escândalo do dossiê em São Paulo.

Disse mais o Presidente:

“No caso do pessoal que cuidava da 
pseudointeligência da minha campanha, não 
fui eu que escolhi (as pessoas). Quem esco-
lheu foi o presidente do partido, que era coor-
denador da campanha eleitoral.”

E o Sr. Ricardo Berzoini não teve a dignidade para 
reagir às acusações do Presidente da República. Não 
contestou, ao contrário, confirmou, afirmando: “Se o 
Presidente Lula falou, está falado”.

Portanto, Berzoini aceitou a pecha de líder dos 
aloprados, de comandante-em-chefe dos aloprados. 
Cabe, ainda, ao Sr. Ricardo Berzoini esclarecer so-
bre a origem do dinheiro que iria pagar o tal dossiê, 
o equivalente a US$1,9 milhão em dólares e reais, 
apreendidos pela Polícia Federal e mostrados ao País 
pela mídia.

“É preciso que ele esclareça, uma vez por todas, 
o que “levou essas pessoas a cometerem a barbárie.” 
Isso foi o que o Presidente Lula afirmou. “Eu quero 
saber o conjunto da obra” – palavras textuais do Pre-
sidente Lula.

Portanto, o Sr. Ricardo Berzoini não tem autori-
dade política e moral para definir salafrários, uma vez 
que aceitou, nas palavras do próprio Presidente Lula, 
as acusações que assimilou passivamente sem reação 
alguma de dignidade.

Eu poderia, se fosse tão irresponsável quanto o 
Presidente do PT, afirmar que salafrários são os gesto-
res da Bancoop, a Cooperativa Habitacional dos Ban-
cários de São Paulo, entidade fundada pelo Deputado 
Berzoini, acusada de lesar milhares de cooperados 
que jamais receberam seus imóveis. Aqueles que ar-
quitetaram o engodo poderiam ser denominados de 
salafrários.

O Promotor José Carlos Blat apontou fortes in-
dícios de crimes e de caixa dois com recursos da 

Bancoop. Disse o Promotor José Carlos Blat: “Há 
suspeitas de que a entidade tem perfil de organização 
criminosa”. Aqueles que integram uma organização 
criminosa certamente podem ser denominados de sa-
lafrários. Aqueles que defendem a instalação da CPI 
da Petrobras certamente estão muito distantes dessa 
denominação.

Mas eu gostaria, Sr. Presidente, aproveitando 
o que resta do meu tempo, de destacar mais um fato 
que considero da maior gravidade. Estão querendo fe-
char o Tribunal de Contas da União. Há poucos dias, o 
Presidente da República afirmou que era necessário 
que as obras consideradas superfaturadas tivessem 
prosseguimento. Na opinião deles, a paralisação é 
mais prejudicial do que a continuidade, mesmo que 
com o sobrepreço. É a consagração da imoralidade 
na administração pública. O Presidente da República 
não pode proclamar a imoralidade. É lamentável que 
o faça nesses termos, estimulando a corrupção no 
País. E, ao estimular a corrupção dessa forma, o Pre-
sidente inspira Parlamentares que desejam alterar as 
ações ou os poderes do Tribunal de Contas da União. 
A articulação em marcha tem por objetivo neutralizar 
o Tribunal de Contas da União. Afinal de contas, aque-
la Corte vem agindo com competência para apontar 
irregularidades.

Cito alguns números.
Do Orçamento de 2009, o Tribunal de Contas 

recomenda a paralisação de 63 obras. Em 2008, por 
exemplo, das 153 obras auditadas, o Tribunal apontou 
irregularidades em 60 delas. Dos 60 casos, 48 com 
indícios que recomendam a paralisação do contrato, 
convênio, etapa, parcela ou trecho da obra.

Nos outros 12 casos, o Tribunal recomendou re-
tenção cautelar de valores para compensar possível 
danos ao Erário. Vale ressaltar que mais da metade 
das obras auditadas envolve o PAC.

Em 2008, o montante dos recursos fiscalizados foi 
da ordem de R$26,3 bilhões. Os benefícios potenciais 
da investigação para os cofres públicos são de apro-
ximadamente R$3 bilhões em empreendimentos nos 
quais foram apontados indícios de irregularidades.

É por isso que querem alterar os poderes... Na 
verdade, trata-se de subtrair poderes do Tribunal de 
Contas. Querem anular essa ação moralizadora do 
Tribunal de Contas da União.

O que o Tribunal diagnosticou em 2008 é a re-
petição da fiscalização em anos anteriores. As obras 
de transportes e recursos hídricos apresentaram os 
maiores indícios de irregularidades. Os órgãos com 
mais empreendimentos nessa condição foram o De-
partamento Nacional de Infraestrutura de Transpor-
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tes – Dnit, com 20 obras, e o Ministério de Integração 
Nacional, com oito.

Portanto, em termos relativos, as obras da In-
fraero apresentaram uma das maiores incidências de 
indícios de irregularidades graves, com recomendação 
de paralisação. Das nove obras fiscalizadas, quatro se 
enquadram nessa possibilidade.

O que estarrece é o fato de ver todos nós com exi-
gências direcionadas ao Presidente do Senado Federal, 
para que providências sejam adotadas celeremente, a 
fim de que eventuais equívocos na Casa e na adminis-
tração da Casa possam ser punidos, para que ocorra 
responsabilização; e, do outro lado, essa tentativa de 
colocar “panos quentes” sobre as irregularidades que 
ocorrem sistematicamente no Poder Executivo.

Investigar em profundidade o Legislativo e fechar 
os olhos para as mazelas que atormentam o Poder Exe-
cutivo do País. O Poder Legislativo é mais frágil: ata-
quemos, portanto! Vamos bater sempre muito duro no 
Legislativo e vamos aliviar para o Poder Executivo.

Que batam no Legislativo, que seja o Legislativo 
investigado, que o Legislativo faça a sua parte em ma-
téria de moralização da atividade pública, mas não nos 
descuidemos das ações que desenvolvem no Poder 
Executivo. Tem que ser investigado, mais do que nunca 
agora, já que cresce a cobrança da opinião pública em 
relação à transparência e, sobretudo, à moralidade dos 
atos praticados no setor público brasileiro.

O Governo, agora, por intermédio de suas Lideran-
ças no Congresso, na Câmara dos Deputados, articula 
para que o Tribunal não tenha o poder de fiscalizar e 
paralisar uma obra, mesmo que a fiscalização constate 
irregularidades. Foram as irregularidades apontadas 
pelo Tribunal que permitiram à Polícia Federal desba-
ratar grandes esquemas de corrupção.

É claro que há empreiteiras – não todas; a gene-
ralização é burra –, mas há aquelas que também pres-
sionam para que o Tribunal de Contas seja esvaziado. 
Não podemos ser coniventes com a consagração da 
imoralidade administrativa.

Por isso, Sr. Presidente, o Congresso Nacional 
tem que reagir à tentativa daqueles que querem sub-
trair poderes do Tribunal de Contas da União.

Ao contrário: sou favorável a que se ofereçam 
maiores poderes ao Tribunal de Contas. Que ele seja 
instrumentalizado com maior capacidade operacional 
para cumprir, da melhor forma possível, o seu dever 
de investigar as ações do Poder Público.

(Interrupção do som.)

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Concluindo, 
Sr. Presidente, para que possa o Tribunal fiscalizar o 

Poder Público nos três Poderes. Esse é o nosso desejo 
e a nossa posição.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o 
Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. José 
Sarney, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Com a palavra o Senador Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, agradeço a V. Exª, 
Sr. Presidente José Sarney, ter comparecido até antes 
do momento aprazado – V. Exª me disse que compare-
ceria às quatro horas da tarde. Por tudo que raciocinei, 
por tudo que vou aqui relatar e dizer, era imprescindí-
vel mesmo a presença de V. Exª.

Antes de mais nada, Sr. Presidente, peço que os 
Anais da Casa abriguem a Ata contendo as palavras da 
oitiva dos Srs. João Carlos Zoghbi e Agaciel da Silva 
Maia, no dia 2 de junho de 2009, uma melancólica reu-
nião com a presença de três Senadores na Presidência, 
reunião que não foi... – aliás, tudo aqui é transmitido na 
íntegra pela TV Senado; essa não foi. Aqui, qualquer 
vernissage vai para a TV Senado, mas essa reunião 
não foi. Como reportagem talvez, no dia seguinte, o 
Jornal do Senado protagonizou algo que me cheirou 
a censura, porque diz cobras e lagartos do Sr. Zoghbi 
e apenas revela que o Sr. Agaciel Maia respondeu às 
acusações, como se isso fosse o bastante.

Sr. Presidente, faço aqui um histórico precisa-
mente – vou ser tautológico – começando pelo início. 
Eu estava nesta tribuna e, depois de todas aquelas 
tratativas que redundaram no não apoio do PSDB à 
candidatura de V. Exª – resolvemos apoiar o candida-
to do PT, Senador Tião Viana –, eu disse daqui para 
V. Exª, que estava na sua cadeira, essa segunda, ao 
lado da cadeira reservada para o Líder do PMDB, que, 
entre as razões que me levavam a não votar em V. Exª, 
estava o fato de que eu tinha convicção de que V. Exª 
não mexeria no Dr. Agaciel Maia.

Relatei um fato atirando no que via e matando 
talvez o que eu não via – mas foi ali que tudo começou. 
Referi-me a uma funcionária que eu nem sabia que era 
uma das secretárias dele, mas uma simples secretária 
da Casa – é honroso ser secretária de uma Casa; qual-
quer profissão digna é algo honroso e, quando eu digo 
“simples”, não estou pejorando. Estou dizendo apenas 
que eu disse que estranhava... O Senador Jereissati 
disse-me de uma BMW com a qual ela chegava aqui 
todos os dias e estacionava numa vaga privativa de 
Senadores. Estranhei, porque ou ela ganhou na loteria, 
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ou é casada com homem rico, ou comprou por meios 
escusos esse carro, esse automóvel. A única provi-
dência que essa moça tomou até agora foi ter fugido 
da imprensa; ela desceu às pressas e tirou o carro do 
flagrante. E eu soube depois, por uma bem-humorada 
colunista, se não me engano, a jornalista Denise Ro-
thenburg, que depois dessa fala, depois dessa denún-
cia, o panorama automobilístico ficou mais feio, por-
que passaram a vir com carros populares, e não mais 
com esses carros caros, para o trabalho, em diversas 
garagens aqui no Senado. Começou tudo ali. A partir 
dali, foi puxado o fio de novelo. E em relação a uma 
figura como o Sr. Agaciel Maia dá para se reconhecer 
que, talvez, se eu não tivesse, com pouquíssimas in-
formações, dito o que disse, a coisa ainda estivesse 
em banho-maria até hoje.

Percebi depois, Sr. Presidente – e tenho críticas 
a fazer à forma como V. Exª tem conduzido essa ques-
tão –, que essa quadrilha – é uma camarilha, é uma 
quadrilha de ladrões, uma quadrilha de figuras pérfi-
das, de figuras que não condizem com a dignidade do 
serviço público, uma quadrilha –, o Sr. Zoghbi, a figu-
ra que se faz de pia, de desamparada, e o outro que 
se faz de altivo – enfim, acostumado a mandar tanto 
tempo aqui, mandava certamente até em Senadores, 
talvez... Mas eu disse: essa quadrilha levou para casa 
os pen drivers e, dominando os detalhes da vida dos 
Senadores, começou a faltar um drops aqui, outro 
drops acolá, viagem que um fez para um Município, 
ou fora do País, ou com a esposa ou com não sei mais 
quem, dentro da lei, não havia como se criminalizar 
isso – acho que a imprensa se equivocou, porque não 
era para criminalizar o que não era crime.

Dizer que houve uma mudança de rumos daqui 
para frente, a sociedade cobrava que o comportamen-
to fosse outro, e as mudanças foram feitas com muita 
rapidez. Mas misturaram tanto que ficou sem que se 
averiguassem os Deputados acusados de vender pas-
sagens para auferirem dinheiro para eles, e não dei-
xou de tumultuar, de colocar uma certa nuvem sobre a 
apuração dessa roubalheira deslavada que essa gente 
praticou aqui no Senado. Uma quadrilha mesmo!

O clima, para mim, é um clima de abafa, um clima 
de não se punir. A idéia inicial era fazer uma investiga-
ção rápida, deixar o Dr. Agaciel no ostracismo por um 
tempo, deixar o Dr. Zoghbi pendurado não sei onde. 
E ele já foi nomeado por razões, que todos sabemos, 
mais do que heterodoxas. Foram razões literalmente 
heterodoxas. Ele entrou nessa quadrilha por via hetero-
doxa. Foi algo que realmente não estava programado, 
que ele fizesse parte dela.

Mas percebi que era um drops aqui, era a viagem 
do Senador fulano, do Senador beltrano, e começou 

a haver um grande silêncio no plenário. E o Senador 
Suplicy acabou de me ligar pedindo que eu dissesse 
que ele não tem nenhum medo do Dr. Agaciel Maia. 
Louvo isso porque seria ridículo se ele tivesse. Mas 
eu disse também a ele que estranhava muito ser ele 
tão presente em todos os momentos em que se fala 
de corrupção e não ter abordado com a firmeza, que 
agora ele está adquirindo, essa questão. Eu senti mui-
ta solidão em alguns momentos. E aqui vou falar, Sr. 
Presidente, que não tenho dúvida nenhuma de que se 
estabeleceu um certo silêncio neste plenário porque 
cada um imaginava, até sem ter cometido crime al-
gum, que seu nome seria o próximo a ser citado pela 
imprensa, de maneira desairosa, porque ele viajou 
com a esposa não sei para onde, algo que já comen-
tei 500 vezes, inclusive com uma pitada de crítica à 
forma como parte da imprensa tratou isso, na verdade, 
ajudando a silenciar. E não serve de desculpa, porque, 
silencia quem quer silenciar; quem não quer silenciar 
não silencia, haja o que houver, dê no que der, custe 
o que custar e doa a quem doer.

Faço aqui um parêntese para dizer que o Sena-
dor Heráclito amanhã deverá divulgar todos os atos 
secretos e tenho impressão de que deve haver muita 
perfídia nesses atos secretos. Um Senador procura a 
Mesa, o Presidente ou o 1º Secretário, seja lá quem 
for, e diz que precisa visitar o Nordeste, e o Senado 
lhe custeia a viagem, para ver a seca ou o que seja, 
ou um tratamento médico, e o Senador jamais estaria 
supondo que isso viraria ato secreto.

O Sr. Agaciel Maia, formado, doutorado, mestra-
do, tem mestrado, tem doutoramento, tem pós-dou-
toramento, tem chantagem – se acostumou com isso 
– ele, quem sabe, transformou em secretos atos que 
não tinham por que serem secretos, até para acumu-
lar poder. É a lógica do chantagista: acumular poder, 
acumular poder.

Não tenho nenhuma dúvida de que ele chegou 
aqui como um humilde funcionário que, de repente, 
servindo a um grupo de Senadores – é preciso que 
façamos averiguação de quem são esses Senadores 
até porque não gosto de oportunismo, porque não 
sou oportunista, e não gosto de covardia porque não 
sou covarde – duvido que o Sr. Agaciel Maia tenha 
praticado esses crimes todos sozinho, duvido. Tenho 
a convicção de que tem Senador por trás dele, tenho 
a convicção clara de que tem gente com mandato por 
trás dele. Nós temos que saber isso, sob pena de es-
tarmos sendo incompletos, covardes e oportunidades. 
E eu não sou nem de ser incompleto, não sou covarde 
e não sou oportunista.

Época dos panos quentes acabaram. As épocas 
dos panos quentes acabaram. Eu imagino que nós va-
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mos ter que olhar com toda atenção cada ato secreto, 
percebendo que essa é uma das páginas mais nojentas 
da história deste Parlamento. Ato secreto represen-
tando alguém que queria se precaver para continuar 
fazendo fraude em licitação, fazendo inchaço da má-
quina pública, desmoralizando e, esse é o sentido da 
luta que procuro empreender ao lado de quem queira 
empreendê-la ao meu lado, desmoralizando uma ins-
tituição que é um pilar da democracia e que não pode 
ser desmoralizada, sob pena de perecer a democracia 
brasileira. A democracia brasileira tem que sobreviver. 
V. Exª Senador Sarney, necessariamente não tem que 
sobreviver; a democracia tem que sobreviver. O Sr. Aga-
ciel, necessariamente tem que perecer como homem 
público. Tem que perecer! Não é caso de inventarmos 
nada que signifique panos quentes em relação a ele. O 
caso dele e do Sr. Zoghbi é caso de demissão a bem 
do serviço público, por se tratar de figuras que não 
respeitaram a casa que os abrigou como funcionários 
e lhes deu todas a oportunidade de fazerem uma car-
reira decente a serviço da Nação brasileira.

Eu já tive ocasião de ouvir, de maneira muito 
honesta, alguns Senadores e, ultimamente o Senador 
Cristovam, que aqui está presente, falando para uma 
jornalista do Correio Braziliense, S. Exª admitiu que se 
sentia chantageado, por uma razão qualquer, facilmen-
te resolvível e que, se não era o melhor procedimento, 
nem de leve serviria para manchar a vida do Senador 
Cristovam Buarque, ou seja, se era aquilo, então o Se-
nador está livre para dizer agora cobras e lagartos de 
quem precisa e merece ouvir cobras e lagartos. 

Eu gostaria de dizer muito – ainda agora havia 
aqui uma discussão meio tola –, e eu sou contra isso, 
grupo ético, como se os outros não fossem éticos. De 
fato, não passa pela minha cabeça. Não sou catão. 
Tenho horror aos catões. Os catões geralmente não 
são tão honestos quanto gostam de parecer. Procuro 
simplesmente ser normalmente honesto, como qual-
quer pessoa que é honesta procura ser normalmente 
honesta. Quem é anormalmente honesto não é hones-
to; até porque é anormal. 

Então, eu sou contra essa história de reunir um 
pequeno grupo, enfim, como se fosse um grupo eliti-
zado que vai salvar o Senado. Eu tenho horror a ser 
minoria. Sou minoria agora porque sou obrigado pelas 
urnas, mas não gosto de ser minoria. Considero que a 
maioria absoluta e esmagadora dos meus Colegas é 
de gente digna. Eu citei na hora um Senador humilde – 
eu avançaria um pouquinho para conceder os apartes 
–, citei um Senador humilde, de postura humilde, mas 
um grande Senador de comissões, que faz seu papel. 
Não vou citar do meu Partido, vou citar o Senador Au-
gusto Botelho. Falei na hora. Quer dizer, a gente não 

vai pôr nesse grupo o Augusto Botelho? Por que não? 
O que Augusto Botelho fez de equivocado? O que o 
Mozarildo Cavalcanti fez de equivocado? Por que não 
fazemos um grupo amplíssimo, com mais de quarenta, 
com cinquenta Senadores, com sessenta Senadores? 
Essa era a intenção do Senador Jarbas Vasconcelos e 
daqueles que participaram daquele primeiro approach, 
daquela primeira reunião.

Eu gostaria de dizer a V.Exª, Senador Presiden-
te Sarney, que nesta Casa, para quem já fez carreira 
de ético profissional acabou. É o fim da linha. A ética 
genérica morreu. Essa história de falar da ética sem 
dizer o nome de quem roubou, isso acabou. É preciso... 
Porque esse ético surfa de maneira antiética na política 
da ética, porque esse ético não arranja inimigos, esse 
ético não é perseguido, esse ético não é chantageado, 
esse ético não tem que inventar percalços, esse ético 
não tem sua família ameaçada... Esse ético genérico 
diz apenas que ser ético é bom, que ser honesto é bo-
nito, mas ele não aponta o nome, o endereço, o CPF 
do ladrão, e o meu papel é apontar o nome, o CPF e o 
endereço do ladrão. Estou aqui apontando dois ladrões 
comprovados: o Sr. Zoghbi e o Sr. Agaciel Maia. É lógico 
que, então, eu arranjo dois inimigos, eu arranjo vinte 
inimigos, eu arranjo dois mil inimigos, eu arranjo dois 
milhões de inimigos, mas não há força humana que me 
faça recuar, calar minha voz, silenciar, recuar do que 
é um propósito meu de ajudar a limpar este Senado – 
eu vou repetir – doa a quem doer, dê no que der, haja 
o que houver e custe o que custar. Ética genérica me 
soa a vigarice política. A ética especifica é aquela de 
que o Senado está precisando neste momento, dar o 
nome aos bois. 

Presidente Sarney, eu próprio vou relatar alguns 
episódios ligados a mim, Senador José Agripino.

Primeiro, fizeram chegar ao meu ouvido – hoje 
estou convencido de que a pessoa que me contou isso 
estava a serviço do Sr. Agaciel Maia – que queriam 
divulgar os gastos com o tratamento de Alzheimer da 
minha mãe, que passou dez anos doente, cinco dos 
quais praticamente morando na UTI do Hospital Sa-
maritano, no Rio de Janeiro. Ali teve dinheiro da minha 
família, teve dinheiro do Seguro Bradesco, teve dinheiro 
do Senado. Espero que o Sr. Agaciel não tenha feito 
um ato secreto disso, Sr. Presidente. Viraria uma coisa 
pessoal entre essa figura nojenta e a minha pessoa. 
Espero que não tenha tido a ousadia de fazer disso 
um ato secreto.

A um irmão que é dado a bazófias de botequim, 
ele teria dito: “O Arthur Virgílio não perde por esperar, 
porque qualquer hora vamos divulgar quanto custou 
o tratamento da mãe dele”. Graças a Deus para eles 
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que eles não fizeram isso. Graças a Deus para eles, 
não para mim. 

Depois, houve outro episódio, que bateu nas mãos 
de um jornalista escrupuloso, como é escrupulosa a 
maioria dos jornalistas deste País. Eu tinha, no meu 
gabinete, em Manaus – os Senadores Jéfferson Praia 
e João Pedro conhecem muito bem a figura que vou 
relatar –, alguém que tem domicílio no Rio de Janeiro 
– e a lei não proibia; eu poderia ter um assessor no 
Rio de Janeiro, sim –, mas que passa metade da sua 
vida em Manaus e metade da sua vida nos Estados 
Unidos, no Japão, enfim, contratado por R$1.500,00, 
para o meu gabinete.

Bateu nas mãos o dropes solto, no Piantella, para 
alguém do jornal O Estado de S.Paulo, por alguém 
ligado a esse meliante chamado Agaciel Maia, que 
eu estaria contratando o meu professor de jiu-jitsu, 
Professor Osvaldo Alves, como aquela acusação que 
fizeram à Governadora Ana Júlia, com se ela tivesse 
contratado o esteticista. Se ela contratou o esteticista, 
é problema dela, mão meu. Eu não contratei nenhum 
personal trainer para andar comigo para cima e para 
baixo. Eu não estou...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Peço 
a V. Exª que não considere o tempo, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
Em primeiro lugar, eu não estou praticando jiu-

jitsu. Em segundo lugar, o Professor Osvaldo Alves não 
é meu professor de jiu-jitsu. Em terceiro lugar, quando 
eu pratico jiu-jitsu aqui nesta cidade, é com o Professor 
João Roque, que é professor do meu terceiro filho.

O Professor Osvaldo Alves é a melhor interlo-
cução que eu tenho em Manaus com a juventude do 
meu Estado. O Professor Osvaldo Alves é uma figura 
respeitada, reconhecida e querida entre os jovens, ex-
tremamente leal a mim politicamente, ligado ao meu 
Partido, ligado às minhas lutas políticas.

Isso bateu nas mãos de uma figura conscien-
ciosa como o jornalista Rui Nogueira, do O Estado 
de S.Paulo, que, primeiro, foi ao Google e viu quem 
era Osvaldo Alves, uma figura de renome, uma figu-
ra de peso. E o Osvaldo me disse: “Olha, Arthur, eu 
peço demissão porque não quero criar a você nenhum 
constrangimento”. Eu disse: “Osvaldo, você não me 
constrange nem um pouquinho. Quero você na folha”. 
Ele disse: “Não, não vou ficar porque você vai travar 
essa luta e qualquer pretexto que você dê pode servir 
para enfraquecer você perante essa gente que está 
aí”. Então o Osvaldo Alves se afastou da convivência 
pessoal comigo.

Eu estou aqui, Senador José Agripino, relatan-
do fatos que eu poderia deixar escondidos, mas não 
quero deixar nada escondido.

Agora, eu estava ainda em Belém – fui ao ca-
samento do Senador Mário Couto – quando recebi o 
telefonema de outro jornalista muito consciencioso, o 
jornalista Paulo Celso, que faz, com o Lauro Jardim, 
o Radar da revista Veja.

O Paulo Celso perguntou se é verdade que o Se-
nador Agaciel Maia teria pago despesas minhas, numa 
viagem ao exterior, com recursos do Senado.

Primeiro, se ele tivesse feito isso, ele mereceria 
ser preso. Aliás, eu acho que, independentemente 
disso, ele merece ser preso, ele precisa ser preso, ele 
precisa ser demitido e preso.

E eu relatei a ele o que eu me lembrava do epi-
sódio de 2003, que eu fiquei... Na época, se não me 
engano, havia uma praxe – foi o que me esclareceu o 
Carlos Alberto Nina, meu assessor e meu amigo – de 
que, àquela altura, era preciso avisar que se estava 
indo ao exterior, era uma época mais burocratizada de 
cartão. O fato é que eu chego ao hotel com pouquíssi-
mo dinheiro, com minha mulher e dois filhos meus, e 
eu não tinha... O hotel não aceitou que eu confirmasse 
a minha reserva porque... Aliás, me deixou entrar, mas 
eu não cumpri aquela coisa inicial que é o meu cartão 
ser aceito, porque meu cartão não foi aceito.

Eu fiquei... Disse para o gerente do hotel que eu 
era um Senador brasileiro e que, segunda-feira, quem 
poderia falar por mim seria o Embaixador brasileiro. Mas 
eu não tinha avisado ao Embaixador que tinha ido, até 
porque eu estava fugindo daqueles jantares interminá-
veis de embaixada. Eu queria curtir uns dias na França 
com minha mulher e com meus filhos, sem aquela coi-
sa de jantar pra acolá, tal hora tem que aparecer em 
coquetel, tudo aquilo. Se eu gostasse disso, eu teria 
ficado no Itamaraty; como eu não gosto, saí. Então, eu 
disse: “Só segunda-feira eu falo com o Embaixador”. 
Ele foi muito gentil e disse: “Não, o senhor fica aqui e 
segunda ou terça-feira o senhor regulariza isso”. 

Aí eu liguei para esse amigo meu, querido amigo 
meu, amigo meu de infância, de Manaus, que foi chefe 
de gabinete do Senador Antero de Barros, funcionário 
antigo do Senado e hoje funcionário lotado no meu 
gabinete. Eu disse: “Carlos Homero, você... O que eu 
faço? Estou te ligando porque você é casado com uma 
alta funcionária do Banco do Brasil e essa funcionária 
do Banco do Brasil, sua mulher, pode perfeitamente, 
no fim de semana, me tirar desse vexame. Eu tenho 
saldo lá. Eu preciso que... Eu não quero passar meus 
dias aqui na França, que eu tirei para descanso – não 
sei quando foi, num feriadão qualquer desses – discu-
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tindo com o gerente se vou ser despejado ou se não 
vou ser despejado”.

Disse-me o Carlos Homero – jamais me dirigi ao 
Sr. Agaciel Maia – que o procurou – era um daqueles 
dias das tais peladas lá naquela casa que ele comprou, 
sem ter como justificar... Diz ele que está no imposto 
de renda. Quero saber se cabe no salário dele ter uma 
casa daquele porte e não citar no imposto de renda. 
Senão, bastaria roubar e colocar no imposto de renda 
e estaria tudo resolvido. E era algo que eu pensava que 
eu e o Carlos Homero sabíamos. Depois, eu soube que 
Carlos Homero, eu e o tal Sr. Agaciel sabíamos. 

Logicamente, ele soltou esse dropes porque deve 
estar muito incomodado com a voz que não calar. Deve 
estar muito incomodado. Deve estar muito perturbado 
com isso, até porque eu tenho a clara definição de não 
permitir que ele se aposente, tenho a clara definição 
de cobrar à exaustão a demissão desse cidadão a 
bem do serviço público, porque quem é ladrão, quem 
malversa, quem é peculatário tem de ser punido com 
demissão a bem do serviço público. Se tiver Senador 
envolvido nisso, tem que ir o Senador junto, porque 
não podemos separar gente desonesta com mandato 
de gente desonesta sem mandato. 

E o jornalista Paulo Celso disse que não iria pu-
blicar porque aquilo era uma tolice, algo que não tinha 
envolvido dinheiro do Senado, que não tinha havido 
má-fé minha. E hoje me liga outra prezada amiga, 
a jornalista Mônica Bérgamo, perguntando-me se é 
verdade... Aí percebi de novo a figura do chantagista: 
tentou emplacar a notícia na Veja, mas não conseguiu 
e correu para a Folha de S.Paulo. Eu disse à Mônica: 
“Olha, Mônica, fique muito à vontade, porque hoje eu 
vou à tribuna – eu tinha tomado a decisão de ir à tri-
buna – e vou tocar nesses pontos todos, nos que são 
conhecidos, nos que não são conhecidos, de manei-
ra muito aberta, muito clara.” Até por uma razão bem 
simples, Presidente: aí acaba qualquer veleidade de 
um cidadão desses de achar que pode me chantagear, 
até porque ninguém pode me chantagear. Até porque 
ninguém me chantagearia nunca.

Aprendi com meu pai que, se fosse o caso – e 
não é –, eu preferia ter um fim horroroso a um horror 
sem fim. O chantageado é o pior tipo de covarde que 
há. O chantageado é aquele que fica baixando a cabe-
ça para o chantagista, esquecendo que o chantagista, 
para usar a linguagem antiga da fotografia, quando ele 
dá o original, ele tem o filme; quando ele dá o filme, ele 
tem o original. Então, eu não faço negócio com chan-
tagista sob nenhum espécie! Eu não faço negócio com 
chantagista sob nenhuma espécie!

Portanto, eu estou às ordens do Sr. Agaciel Maia 
para literalmente o que ele quiser! Literalmente o que 

ele quiser! O que eu quero já está claro: demiti-lo, vê-
lo preso, se possível. E considero que alguns avanços 
já foram obtidos.

Mas, Presidente Sarney, eu lhe digo isso não com 
felicidade, não com alegria: V. Exª está vivendo uma 
missão extremamente espinhosa. Explicações têm 
que ser dadas. E agora: eu detesto essa coisa familiar, 
mas V. Exª haverá de dar as respostas para essa coi-
sa de mordomo contratado por R$10 mil trabalhando 
em casa de familiar seu. V. Exª precisa tomar atitudes 
muito firmes. Não considerei que sua entrevista tenha 
sido firme. Assisti da minha terra e entendo que a épo-
ca dos panos quentes acabou.

Eu volto a dizer: eu torço para que V. Exª seja 
capaz de dar as respostas de que o Senado precisa, 
e V. Exª precisa, a meu ver, com clareza, romper todo 
e qualquer laço com essa camarilha. Se V. Exª revelar 
que não pode ou demonstrar por atos, por omissões, 
pelo que quer que seja... Eu estou sendo sincero, Pre-
sidente, eu não teria como não ser sincero, até porque 
eu não admito que alguém entre nesse jogo comigo 
achando que vai conseguir o resultado que talvez te-
nha conseguido com outro. Comigo não consegue 
resultado nenhum! Se V. Exª não tiver como romper 
com essa camarilha, V. Exª perderá as condições de 
governar esta Casa. Se V. Exª romper com essa ca-
marilha e tomar as atitudes em relação...

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – V. Exª per-
mite, Senador?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Em 
seguida, Senador Simon.

Se V. Exª romper com essa camarilha e tomar 
essas atitudes todas que levem a Casa ao respeito 
da opinião pública outra vez, V. Exª me terá ao seu 
lado. Até porque, quando V. Exª diz – e isso me pare-
ce evasivo – que Senador faltoso V. Exª encaminha-
rá para o Supremo Tribunal Federal, eu digo a V. Exª 
que está equivocado V. Exª. Senador faltoso tem que 
ser encaminhado para o Conselho de Ética. Se V. Exª 
considerar a mim um Senador faltoso, me encaminhe 
ao Conselho de Ética. Eu não hesitaria e não hesitarei 
em colocar o nome de V. Exª no Conselho de Ética se 
eu sentir que isso é a salvação da Instituição, porque 
eu repito: V. Exª não necessariamente tem que sobre-
viver. Quem tem que sobreviver – e eu prefiro que V. 
Exª sobreviva junto –, quem tem que sobreviver é a 
Instituição Senado Federal.

Senador João Pedro, Senador Jefferson Praia, 
Senador Cristovam, Senador Pedro Simon e Sena-
dor José Agripino. Senador José Agripino e Senador 
Pedro Simon.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador 
Arthur Virgílio, pela ordem dos apartes.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – V. Exª, 
Senador João Pedro.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Agradeço 
a V. Exª.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – É pela or-
dem ou pela idade?

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – É pela or-
dem dos apartes.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Eu acho que 
deve ser pela idade, Presidente.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Em 
qualquer circunstância, V. Exª ficaria por último, por ser 
o mais jovem. O Senador João Pedro foi o que pediu 
primeiro o aparte.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/ PSB – 
SE) – Senador, talvez eu seja o último.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Eu quero, 
Senador Arthur Virgílio, já pedir desculpas porque V. 
Exª faz um pronunciamento em que fala da Instituição, 
em que fala de V. Exª, em que fala da chantagem que V. 
Exª está vivendo. Eu não ficarei até o final do pronuncia-
mento de V. Exª. Eu tenho um compromisso neste final 
de tarde. Com uma questão só eu quero concordar: V. 
Exª disse que não gosta de ser Minoria. Eu gosto de V. 
Exª minoria. Mas V. Exª faz um pronunciamento nesta 
Casa e o faz na frente do Presidente da Instituição. Pri-
meiro, a questão da chantagem tem que ser apurada. 
Tem que ser apurada. Acho que o Presidente Sarney 
deve adotar providências para apurar essa questão. A 
outra questão diz respeito à Instituição. Nós precisa-
mos – todos nós –, evidentemente há responsabilida-
des diferenciadas; nós somos Senadores, a Mesa tem 
responsabilidades, tem encaminhamentos, respostas 
a dar ao Senado e à sociedade. Precisamos disso. Eu 
estou aguardando os trabalhos do Senador Heráclito 
Fortes. Para quê? Não é para punir esse ou aquele. Mas 
nós precisamos dar um salto de qualidade na gestão 
da coisa pública. V. Exª tem toda razão, tem a minha 
solidariedade neste exato momento, principalmente no 
que diz respeito à chantagem. Isso não é republicano. 
Isso não é democrático. Isso não pode passar pela 
Casa, que é o Senado. E quero dizer publicamente, 
concordando com V. Exª: os dois Diretores, por tudo o 
que a imprensa veiculou, por tudo o que já sabemos, 
por tudo o que é palpável, eles vão ter de ser demitidos. 
Vão ter de ser demitidos os dois! E os contratos? São 
mais de trinta contratos mal explicados! Precisamos 
tratar isso com força. V. Exª cobra do Presidente Sarney 
e, ao mesmo tempo, dá força ao Presidente Sarney, à 
Mesa Diretora. Não podemos ficar emparedados, não 
podemos ficar emparedados! Temos de responder à 
sociedade, fazendo cirurgias, se preciso sem anes-
tesia. Mas devem ser enfrentados grupos. O Senado 

não pode ficar à mercê de interesse de grupos. Então, 
estou fazendo este aparte preocupado, porque isso 
agrava a situação. E, ao mesmo tempo, como homem 
público, tenho confiança na cobrança que vem de fora, 
da sociedade civil, e tenho confiança na cobrança que 
vem de dentro, dos Partidos, dos Líderes, de todos os 
Senadores, no sentido de fazermos o enfrentamento, 
para vivermos dias melhores, com uma pauta positiva, 
para fora, cuidando do Estado brasileiro, da sociedade 
brasileira. Os temas estão aí. Os temas estão postos: a 
questão da Amazônia, da pecuária, do meio ambiente, 
da reforma política, do enxugamento que deve ser fei-
to aqui, da reforma dentro do Senado. Está colocada 
a pauta. Por que não fazê-la? Por que não contrariar 
interesses, interesses escusos? V. Exª faz um pronun-
ciamento, numa sessão de segunda-feira, mas numa 
sessão importante, na presença do Presidente Sarney. 
Esse é o lado positivo. V. Exª diz: “Ó Presidente Sarney, 
vamos agir”. Todos nós devemos agir. O que não po-
demos é achar que não existe crise. Há crise, há crise! 
E há responsabilidades diferenciadas aqui. Quero me 
colocar à disposição de V. Exª, da Mesa Diretora e da 
sociedade brasileira, para fazermos um enfrentamento 
aqui, interno, e para demitirmos quem for preciso ser 
demitido. Senador que estiver envolvido tem de pagar 
por isso. Existe uma Conselho de Ética. As coisas estão 
funcionando no Brasil. Precisamos dar esse salto de 
qualidade. Parabéns pelo pronunciamento de V. Exª! 
Expresso minha solidariedade no que diz respeito à 
chantagem que envolve V. Exª e sua família. V. Exª é 
um homem público que tem todo o nosso respeito e a 
nossa solidariedade. Muito obrigado.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sena-
dor João Pedro, agradeço a V. Exª. Até aproveito para 
dizer que, amanhã, estarei presente à reunião da Mesa. 
Não posso perder a reunião da Mesa de amanhã. V. Exª, 
que me conhece há muito tempo, faz parte da minha 
vida. Por tantos anos, somos adversários, depois de 
muitos anos aliados, mas já não temos nem idade para 
apagar o que já vivemos em comum, o que já vivemos 
juntos. Eu me recordo do ano de 1986. Não entro em 
detalhes, e V. Exª compreenderá perfeitamente o que 
lhe vou dizer. Em 1986, V. Exª sabe que preço familiar 
paguei por não concordar com chantagem.

Ouço o Senador Jefferson Praia.
O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – Senador Ar-

thur Virgílio, primeiro, quero me solidarizar com V. Exª. 
Conheço V. Exª há muito tempo, conheço seu espírito 
público e a honra que o povo do Amazonas tem por 
contar com V. Exª aqui, como Senador. Eu dividiria os 
fatos que percebemos no Senado, Presidente Sarney, 
em dois tipos: primeiro, erros administrativos – muitos 
de nós cometemos aqui erros administrativos, pela for-
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ma como as situações estavam ocorrendo no Senado 
–; segundo, ações de corrupção. O erro administrativo 
é diferente de uma ação de corrupção. Uma ação de 
corrupção é aquela em que a pessoa tem o objetivo de 
obter vantagens com recursos públicos, e com isso não 
podemos concordar. Presidente Sarney, eu me refiro a 
V. Exª por que é o Presidente desta Casa e tem, como 
Presidente, a responsabilidade maior. V. Exª é aquele 
de quem estamos aqui aguardando as decisões. Per-
cebemos que algumas decisões já estão acontecendo. 
E aí também há dois caminhos na minha avaliação. O 
primeiro caminho é o da apuração, é o da verificação, 
é o da responsabilização dos culpados. Precisamos 
dar exemplo ao País e resgatar uma palavra que tem 
tudo a ver com esta Casa, mas que, neste momento, 
não está da forma como realmente é em sua essência: 
a palavra “excelência”. A palavra “excelência” faz parte 
do Senado. Tratamos uns aos outros como “Vossa Ex-
celência”. Resgatar a excelência do Senado, na minha 
avaliação, é fundamental. Por quê? Esta Casa, sim, er-
rou muito e continua errando, mas precisa dar exemplo. 
Este não é o único Parlamento que errou, não. Quantas 
assembléias legislativas, quantas câmaras municipais 
erraram? Quantos erros houve no Judiciário, no Exe-
cutivo? Mas, por percebermos que há erros aqui, não 
podemos caminhar de forma diferente. Outro caminho 
é o de não fazermos nada ou de “empurrarmos com 
a barriga”, como se diz de forma popular. E esse não 
vai ser um comportamento, Sr. Presidente, adequado 
para esta Casa. Portanto, para finalizar, Senador Ar-
thur Virgílio, por tudo que V. Exª externou – e muitos 
de nós aqui poderíamos externar diversos fatos que 
ocorreram conosco –, temos de dizer que não pode-
mos deixar que este momento passe, porque não há 
mais tempo para nada. Precisamos agir urgentemen-
te, para que a sociedade brasileira perceba o quanto 
esta instituição é importante. Temos de dar exemplo 
aqui, para que possa haver essa onda de bons exem-
plos caminhando do Senado para outros setores da 
sociedade brasileira. Parabéns a V. Exª, que abre seu 
coração e sua vida, colocando-se na posição daquele 
que quer realmente que haja o caminho da excelência 
no Senado Federal! Muito obrigado.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, querido amigo, Senador Jefferson Praia.

Concedo, agora, o aparte ao Senador Cristovam 
Buarque, pela ordem dos que solicitaram a palavra 
neste discurso.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Sena-
dor Arthur Virgílio, cerca de dois anos atrás, num dos 
momentos críticos que viveu este Senado, levantou-
se a hipótese de que a esposa do Senador Jefferson 
Péres trabalhava no seu gabinete. Ele subiu à tribu-

na, usou cinco minutos e disse: “Minha esposa não 
recebe um real do Senado. Trabalha no meu gabinete 
por que é comprometida com meu projeto. Trabalha 
ali gratuitamente”. Pronto. Ele desceu da tribuna e foi 
embora. Ninguém mais fez chantagem. Quero dizer 
que, realmente, suspeito de que houve intenção, na 
sexta-feira da semana passada, de jogar suspeitas 
sobre mim desta vez. A primeira coisa que é diferente 
da situação do Senador Jefferson Péres é que minha 
esposa nem vai ao meu gabinete; nesses seis anos, 
ela não deve ter ido ao meu gabinete cinco ou seis ve-
zes. Minhas duas filhas nem uma vez ou duas foram 
lá, até porque, por elas, eu não estaria aqui. Mas ela 
trabalha, há 26 anos e quatro meses, na Câmara dos 
Deputados. Durante esses cerca de dez mil dias – fiz 
as contas aqui mais ou menos –, ela esteve para ficar 
à disposição da Liderança do PDT, mas, ao saber que 
havia mudado a regra nas relações Senado-Câmara 
e que, para ficar ali, seria preciso ocupar um cargo e 
ganhar uma gratificação, ela disse “estou de volta à 
Câmara”, antes de receber um único real do Senado. 
E voltou para o lugar em que está há mais de nove 
anos, que é a Procuradoria, depois de ter passado 
pela Presidência, pela Biblioteca, pela Primeira Se-
cretaria. E voltou. O que foi estranho na sexta-feira é 
que se distribuiu, pela Internet, uma nota, enviando-a 
para essa Liderança, e ninguém sabia onde estava a 
nota de devolução que foi feita poucos dias depois. Fe-
lizmente, quero agradecer aqui ao Dr. Ralph Campos 
Siqueira, do DRH, que identificou essa devolução, e 
ficou tudo explicado e tudo claro. Agora, certamente, 
Sr. Presidente, fica uma dúvida: por que isso ser dis-
tribuído? Por que ser distribuído só o primeiro pedaço, 
o da ida para lá? Por que não se dizer que seria sem 
qualquer remuneração? Porque até hoje não teve um 
real do Senado para ela, uma única passagem, até por-
que moramos aqui – e respeito que os Senadores de 
fora usem, sim, a passagem para trazer suas famílias 
para Brasília, porque é um direito que eles têm, como 
o servidor de qualquer instituição, o de levar a família 
consigo. Então, é essa explicação que estou dando, 
do mesmo jeito que o Senador Jefferson Péres deu, 
com duas explicações diferentes: uma, que, no caso da 
minha esposa, ela é funcionária há 26 anos e quatro 
meses da Câmara dos Deputados – entrou lá quando 
eu era um simples professor universitário, apenas três 
ou quatro anos depois de ter voltado de nove anos no 
exterior por força do regime militar; e, segundo, que 
ela nem no meu gabinete costuma aparecer. Era isso 
que eu tinha para explicar, e quero dizer que esse 
tipo de coisa termina obrigando a gente a radicalizar, 
porque começa a dar a impressão de que quem não 
toma posições firmes tem rabo preso.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – É 
exatamente isso.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – E quero 
dizer que não me sinto absolutamente com rabo preso; 
e, se houver, que seja dito e que eu seja punido igual-
zinho a qualquer outro que o tenha também.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Se-
nador Cristovam, fico muito feliz com o seu aparte, até 
porque sei que vamos contar, e muito mais fortemente 
doravante, com o seu vigor físico para enfrentar essa 
corja, essa canalha, essa camarilha. V. Exª haverá de 
compreender muito bem que ao chantagista interessava 
só o boletim de ida e não o de retorno da sua esposa 
à Câmara, porque o objetivo não era esclarecer nada; 
o objetivo era procurar manter V. Exª no circuito da inti-
midação. Isso precisamos enfrentar com muito rigor.

Eu ia me reportar ao episódio do Senador Jeffer-
son Péres, que é parecido. De repente, eles têm que 
calar alguém. Então, para calar, o que se faz? Gente 
mais primária mata. Gente menos primária... Aliás, 
chegou a haver um telefonema para mim de uma voz 
afeminada, uma voz esquisita, afeminadíssima. Digo: 
com essa voz não dá para acreditar que vai me ma-
tar. Não dá mesmo. Com essa voz aí, não. Tem que 
arranjar outro. Até sugeri para o Dr. Agaciel o Cauby 
Peixoto, uma pessoa com um vozeirão melhor; aque-
la ali não dá. Se for aquele, peço à minha família que 
diga que foi um enfarte, porque aquele ali é vergonha. 
Eu ia brigar com meu pai, lá onde eu estivesse – acho 
que nem eu nem ele vamos para o céu. Lá no purga-
tório a gente ia brigar muito, porque ele ia dizer: “Meu 
filho, você morreu na mão desse homem com essa 
voz?” Aí, não dá.

Mas, enfim, entendo, Senador Cristovam, que 
só temos uma alternativa, que é o enfrentamento a 
essa gente. Uma alternativa só. É mesmo a guerra 
sem quartel. A credibilidade dessa gente é mínima, é 
nenhuma. E, portanto, a ideia canhestra de imaginar 
que queriam manter sob silêncio Senadores que jamais 
silenciaram antes, essa ideia cai por terra.

Portanto, digo a V. Exª: fico muito feliz, seja pela 
explicação dada, seja pelo fato de que V. Exª também 
furou a bolha. V. Exª furou a bolha. Acabou, furou a 
bolha!

Vai deixar de ser o Cristovam Buarque por causa 
disso? Não vai. Furou a bolha. E, a partir de agora, o 
que mais? Podem ter feito um ato secreto sem o co-
nhecimento de V. Exª? Podem. O chantagista é capaz 
disso. Esse ato secreto, se por ventura trouxer o nome 
de V. Exª, vai atingir V. Exª? Se houver boa-fé por parte 
de quem escreve, de quem transmite na televisão, se 
tiver a clara compreensão de que V. Exª não participou 

disso. Que interesse teria V. Exª em viajar em segredo 
para Pernambuco se V. Exª estava indo ver a seca?

As coisas vão ficar claras e vai começar a apa-
recer o desespero de pessoas que estão perdendo 
muito. Não estão perdendo só a tal aposentadoria, 
não; não estão perdendo só o salário, não. Estão per-
dendo os contratos superfaturados, estão perdendo as 
licitações fraudulentas, estão perdendo e vão perder 
a capacidade de enriquecer ilicitamente, como enri-
queceram ilicitamente às custas do Senado Federal, 
Sr. Presidente.

Quatorze anos de mando, mando absurdo, man-
do desconectado da realidade do País. Ninguém pode 
ter todo esse mando, ninguém pode ter tanto tempo 
no poder, ninguém pode ter tanto tempo e, pelo início, 
suponho, um joguete na mão de alguns Senadores. 
Depois, alguns Senadores joguetes nas mãos de um 
homem como esse, que, quem sabe, deveria ser até 
um bom funcionário no início, mas, viciou-se, porque se 
estava cevando, estava cevando outros. E gostaríamos 
de saber o nome de todos eles na máquina pública.

De repente, um funcionário ganha status de 
“super senador”, ganha fã-clubes que têm direito de 
virar às costas quando o Senador adversário passa. 
Nesta Casa está difícil de respirar, porque percebo 
claramente quem apoia a nossa luta. As pessoas fa-
lam isso e são sorridentes. Têm outras que ficam com 
aquela cara trombuda – estou pouco ligando para ca-
ras trombudas, enfim.

Tive, outro dia, um incidente. Aliás, a minha quei-
xa não é do diretor de check-in, porque o diretor de 
check-in – essa coisa ridícula, grotesca que inventa-
ram para o aeroporto – é um rapaz afável. Agora, ex-
diretor de check-in, eu imagino, eu espero que sim. 
Evitar coisas que nos cubram de ridículo é bom, faz 
bem para a saúde do Senado.

Mas, outro dia, Senador Agripino, eu estava em 
cima da hora para viajar a Manaus. Aí disseram: “Se-
nador é na Rampa A”. Eu disse: “Meu Deus, Rampa 
A? Sempre é Rampa C”, mas parei na Rampa A. Esta-
va lá, devia ser o sub-diretor do check-in, com a cara 
meio amarrada, o sujeito não precisava nem amarrar 
a cara, um sujeito feiíssimo, com a cara amarrada, que 
me fez andar da Rampa A à Rampa C, eu em tempo 
de perder o meu vôo. Eu não vou repetir mais isso, eu 
já devolvi a porcaria desse carro oficial, porque esta 
Casa está sem moral para comprar carro oficial, por-
que seria um outro escândalo, e também porque eu 
estou me sentindo muito melhor pegando um táxi para 
vir do aeroporto para minha casa, até porque ficar feito 
um peixe no aquário amparado por aquela placa de 
bronze ou trocando placa de bronze por placa branca, 
isso eu não faria, mas não faço mesmo!
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Então, eu já me livrei daquela porcaria, já não 
recebo essa tal verba que é obscura, essa tal verba 
de representação. Não condeno quem recebe. Havia 
dois telefones celulares, já devolvi um. Só está fal-
tando mesmo eu não vir mais ao Senado. E não vou 
deixar isso porque eu tenho uma missão a cumprir. A 
missão a cumprir é participar, não como protagonista, 
não como única pessoa – não tenho essa pretensão –, 
mas como uma agulha no palheiro, como uma pessoa 
a mais que não abre mão de resgatar o Senado neste 
mandato, e nós vamos ter de cortar na carne; se neces-
sário, decepando mandato de Senadores; se necessá-
rio, decepando mandato de maus funcionários que se 
perverteram, se perderam, se promiscuíram ao longo 
desse exercício tão viciado e tão vicioso do poder.

Eu agradeço a V. Exª, Senador Cristovam Buar-
que, pelo aparte.

Senador José Agripino e, em seguida, o Sena-
dor Pedro Simon.

O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Arthur Vir-
gílio, na sessão da quinta-feira, quando presidia o 
Senado o Senador Sarney, eu tive oportunidade de 
manifestar minhas preocupações e dizer do que eu 
pretendia fazer esta semana. O Presidente Sarney – 
V. Exª estava saindo – dirigiu-se a V. Exª e eu disse, 
assim como V. Exª também o disse, que estaríamos 
aqui na segunda-feira. Esta é uma semana, para mim, 
pessoalmente, muito comprometida, porque no meu 
Estado, que é nordestino, as festas de São João são 
uma tradição e os convites a mim foram exaustivos. E 
eu disse, na quinta-feira, que não iria comparecer às 
festividades que o meu mandato até impõe porque eu 
tinha uma obrigação maior que era estar aqui, porque 
esta semana nós tínhamos dois compromissos inadi-
áveis: um era a instalação da CPI da Petrobras e o ou-
tro, o esclarecimento dos tais atos secretos. Aqui está 
V. Exª, aqui estou eu, aqui estamos todos, aqui está o 
Presidente Sarney. Estamos cumprindo a nossa obri-
gação. Eu compreendo perfeitamente a indignação de 
V. Exª. O Senado está vivendo um festival de suspeitas, 
de suspeições e de acusações. Isso tem de acabar, 
e tem de acabar esta semana, Presidente Sarney. Eu 
falei agora há pouco com o 1º Secretário Heráclito 
Fortes, que está em São Paulo e chega aqui amanhã 
pela manhã. Ele me disse que amanhã entregará o 
relatório, que está pronto, com os atos secretos todos 
numa pilha, não sei qual é o tamanho da pilha, mas 
entregará para conhecimento do País o relatório e o 
conjunto dos atos secretos, para que, Senador Arthur 
Virgílio, a indignação de V. Exª seja, como a indigna-
ção do Senador Cristovam ou a de todos os que estão 
sob suspeitas; suspeitas fundadas ou não fundadas, 
e espero que não fundadas, do Presidente Sarney e 

todos, sejam dirimidas definitivamente porque se trata 
de um papel. Se tem ato secreto por trás de uma sus-
peita de má conduta ou de má ação, esse papel vai 
instaurar um processo, vai ensejar um processo, seja 
em cima de Senador, seja em cima de funcionário. Se 
for de Senador, seguramente o Corregedor vai tomar 
conta no primeiro momento; no segundo momento, vai 
ser o Conselho de Ética e, se for o caso, o Supremo 
Tribunal Federal, na hora da penalidade. O que é fato é 
que não dá para continuar como nós estamos vivendo, 
debaixo de um festival de suspeições e de acusações, 
porque isso termina parecendo que o Senado convive 
com a malandragem, com a coisa miúda, com aquilo 
que não condiz com o papel histórico do Senado, que, 
vou repetir, já deu grandes e bons exemplos ao País e 
precisa voltar a dar, e tem membros, tem integrantes 
capazes de fazê-lo. Então, o que quero dizer a V. Exª 
é que eu compartilho inteiramente de sua indignação, 
elogio aqui a sua iniciativa de sarjar o tumor, de expor 
aquilo que lhe está causando indignação, de falar com 
a veemência que está falando em defesa da sua dig-
nidade e da sua correção de atitudes. Agora, o nosso 
remédio, a nossa penicilina é a apresentação clara, 
sem reservas do relatório e da pilha de atos secretos 
doa em quem doer. Se for servidor é servidor, se for 
senador é senador, mas quem não pode pagar é a 
instituição Senado. 

Por isso estamos aqui para participar de uma 
semana decisiva. Quero reafirmar, Presidente Sarney, 
que o Senador Heráclito me confirmou que estará aqui 
amanhã e que S. Exª que é, do ponto de vista regi-
mental, o responsável pela apuração dos atos adminis-
trativos, estará aqui para apresentar à Mesa Diretora, 
claro, e à sociedade, pelos veículos de comunicação, 
qual é o relatório sobre os atos secretos e quais são 
os atos secretos, para que, definitivamente, as sus-
peitas, as acusações sejam dirimidas e para que se 
instaurem, também definitivamente, processos onde 
couber processo.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado ao ilustre companheiro José Agripino. Respondo 
a V. Exª com duas observações. O Senador Heráclito 
Fortes amanhã chega com o relatório sobre os atos se-
cretos. Então, aquela desculpa parva, aquela desculpa 
aparvalhada, aquela desculpa boba, aquela desculpa 
abobalhada, aquela desculpa tola, aquela desculpa 
atoleimada, aquela desculpa atrasada, aquela des-
culpa retardada de que não havia atos secretos caiu 
por terra. Há atos secretos nesta Casa, tanto que o 
Senador Heráclito Fortes sai do leito do hospital para 
discutir os atos secretos amanhã com o Plenário des-
ta Casa, entregando ao Presidente Sarney o relatório 
sobre eles. A parvoíce, então, se é que não estava a 
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parvoíce aliada à má fé, a parvoíce ruiu, caiu por terra. 
Há atos secretos, havia atos secretos.

Outra observação, Senador José Agripino: te-
mos imenso cuidado, sabendo com quem estamos 
lidando. Eu tenho muito mais preocupação com Se-
nadores que possam ter autorizados os atos secretos 
do que com possíveis vítimas dos atos secretos. Não 
sei o que escreveu lá o Sr. Agaciel. Pode ter um ato 
secreto que comprometa o Senador Alvaro Dias no 
ato secreto, outro a mim. Eu não pedi nada dele, não 
tenho... mas sei lá, sei lá. Vou ser rude: V. Exª disse 
que está na hora da penicilina, eu considero que ele 
é o gonococos desta Casa.

Muito obrigado, Senador José Agripino.
Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – É claro Se-

nador, é evidente a minha solidariedade ao pronun-
ciamento de V. Exª...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Senador.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – ... mas eu 
quero trazer a minha estranheza com a notícia que eu 
vejo no jornal, e eu estava na minha residência quan-
do o meu gabinete me falou que V. Exª estava na tri-
buna. E essa notícia que eu não tinha conhecimento. 
Diz a notícia que existe a afirmativa de que alguns Se-
nadores, entre os quais eu, estaríamos sendo chan-
tageados por parte de funcionários da Casa. Eu quero 
dizer que nunca na minha vida, nem na época da di-
tadura, em nenhum momento, eu fui chantageado. 
Primeiro porque, modéstia parte, a minha vida é tão 
limpa e tão transparente que não dá motivo para chan-
tagem. Segundo, porque se há algo que nunca me 
atingiu foi a chantagem. Então eu não fui procurado, 
nem direta nem indiretamente, por absolutamente nin-
guém, com relação a eu falar ou deixar de falar: fale, 
mas não fale. Isso comigo não tem. Segundo, não te-
nho nenhuma preocupação com relação aos atos e 
com relação ao que possa acontecer. A minha vida é 
uma vida limpa, conhecida, tranqüila, não melhor do 
que a de ninguém, mas que eu posso defender. Ter-
ceiro, com toda sinceridade, eu acho que estamos 
atingindo o limite do limite. Sr. Presidente, com toda 
sinceridade, eu acho que estamos chegando a um 
momento em que alguma coisa precisa ser feita. Al-
guma coisa precisa ser feita. Agora, entramos nessa. 
O Pedro Simon porque fez uma viagem, o Arthur Vir-
gílio não sei por quê, sei eu lá... Na verdade, na ver-
dade, nós estamos no fundo do poço e alguma coisa 
tem que ser feita. Alguma coisa precisa ser feita. Olha, 
eu tive no interior esse fim de semana e eu não me 
lembro de viver uma hora tão trágica, tão triste; as 
pessoas abraçam a gente numa espécie de abraço de 

pesar, como se tivesse morrido alguém e esse alguém 
seria o Senado Federal. Alguma coisa nós temos que 
fazer. E até essa notícia de ato secreto e o primeiro-
secretário saiu e nomeou uma comissão e agora já 
tem uma outra comissão e agora, não sei mais o quê...A 
repercussão disso na opinião pública é que não vai 
dar em absolutamente nada, absolutamente nada. Eu 
digo aqui: não é o problema de chamar de quem é a 
responsabilidade. Cada um tem a sua. Eu digo que 
tenho a minha, porque as coisas aconteceram e eu 
estou sentado aqui e acho que não pode mais acon-
tecer com o nosso silêncio, com a nossa omissão. Eu 
fico a pensar, Senador Arthur Virgílio: como é que o 
Senado tem hoje 10 mil funcionários, e, quando che-
guei aqui, há 27 anos, devia ter o quê? Não me lembro. 
Aliás, mandei fazer este estudo: quantos funcionários 
havia no Senado, há 27, 28 anos, quando cheguei aqui 
e quantos funcionários há agora, e até onde participei, 
pelo menos pela minha omissão. Como é que se che-
gou a esse número? Vantagens sobre vantagens para 
nós e para os outros? Não pode! Quando, inclusive, o 
Senador Sarney disse que essas coisas estão acon-
tecendo por aí, é verdade. A Câmara dos Comuns é 
um exemplo disso. Mas lá se vê a resposta. Quatro 
Ministros Parlamentares; seis já caíram fora; o Presi-
dente da Corte Comum se demitiu de vergonha, e es-
tão começando a tomar providências. Não é possível! 
Não é possível! Eu acho, Senador Arthur Virgílio, pri-
meiro, temos direito a algumas coisas. O apartamento 
está lá. Eu o ocupo. Eu vivo do meu salário de Sena-
dor. Se não fosse ocupar aquele apartamento, não 
teria como pagar R$4 mil. É um direito que eu tenho. 
Tem a gráfica no Senado, eu publico os meus discur-
sos na gráfica do Senado, os meus discursos; não mais 
do que os meus discursos! Tem a gráfica, tem a verba, 
eu uso aquela verba para fazer isso. O meu Gabinete 
tem telefone e tem selo; eu uso do telefone e eu uso 
o selo, na verba tal que é dada para usar. Acho que as 
coisas de que temos direito têm de ser transparentes, 
têm de ser transparentes. Aliás, é uma coisa interes-
sante. Essas coisas que eu estou falando... Vá ali no 
gabinete do Ministério da Educação: o Ministro, o Se-
cretário, o terceiro subsecretário, o chefe de gabinete, 
o oficial de gabinete, toda a cúpula tem direito a isso 
a que nós temos direito. Usa o telefone...Têm direito a 
isso a que nós temos direito. Agora, há exagero? Va-
mos analisar e vamos dizer. Eu, com o maior respeito, 
acho que a tal verba de indenização não deveria exis-
tir. Eu acho antipático ter que pegar um recibo de ga-
solina e trazer; eu ter almoçado com alguém em Porto 
Alegre e trazer o recibo; eu poder pegar um jornalista, 
uma empresa, não sei o quê... não uso, não discuto 
quem quer usar. Eu já manifestei várias vezes que sou 
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contrário a isso. Essas verbas estão mais ou menos 
fora do racional. Mas nós temos que ser claros, temos 
que ser objetivos. Não pode, com toda sinceridade, 
alguém estar morando há dois anos nos Estados Uni-
dos, e estar recebendo não sei quantos mil pelo Se-
nado. É uma coisa que está errada. Quantos casos 
existem iguais a esse? Como é que isso aconteceu? 
E isso não pode ficar na mão nem do Diretor-Geral 
nem do Diretor Administrativo. Nós todos somos cor-
responsáveis. Quando eu apresento a ideia de que, 
por exemplo, hoje é dia 22, vamos marcar para o dia 
27 uma reunião do Plenário, com os 81 Senadores 
votando nominalmente, para decidirmos tudo o que o 
Senado vai fazer. Apareceu uma verba no orçamento 
porque íamos fazer um novo anexo. A Mesa suspen-
deu, justiça seja feita. Mas até hoje não se sabe quem 
botou a verba no orçamento. Ninguém diz que foi ele, 
ninguém sabe quem foi. Como tinha a verba para fazer 
o túnel entre o Senado e o Palácio do Planalto e sus-
penderam. Mas ninguém sabe quem fez. Aquilo que o 
Senador Suplicy diz... Então, nós estamos aqui senta-
dos. Senador, nós somos Senadores da República. E 
aí, em primeiro lugar, ninguém lê ata. Em segundo lu-
gar, todas as vezes, quem está na Presidência diz: 
“Dispensa-se a leitura da ata.” E se suspende a leitura 
da ata. Mas, mesmo lendo a ata, depois, está lá na ata 
que a gente vota aqui a ata e a ata diz o seguinte: “Está 
em votação a decisão do dia 26 ou 27 da reunião da 
mesa. Está em votação.” Não diz qual foi a reunião, 
qual foi a discussão. E nós votamos. E quando alguém 
diz que nós somos responsáveis, somos. Mas somos 
mais irresponsáveis do que responsáveis. Isso é uma 
rotina. Aí você fala com os membros da Mesa e dizem: 
“Não, eu fui lá e assinei. Assinei. Me pediram para as-
sinar, e eu assinei.” E lá pelas tantas essas coisas es-
tão acontecendo. Não pode! Eu acho que, a essa al-
tura, esses fatos não podem acontecer. Não pode 
acontecer! Quem é que deu a verba para os funcioná-
rios ganharem a hora-extra em fevereiro? A Mesa não 
foi. O 1º Secretário diz que não foi. Quem foi? Mas es-
tão ganhando. Então, nós temos de pegar uma ques-
tão. A responsabilidade coletiva. Eu defendi e defendo. 
Se viajar para o exterior, se vai pegar verba, se vai 
pegar diária, ou se vai pegar passagem, o Plenário 
tem que votar. O Plenário vota licença para o Senador 
Pedro Simon ir à Alemanha, não sei o quê, não sei o 
quê – a gente vota. Nomeação, a gente vota; verba, a 
gente vota. Eu acho que alguma coisa assim tem que 
ser feita. Alguma coisa assim precisa ser feita. Então, 
nós vamos nessa. Não dá. O Presidente não tem cul-
pa. A Mesa não tem culpa. Os Líderes não têm culpa. 
O Plenário não tem culpa. A Diretoria não tem culpa. 
Quem tem culpa? Nós todos temos culpa? Eu acho 

que nós todos temos culpa. Então, eu queria dizer, em 
primeiro lugar, que eu acho que V. Exª está dando uma 
demonstração, ao longo da sua vida. Se alguém acha 
que vai assustar ou chantagear V. Exª, ou coisa que o 
valha, é ridículo. Eu também acho que ninguém vai 
matar V. Exª. Veja que esse ‘já não vai matar’ é meio 
com cuidado, porque aí pode matar às escondidas, se 
V. Exª não vê. É bom não ser tão firme, é bom ter um 
certo cuidado. Agora, a grande verdade é que ninguém 
chantagear V. Exª. Dizer de mim, Pedro Simon, que eu 
não estou falando porque eu fiquei preocupado é não 
me conhecer. Eu venho de longe, Senador. Eu venho 
de uma época que não era publicar, era cassar, era 
prender, era matar, era torturar. E nós, no Rio Grande 
do Sul, vencemos grandes etapas. Essa preocupação 
eu não tenho. Agora, eu tenho, sim, a preocupação de 
que o tempo está passando, e eu não vejo ninguém 
– nem eu – começar a fazer as coisas concretas que 
devem ser feitas. Ninguém se engane, Senador, há 
uma tradição: ganhar tempo, empurrar com a barriga. 
Como o Brasil é o País da impunidade, ninguém vai 
para a cadeia a não ser ladrão de galinha. A tradição 
aqui no Brasil é, quando tem uma crise que nem essa, 
“em época de muda, passarinho não canta”. Fica quie-
to, deixa passar até que venha outra crise, e venha 
outra crise, esquece-se desta e não se fala mais. Pa-
rece, Senador, que a gente está esperando isso. Está 
esperando uma próxima crise para silenciar esta e 
nada acontecer e ficar tudo igual. Meus 80 anos de 
vida e 60 anos de vida pública me dizem que desta 
vez é diferente. Esta crise veio e veio. E ela é séria, e 
ela é e profunda, e ela será resolvida ou com a nossa 
participação ou passará por cima de nós, mas ela vai 
ser resolvida. Enganam-se aqueles que queiram em-
purrar com a barriga, esperando a próxima crise. Po-
dem vir várias crises, mas esta estará sempre no topo. 
Eu acho, com toda sinceridade, Presidente Sarney, 
que devemos reunir. Eu sou um soldado raso, tenho a 
antipatia do meu Partido... V. Exª, por exemplo, diz: 
“Amanhã, vou à reunião da Mesa”. V. Exª tem uma au-
toridade que eu não invejo, mas respeito. 

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Mas 
V. Exª pode ir também, se quiser.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Não, eu não 
posso ir.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Por 
que não? Vão fechar a porta para V. Exª? Não vão. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – V. Exª é Lí-
der. 

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Não, 
V. Exª é o Pedro Simon, um Senador com autoridade 
moral.
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O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Se eu for, 
não sei se meu Líder me mandará sair da sala. 

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – V. Exª 
pode e deve ir. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – É, mas V. 
Exª vai com autoridade. Eu vou... 

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Não, 
não é verdade. V. Exª tem autoridade moral e pode fa-
zer um papel melhor do que o meu lá

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Não, autori-
dade moral eu tenho. Nisso eu concordo com V. Exª. 

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sim, 
vai fazer um papel melhor do que o meu.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – O que eu 
quero dizer é o seguinte: vamos tentar, vamos tentar 
reunir. O Presidente Sarney convida. Vamos tentar ver 
o que vamos fazer, saindo disso de ficar aqui todo o 
mundo e não sai nada. Alguma coisa tem de ser feita, 
com coragem e com seriedade. Alguma coisa precisa 
ser feita. A crise é séria. A opinião pública tem uma 
impressão horrível de nós. Olha, eu nunca tinha visto, 
eu nunca vi, ao longo do tempo, uma impressão tão 
negativa. E desta vez é engraçado porque, geralmen-
te, a crise são os políticos; depois dos políticos, é o 
Congresso Nacional; dentro do Congresso Nacional, 
a Câmara dos Deputados e o Senado lá atrás. Ago-
ra, não. Não são nem os políticos, nem o Congresso, 
nem a Câmara dos Deputados. É o Senado Federal. O 
Senado! Ou, como dizem alguns, o Zero Hora já não 
diz o Senado, diz “a Casa dos escândalos”. A manei-
ra de se referir nas manchetes não é o Senado Fe-
deral – dois pontos; é a casa dos escândalos: o novo 
escândalo. É assim que somos referidos. Vamos ficar 
quietos? Agora, com a afirmativa que saiu hoje nos 
jornais, se ficar quieto, vão dizer que é porque está 
sendo chantageado. Eu felicito V. Exª. Eu até acho que 
V. Exª, às vezes, fala demais. Fala demais porque V. 
Exª é brilhante; fala demais e é Líder e tem oportuni-
dade de falar. E faz bem falar demais. Talvez seja até 
– Deus me perdoe – um pouco de inveja minha, que 
estou falando de menos.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Há 
controvérsias.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Mas nunca 
foi tão importante V. Exª falar como agora. Fale uma, 
dez, vinte vezes, fale por cada um de nós que não 
fala, porque V. Exª está no caminho certo. E que Deus 
inspire o Presidente Sarney. Deus o inspire na sua his-
tória, na sua tradição, na sua biografia. Olha, Senador 
Cristovam, que belo artigo V. Exª fez em O Globo. Não 
sei se o Senador Sarney gostou ou não gostou, mas 

que belo artigo! Realmente, V. Exª foi muito feliz. Eu 
gostaria de ter escrito um artigo como aquele. O Pre-
sidente Sarney, um grande líder, o homem que fez a 
transformação, que fez a Constituinte, o homem que 
teve o seu lugar na história, podia ter ficado, mas está 
aqui dentro. Lá é história, mas aqui é o Presidente Sar-
ney, gurizinho com a responsabilidade de Presidente 
pela terceira vez e com a responsabilidade, cá entre 
nós, com todo o respeito, V. Exª foi quem descobriu o 
Sr. Agaciel, colocou-o como Diretor-Geral; voltou de 
novo como Presidente e o colocou pela segunda vez, 
e voltou de novo Presidente e o colocou pela terceira 
vez. Então V. Exª, quando o colocou pela primeira vez, 
o colocou na base da confiança, mas, quando o colo-
cou pela segunda vez, colocou-o na base da certeza, 
porque tinha a certeza de que foi bom. E quando o co-
locou pela terceira vez, colocou-o na base da absoluta 
certeza porque ele foi muito bom. Então, nessa hora 
nós temos que fazer alguma coisa. Alguma coisa nós 
temos fazer. Na reunião que nós fizemos e para a qual 
eu fui convidado, a gente tentou iniciar esse trabalho. 
Quando se falava da reunião dos éticos, V. Exª foi um 
dos que deixaram muito claro de que era a reunião de 
alguns, porque nem nós somos éticos, e se for ético 
tem muito mais do que nós, e não é por aí que nós 
devemos caminhar. Não seremos nós que vamos fazer 
essa limitação. Agora, tem que ser feita alguma coisa, 
tem que ser feita alguma coisa. E acho que está muito 
feliz V. Exª. Eu apenas agradeço o aparte para dizer: 
ninguém está me chantageando.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Senador.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Ninguém 
falou, ninguém telefonou, ninguém me deu a enten-
der. Ninguém, nenhuma pessoa! Eu até poderia dizer: 
“Olha me fizeram isso, tentaram fazer.” Não fizeram. 
Quero fazer justiça, estou falando o que quero, digo o 
que quero. Se estou quieto é porque quero ficar quie-
to, mas eu não tenho isso. Agora, eu nunca me senti 
tão no chão. Até posso dizer que, em nível pessoal, 
há um carinho com relação a mim, há um afeto com 
relação a mim, mas eu faço parte da Instituição. E da 
maneira como vejo a minha instituição bombardeada 
de tudo que é lado, eu estou ali para, se for o caso, 
ser afundado junto. Muito obrigado.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Senador Simon. Respondo a V. Exª dizendo que 
V. Exª não imagina a alegria que me dá vê-lo falando 
com esse vigor. Precisamos exatamente disso. V. Exª 
não depende de cargo formal de líder, ou de Mesa, ou 
o que for para, nesta Casa, ter uma autoridade moral 
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ímpar. V. Exª, portanto, haverá sempre de cumprir o seu 
dever, e com esse vigor cívico, que, agora, deu para to-
dos nós, mais do que pressentirmos, confirmarmos.

Eu já havia, certa vez, dito... V. Exª diz: “Todos 
temos culpa”. De certa forma, sim, mas vamos tentar 
delimitar bem um certo estratagema que visou a com-
prometer a inteireza da Casa, a integridade da Casa.

Em final de sessão, está-se votando projeto de 
decreto legislativo referente a acordo com a Hungria, 
com o Uruguai, com a República Tcheca, e, de repente, 
atos da Mesa: aprovado. Agora – e a ideia foi de V. Exª 
–, vai-se esmiuçar ato por ato. Quem viaja ao exterior 
tem de trazer um relatório. Isto aqui não é companhia 
que leva para a Disneylândia. Alguém que vai para o 
exterior deve voltar com sua experiência a ser parti-
lhada com os seus colegas. Afinal de contas, viajou às 
custas do dinheiro público. Se houve culpa da maioria, 
foi esta de não ter, às nove, dez horas da noite, dito: 
vamos... E é isto que os Agacieis da vida vão dizer: 
foram aprovados no dia tal. Então, não são secretos 
os atos. Isso é mentira! Vou falar português bem claro: 
isso é mentira, porque são atos que não foram dados 
ao conhecimento da Casa. Certa vez, no gabinete do 
Presidente Sarney, uma querida colega nossa, que não 
ficou até o final da reunião – e foi bom isso –, disse que 
havia essa tal culpa, que todos sabiam, que ninguém 
estava aqui há pouco tempo, que todos tinham pelo 
menos dois anos de Senado, enfim.

Quando pude dirigir-me ao Presidente Sarney, 
disse: “Presidente, vamos deixar as coisas bem cla-
ras”. S. Exª deve lembrar-se bem disso. “Eu me elegi 
Senador para representar o Estado do Amazonas, para 
dar minha visão sobre a economia e sobre a vida polí-
tica do País. Não me elegi Senador para ficar tomando 
conta de diretor ladrão do Senado, não. Não me elegi 
para isso, não. Não me elegi para virar bedel de ato de 
Mesa”. É lamentável que tenhamos de reduzir nosso 
mandato a isso também. Quero voltar...

Pois, não.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Mas temos 

de olhar isso também.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sim. 

Sem dúvida. Aprendi isso amargamente. Eu julgava 
que isso era coisa da Mesa, da 1ª Secretaria, ponto 
final, e que deixem o resto conosco: se vamos aumen-
tar a pena para os crimes hediondos ou não, se vamos 
apoiar as metas de inflação ou não. Eu me elegi Se-
nador com estes objetivos: representar o Amazonas, 
representar os interesses, a minha visão política, Se-
nador Mário Couto, sobre o País. Não vim para tomar 
conta de ladrãozinho de dinheiro de Senado Federal. 

Não vim para cá para isso. É chocante sabermos que, 
de repente, nosso mandato se reduz a isto: ficar aqui 
tendo de discutir figuras pequenas, menores, que de-
veriam ter sido extirpadas desse comando há muito 
tempo e que, infelizmente, foram criando e espalhando 
raízes e criando forças. Por que o Sr. Agaciel ficou 14, 
15 anos? Porque ficou dois. Porque ficou dois, ficou 
quatro; porque ficou quatro, ficou oito; porque ficou 
oito, ficou 14; porque ficou 14, ficou 15.

Já temos outra medida profilática. Está aí o projeto 
de resolução. Podemos aprová-lo amanhã se houver 
consenso. É aquele projeto de resolução que estabele-
ce que passa pelo Plenário a confirmação do nome. É 
só o Senador Heráclito dizer quem é, e nós todos nos 
responsabilizaremos ou não pelo nome a ser indicado. 
São medidas que vão mostrando que o Plenário volta 
a recupera sua soberania.

Agradeço a V. Exª, Senador Simon, e quero dizer 
a V. Exª que me sinto muito reconfortado. A presença 
de V. Exª me dá uma enorme alegria, uma enorme for-
ça para lutar. Tenho por V. Exª admiração e carinho e 
fico feliz de vê-lo com a disposição de participar dessa 
luta com a sua inteireza moral de sempre.

Senador Antonio Carlos Valadares, com muita 
honra.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – Senador Arthur Virgílio, entendo a perplexidade 
e a dureza e firmeza com que V. Exª ocupa a tribuna 
nesta tarde, quando se sente ameaçado no exercício 
do seu mandato, no legítimo direito de atuar nesta 
Casa da forma como achar conveniente para os in-
teresses do Senado e da Nação. Por isso, V. Exª tem 
minha inteira e irrestrita solidariedade. A ameaça é a 
arma dos fracassados...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Senador.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – ...daqueles que não têm mensagem, daqueles 
que não têm proposta nem projeto e se escondem por 
detrás do anonimato, da ameaça e da agressão visan-
do continuar a praticar atos que não condizem com a 
normalidade administrativa ou democrática. Comecei 
minha vida política não aqui no Senado. Estou aqui há 
mais de 14 anos. Antes, exerci vários cargos: de Prefei-
to, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de 
Sergipe, Governador de Estado. Em nenhum momento, 
tergiversei sobre a publicidade dos atos quando gestor 
público por várias vezes. Inclusive, eu reunia o meu se-
cretariado e recordo-me de que, na primeira reunião 
que fiz como Governador, eu disse aos Secretários: 
“Vocês não pensem que estão aqui porque são meus 
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amigos. Vocês estão aqui pela competência. Agora o 
melhor amigo do vocês é a lei. Se vocês estiverem 
cobertos pela lei, estiverem exercitando a sua missão 
dentro da lei, vocês ficarão até o final do meu governo 
e terão respeito da sociedade”. É, como dizia Rui: “Com 
a lei, pela lei e dentro da lei”, porque, fora da lei, não 
há salvação. E ainda agora, um jornalista, o Leandro, 
do Estadão, me procurou perguntando o que eu acha-
va dos atos secretos. Eu acho que todos aqueles atos 
que assinei na minha vida, inclusive como Governador 
ou como suplente da Mesa ou membro da Mesa, eu 
os assinei na certeza de que seriam publicados, va-
lidados pela publicação, porque, sem isso, não seria 
possível, pelo menos de minha parte, conceber nem 
de longe uma possibilidade de uma assinatura minha 
num documento não valer. De modo que acho que o 
Senado Federal está vivendo um momento difícil, mas, 
também, um momento importante. Quem sabe este é o 
momento de aproveitarmos para dar mais transparência 
aos nossos atos, para que a opinião pública se sinta 
bem representada aqui no Senado Federal, inclusive 
por meio de propostas como as aqui apresentadas? 
Propostas que, na mesma hora, não só V. Exª como 
outros Senadores e o Presidente José Sarney aceita-
ram, como a do nosso Senador Renato Casagrande. 
S. Exª apresentou um projeto de lei, que o Presidente 
do Senado já mandou para a Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania e da qual sou Relator. Trata 
de quê? Do portal da transparência do Senado, no qual 
serão evidenciados todos os atos administrativos do 
Poder Legislativo, do Senado Federal: folha de paga-
mento, a totalidade da folha de pagamento, os gastos 
com publicidade, as despesas realizadas com terceiri-
zados, com comissionados, com funcionários da Casa, 
as licitações, por que foram feitas, como foram feitas. 
Enfim, um portal no qual o cidadão, abrindo sem ne-
nhuma senha, apenas fazendo um clique no portal do 
Senado, poderá escolher aquilo que ele quer saber a 
respeito das decisões administrativas e o que aconte-
ce no âmbito do Senado Federal. Portanto, Senador 
Arthur Virgílio, nós que aqui estamos não para uma 
temporada, mas para que possamos exaltar sempre 
a permanência do Poder Legislativo como instrumento 
indispensável à democracia, porque o nosso mandato 
é passageiro e, assim, de um momento para o outro, 
nós não somos mais Senadores, não somos mais Par-
lamentares. Mas a instituição permanece como marca 
indelével de um país democrático. Por isso, eu quero 
parabenizar V. Exª e dizer que estou de acordo com 
todos os atos que venham dar a maior celeridade pos-
sível para resolução daquilo que está sendo objeto de 

denúncia, de crítica na mídia nacional, que merece o 
nosso respeito, que merece o nosso acatamento. Afi-
nal de contas, os jornalistas trabalham para isso: não 
só para dar as boas notícias do Poder, mas também 
aquelas notícias que comprometem a ação política ou 
administrativa dos políticos. Portanto, eu não vejo essa 
crise como algo que vai acabar com o Senado, porque 
o Senado é permanente. Agora, devemos aproveitar 
este momento histórico, no qual até nós, ao entrarmos 
em um avião e ouvirmos alguém dizendo: “Senador!”, 
não nos sentimos muito à vontade, com todo mundo 
nos encarando no avião. Mas quem é o Senador? O 
que eles estão pensando a nosso respeito? Então, eu 
quero é estar num avião, ou onde quer que eu este-
ja, num supermercado, numa feira, num comício, e o 
povo sinta que ali está um homem público respeitado. 
E, da forma como está o Senado Federal, nós todos 
estamos numa situação muito difícil, embora não te-
nhamos culpa sobre tudo o que acontece. 

Mas nós temos a nossa responsabilidade. E a 
responsabilidade, se não for bem cumprida, tem que 
ser penalizada. Todos aqueles que têm culpa no car-
tório irão merecer as aplicações severas e duras da 
lei. Dura lex sed lex. Obrigado a V. Exª.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Senador Valadares. Considero o aparte de V. 
Exª cheio de sensatez, cheio de coragem cívica. E eu 
o recebo com o maior afeto, com o maior carinho no 
discurso que pronuncio na tarde de hoje. Muito obri-
gado de coração a V. Exª.

Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Ar-

thur Virgílio, primeiramente quero registrar que jamais 
imaginei pudéssemos estar vivendo um momento tão 
vexaminoso, tão humilhante como este que estamos 
vivendo no Senado Federal. De outro lado, também 
registro que, em outros tempos, certamente a institui-
ção não suportaria tanto. É uma demonstração da vi-
talidade e da consistência das instituições públicas no 
Brasil suportar essa tempestade devastadora que nos 
açoita há várias semanas, há vários meses ou vários 
anos. Enfim, as denúncias ocorrem reiteradamente há 
muito tempo. Quero também destacar, Senador Arthur 
Virgílio, que, com a coragem que V. Exª demonstra ao 
longo do seu itinerário político, chantagem se consti-
tui em tiro no pé. É evidente que chantagem alguma 
amedrontaria V. Exª. É um equívoco dos chantagistas 
e certamente se arrependerão das veladas ameaças 
que fizeram ou que ainda estão a fazer. Eu não creio 
que qualquer outra instituição resistiria a uma devassa 
dessa natureza, como vem suportando o Senado Fe-
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deral. E é bom que isso ocorra. É bom que isso ocor-
ra para que se estabeleça um novo tempo; para que 
se estabeleça o marco de um novo rumo porque nos 
causa constrangimento a situação que vivemos diante 
de tantas suspeitas que não são novas, são antigas, 
reiteradas e agora explodem para o conhecimento 
maior da opinião pública. Creio que precisamos encur-
tar essa crise superando-a, vencendo-a, derrotando-a 
com medidas de natureza prática eficazes. Sei que 
o Presidente Sarney tem muito mais experiência do 
que todos nós nesta Casa, mas queremos contribuir 
também com sugestões ou pelo menos opinando a 
respeito do que se passa aqui. Acho que aqueles que 
se escondem, se acovardam diante de fatos dessa 
natureza de tal gravidade ou de tamanha repercus-
são não agem corretamente; aqueles que evitam esse 
enfrentamento não agem em respeito às exigências 
de esclarecimentos da sociedade brasileira. O que eu 
imagino ser adequado nesta hora é dividir em duas 
etapas: a primeira delas, providências administrativas 
que cabem ao Presidente Sarney, ao 1º Secretário He-
ráclito Fortes, enfim, à direção da Casa, obviamente 
ouvindo os 81 Senadores. Providências administrativas 
com base numa sindicância já realizada e que pode ser 
complementada por nova sindicância. Incluo nessas 
providências a demissão daqueles que eventualmen-
te estejam envolvidos, com provas já consagradas. 
Se existirem provas definitivas sobre o envolvimento 
de pessoas, elas devem ser imediatamente demitidas 
num ato administrativo. Se as pessoas estiverem su-
postamente envolvidas e ainda não houver a confirma-
ção definitiva do envolvimento, que sejam afastadas 
até que se concluam as apurações. Se, concluídas 
as apurações, essas pessoas estiverem isentas de 
responsabilidade, elas retornarão, com o necessário 
desagravo público. Se estiverem envolvidas, não vol-
tarão mais. São providências administrativas punitivas 
que devem ser acompanhadas de providências admi-
nistrativas de mudança, de reforma. E a reforma tem 
de ser de profundidade. Outro lado da questão são as 
providências judiciais. Essas dependem da conclusão 
da investigação judiciária que deve realizar o Ministé-
rio Público. Sempre defendi, desde o início, apesar do 
constrangimento, que era, sim, uma exigência a convo-
cação da investigação independente, porque qualquer 
investigação interna poderia ficar sob suspeição, de-
pendendo da sua conclusão. Portanto, a investigação 
independente é indispensável. O Ministério Público é 
uma instituição independente, consagrada e que tem 
autoridade moral para essa investigação, certamente 
sem espetaculosidade. E se entender o Ministério Pú-

blico ser conveniente, cabe a ele convocar para a par-
ceria a Polícia Federal. Eu não vejo como considerar 
isso algo extemporâneo. Afinal, somos uma instituição 
pública, que está sujeita à transparência, moralidade 
e publicidade dos seus atos, conforme estabelece o 
art. 37 da Constituição. É certo que esses atos ditos 
secretos são atos nulos evidentemente em função do 
art. 37 da Constituição. Senador Arthur Virgílio, fala-se 
em estabelecer responsabilidades. Eu, que fui membro 
da Mesa durante dois anos, jamais tomei conhecimen-
to de ter passado pela Mesa qualquer ato de natureza 
secreta. Atos administrativos passaram pela Mesa, 
mas certamente tanto quanto eu os outros membros 
da Mesa – pelo menos no período em que a integrei 
como 2º vice-Presidente – não tínhamos noção de 
que atos pudessem ser considerados secretos. Isso 
é inusitado. Numa instituição pública, atos secretos? 
Que mistério é esse? O que esconderia esse tipo de 
mistério? Eu espero que nenhum dos atos que assi-
nei, como 2º vice-Presidente, tenham sido considera-
dos secretos posteriormente. Eu estaria sendo traído 
evidentemente. Em vez de ser responsável, eu seria 
um traído e não responsável. Jamais assinaria um 
ato que considerasse ilícito. Se atos foram incluídos 
em atas que assinei posteriormente – também é uma 
possibilidade – seria, obviamente, um crime. Seria um 
crime. É evidente que, quando se estabelece o debate 
sobre responsabilidades na Casa, é preciso ter essa 
franqueza, sinceridade, como V. Exª teve ao ir à tribuna 
e relatar fatos que estariam sendo investigados alea-
toriamente, sem nenhuma razão de ser, porque são 
atos perfeitamente lícitos praticados. Esse cuidado de 
se estabelecer para uma etapa posterior as penalida-
des legais, se for o caso, é exatamente para não se 
estabelecer a injustiça de um julgamento precipitado. 
O prejulgamento pode ser injusto e pode dar margem, 
mais tarde inclusive, a ações e indenizações que cus-
tariam caro à própria Instituição. Na verdade, todo ato 
jurídico tem que ser perfeito para que seus efeitos 
também sejam corretos. E é isso que nós defendemos. 
As providências administrativas são mais céleres, são 
mais ágeis e devem ser tomadas imediatamente. Se 
possível, encerraríamos este debate aqui com essas 
providências e aguardaríamos as conclusões das ações 
da esfera judiciária que saberíamos respeitar, obvia-
mente, atingissem a quem pudessem atingir. Como V. 
Exª, também defendo que se eventualmente algum 
Senador estiver envolvido em ato ilícito, o Conselho de 
Ética deve ser, sim, o destino antes que o destino ine-
vitável seja o Supremo Tribunal Federal porque haverá 
de sê-lo também, independentemente de o Conselho 
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de Ética avaliar um eventual ato de quebra de decoro 
parlamentar. Agradeço a V. Exª a oportunidade deste 
aparte e digo ao Presidente Sarney que, às vezes, 
podemos não agradá-lo com afirmativas que podem 
ser até contundentes, em razão até do calor deste 
momento em que vivemos, mas os nossos propósitos 
são os de colaborar com V. Exª, para que desta crise 
possamos erigir uma nova instituição. Sobre os escom-
bros provocados por esta crise, podemos erigir uma 
instituição, onde estejam fincados alicerces básicos da 
democracia, uma instituição que seja mais respeitada, 
mais acreditada e valorizada pelo povo brasileiro. É o 
que desejamos. Certamente isso terá de acontecer 
custe o que custar. Muito obrigado, Senador Arthur 
Virgílio. Parabéns pelo destemor de V. Exª.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Senador Alvaro Dias. Respondo a V. Exª, em 
primeiro lugar, registrando o seu aparte muito bem 
pensado, muito bem medido, que revela a maturidade 
da sua longa e profícua carreira pública.

Agora, veja, V. Exª chama a atenção para um fato, 
que tentei aqui, sem a mesma objetividade, levantar. V. 
Exª foi vice-Presidente e disse que não tomou conheci-
mento de atos secretos. Alguns aproveitaram isso para 
dizer: Então, não há atos secretos. Está provado que 
há atos secretos, que houve atos secretos. 

Então, está provado se é verdade – e é verdade 
que V. Exª não tomou conhecimento disso -, estou con-
vencido de que as figuras em torno do Sr. Agaciel Maia, 
ele próprio, transformavam em secretos atos que não 
deveriam fugir da luz, para ganhar poder, para acumular 
poder e – quem sabe? – montar mesmo essa rede de 
intimidação e chantagem que, para mim, foi montada 
e tem funcionado aqui no Senado Federal, ou seja, o 
Senador citado no ato secreto não é necessariamente 
culpado disso. Ele não tinha de ficar acompanhando o 
ato como se acompanha uma procissão. Ele estava ali, 
alguém com cumplicidade ou não de Senadores – isso 
tem que ser aclarado – para cumular poder transforma 
em ato secreto: “está aqui o favor!”. Depois: “No dia tal 
eu fiz um favor, não divulguei a sua despesa com mé-
dico, hospital...” Enfim, por aí a fora.

Agora, veja, Sr. Presidente, o nível de gente com 
que estamos lidando! O Sr. Agaciel solta... Quando ele 
questionou, tentando me comparar com a Governadora 
do Pará, uma figura do renome do Professor Osval-
do Alves, quando ele insinuou que poderia divulgar 
os gastos com o Alzheimer da minha falecida mãe, 
eu disse: isso é uma baixeza enorme! Mas a baixe-
za maior é quando ele insinua, como se com isso me 
prejudicasse, que algo ilegítimo e ilegal teria sido feito 

por ele para me beneficiar, ou seja, ele assumiria uma 
ilegalidade, ele que nega tanto que tenha praticado 
ilegalidade, assumiria, então, que teria praticado uma 
ilegalidade. Assumiria, então, que é uma má compa-
nhia. Assumiria, então, que a sua assinatura só serve 
para fazer coisa ruim. E, em se tratando de alguém 
que, pelos pen drivers que tem em sua casa, deve 
saber mesmo que é um tiro no pé imaginar que vai 
me... Imagine, é só o que estava me faltando a essa 
altura da minha vida! 

Mas agradeço muito a V. Exª, Senador Alvaro 
Dias, e concedo o aparte ao Senador papaléo Paes... 
Não sei se o Senador Mário Couto a solicita ou se fala 
em seguida, o microfone está... Não é aparte? (Pausa.) 
Sim. Então, Senador Papaléo e Senador Mário Couto, 
para encerrar. 

O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Senador Ar-
thur Virgílio, eu quero prestar a minha solidariedade 
a todas as palavras que V. Exª proferiu, no sentido de 
defender-se não, mas de esclarecer as questões re-
lativas à pessoa de V. Exª, à pessoa Arthur Virgílio, ao 
Senador Arthur Virgílio, enfim. Como V. Exª, também 
abomino qualquer tipo de chantagem. Chantagista não 
deve ter vez com ninguém. Então, eu quero fazer essa 
minha referência de solidariedade a V. Exª e aproveitar 
também para falar sobre parte do seu discurso, princi-
palmente porque eu me senti no dever, na obrigação, 
de fazer algum tipo de esclarecimento. V. Exª fez re-
ferências aí, citou diversos adjetivos se contrapondo 
àqueles que declararam que aqui dentro do Senado 
não havia e não há ato secreto. Eu quero dizer que eu 
talvez tenha sido o único que, usando daquela tribuna, 
disse que estava equivocada a definição de ato secreto. 
Eu disse também que e esse equívoco não seria eu, 
por não conhecer profundamente, por não conhecer 
a parte técnico-administrativa, que iria definir o que é 
secreto. Mas o apelido já pegou. Não adianta agora. 
Pegou o apelido. Começou ato secreto, ato secreto, 
ato secreto, e pegou.

Então, nós todos poderemos estar assim cha-
mando esses atos, que são chamados atos secretos, 
mas deveriam ter outra denominação, erradamente, 
porque o secreto, na minha opinião, se restringe a um 
grupo pequeno de pessoas: dois, três. Aí seria secre-
to: esconde aí nesse cofre, esconde nessa gaveta. Mas 
eu tomei conhecimento de alguns atos relatados como 
atos secretos – estou falando só de pessoal – e digo 
que realmente é uma injustiça muito grande tachar 
profissionais como o assessor de um grande Senador 
da Casa, um Senador sério, que veio me mostrar a 
criação do cargo. Eu disse: Olhe, se V. Exª quiser falar 
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aqui para se defender, fale que eu vou assumir a mi-
nha assinatura no cargo que foi criado. Foi criado um 
cargo para determinado partido e em seguida o Líder 
do partido pediu a nomeação do cidadão. Logo em 
seguida, o cidadão foi nomeado e me foi apresentado 
um boletim administrativo com o nome dele. Então, no 
momento em que o nome dele vai para um boletim 
administrativo, deixa de ser ato secreto, mesmo não 
sendo publicado na Intranet. Então, talvez, os atos se-
cretos sejam os não publicados na Intranet, porque 
todas as ações da Casa são publicadas no Diário Ofi-
cial do Senado. Mas essas nomeações elas não são 
publicadas no Diário Oficial do Senado. Então, se o 
que foi publicado só na Intranet, aliás, no boletim de 
pessoal ou no boletim administrativo, for ato secreto, 
então, não tem ninguém aqui nomeado de maneira 
correta. Então, não é ato secreto porque o público pas-
sa a ter acesso. Qualquer pessoa que vá aos Recursos 
Humanos poderá ver, porque, quando se nomeia es-
sas pessoas, esse ato gera procedimentos que inclui 
a comunicação ao setor encarregado da folha de pa-
gamento, ao cadastro de pessoal. Eu sei que seria 
muito cômodo para mim politicamente fazer um dis-
curso político e dizer para todo o mundo o seguinte: é 
isso, é aquilo, é aquilo outro, porque estaria agradan-
do. Mas eu estou aqui até chamando atenção, porque 
só a expressão “ato secreto” arrasou a nossa Casa. 
Então, as pessoas têm até que saber o que é ato se-
creto. E eu encareci alguém que pudesse usar da tri-
buna com conhecimento de causa para falar sobre ato 
secreto. Ninguém falou. Muito pelo contrário, nós con-
tinuamos reforçando “ato secreto, ato secreto”. Agora 
me parece que estão chamando assim aqueles atos 
que não foram para a Intranet. Não foram para a Intra-
net. Eles ficaram diferentes dos outros, mas todo pro-
cedimento legal foi feito. Agora atos com nomes incor-
retos ou com vício formal não têm plena validade. 
Então, eu queria deixar bem claro isso. O Presidente 
Sarney é Senador pelo Amapá, preside a Casa. O Se-
nador Sarney é testemunha de que eu tenho por S. 
Exª um sentimento de amizade e gratidão. Mas S. Exª 
que diga quantas vezes eu o incomodei para resolver 
problemas pessoais ou administrativos aqui nesta Casa. 
Eu pergunto a V. Exª se, algum dia, eu cheguei ao se-
nhor e disse: “Presidente, dê uma força lá para liberar 
emenda para isso, para aquilo”. O nosso relaciona-
mento sempre foi muito bom. Sempre disputamos elei-
ções – algumas ou muitas vezes, em palanques dife-
rentes. Mas existe o respeito. Por isso, quero aqui dizer 
a todos que estão nos ouvindo que não estou fazendo 
uma deferência especial ao Presidente Sarney. Estou 

tentando fazer o que talvez um padre ou um pastor 
tentasse fazer num baile funk, ou seja, praticamente 
falando sozinho, praticamente ficando numa situação 
de dizerem: “Olha, o Papaléo está se desgastando”. 
Mas, Presidente e Senador Arthur, eu quero dizer que 
é meu este temperamento: não virar as costas para 
quem quer que seja que precise que se faça justiça. 
Não vou virar as costas. Também não viro as costas 
para quem quer que seja que precise de punição, por-
que quero ver, sim, aquele que precise de uma punição 
ser punido exemplarmente. Mas não quero fazer injus-
tiça com a Casa. Excelência, entendo o discurso de V. 
Exª. É um discurso correto, em prol da Casa. Tem a 
sua forma de fazer e tem a minha forma de fazer tam-
bém. Então, prefiro que tenhamos um esclarecimento 
sobre todas essas condições. Agora, eu, que fui Se-
cretário de Saúde e Prefeito, e V. Exª, que foi Prefeito, 
temos uma noção da administração. A nossa ânsia 
aqui é porque nós estamos falando para todo Brasil, 
falando para os jornalistas, ficamos ansiosos em dar-
mos sugestões aqui, sugestões ali, mas nós sabemos 
e, como médico, eu sei que, para tratar uma doença 
– porque é uma doença que está no Senado – nós 
temos que ter um diagnóstico. Se nós não tivermos 
esse diagnóstico, nós vamos tratar a doença mal; se 
nós acharmos que podemos tratar uma doença grave 
com um remédio sintomático, o paciente vai melhorar 
da febre, vai melhorar seu bem-estar mas vai morrer 
da doença; e não é isso que desejamos. O que dese-
jo sinceramente, como brasileiro, como alguém que 
está aqui de passagem nesta Casa, porque eu tenho 
minha profissão, é médico. Exerço minha profissão até 
hoje: dois dias na semana aqui e nos finais de semana 
lá. Então o que eu quero para esta Casa é que ela te-
nha a imagem que sempre teve, e essa imagem somos 
nós. Nós, muitas vezes, na ânsia de darmos uma sa-
tisfação pública acabamos ajudando a Casa a ficar 
menor ainda. Então, nós queremos ações firmes, con-
cretas, direcionadas para uma solução. Mas, para ter 
isso, vamos fazer amanhã o diagnóstico da Casa. De-
pois do diagnóstico, vamos ver o que é que nós temos 
que fazer e depois cumprir todas essa fases de ma-
neira rigorosa. Aí eu falo aqui: vamos ver as nossas 
hipocrisias também. O Senador Simon acabou de falar 
em verba indenizatória. Realmente, tem situações des-
sas verbas indenizatórias que qualquer um dos senho-
res jornalistas, dos senhores da mídia, pode achinca-
lhar com qualquer um de nós. Vamos supor que eu vá 
fazer uma viagem e pague um pedágio de R$10,00 
numa ponte dessas. Aí eu ponho, como verba indeni-
zatória, R$10,00 referente ao pedágio tal. Posso ser 
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achincalhado, não posso? “Um Senador, um cara que 
ganha bem, está gastando o dinheiro público, gastan-
do R$10,00 para depois ser reembolsado. Será que 
ele não tem vergonha?” Assim como podemos pagar 
um pedágio de R$100,00 em vez de R$10,00. “Mas 
que pedágio alto”. Tudo é questionável. Então, Exce-
lência, eu questiono: por que a nossa hipocrisia aqui, 
o nosso temor, a nossa fraqueza não fazem com que 
acabemos com essa verba indenizatória e façamos 
justiça ao salário que merecemos ter? Qual é o teto? 
É o do Judiciário? Vamos jogar para o Judiciário. Eu 
tenho certeza absoluta de que só vai falar mal disso 
quem tem de falar mesmo. E se alguém falar? Não se 
vai conseguir agradar nunca. Então, vamos fazer isto: 
acabar com a verba indenizatória, acabar com a com-
provação de quanto se gasta, quanto se deixa de gas-
tar. Vamos fazer o salário. O meu salário hoje – não 
vejo o meu contracheque; vejo a minha conta – é de 
R$12.129,00. Agora, imaginem: é um salário significa-
tivamente bom? É excelente para os padrões do País, 
mas é um salário que lhe permite realmente assumir 
todas as contas, principalmente agora que você vai ter 
de pagar passagem para os seus familiares, vai ter de 
desembolsar com algumas proibições que foram feitas 
para a verba indenizatória? Que hipocrisia é essa? 
Para cada viagem que a gente faz, paga-se nossa 
passagem. Mas vai-se ao aeroporto, toma-se cafezi-
nho. Eu pago táxi, porque ando de táxi. Vou ao cafezi-
nho, ando de táxi, vou para lá e para cá. Que história 
é essa? Hipocrisia! Hipocrisia! Quando chega a hora 
de fazer isso, somos nós que diminuímos o Senado. 
Ninguém tem coragem de votar. Cada um faz um dis-
curso bonito: Já estamos ganhando muito. Meus ami-
gos, muitos aqui nem precisam do salário de Senador. 
São pessoas bem-sucedidas na vida. São pessoas 
que fizeram sua vida no comércio e na indústria, que 
foram Governadores. Mas não podemos ter aqui uma 
seleção de Senadores pelo dote. Isso acabou. Se fos-
se pelo dote, eu não estaria aqui. Sou médico que tem 
um salário de funcionário público federal, de que a 
gente abre mão para ganhar o salário daqui, que é o 
suficiente para sustentar minha família. Então, vim para 
cá. Mas, quando começa esse deslocamento para lá 
e para cá, o salário começa a ser abalado. Vim para 
cá, porque o povo quis. Se começarem a fazer restri-
ções hipócritas, se não derem o salário que o Senador 
tem de ter para exercer com dignidade... Quando falo 
em dignidade, isso depende muito do caráter e da per-
sonalidade de cada um, porque o mau caráter e o in-
digno dispensam esses R$12 mil para dar de gorjeta. 
Porque ele vai o quê? Pegar com o empreiteiro, com 

o grande industrial. Vai ficar nas mãos desses grandes 
grupos. Esses caras pagam passagem para ele, pa-
gam hospedagem para ele, dão o dinheiro que ele quer 
por mês, e nós vamos fazer uma seleção aqui de maus 
políticos, maus prestadores de bons serviços à Nação. 
Então, vamos acabar com os discursos filosóficos, com 
os discursos falsos, e tratar esta Casa como deve ser 
tratada: com respeito, dando dignidade àqueles que 
estão aqui, porque, senão já nos bastasse ser a todo 
momento metralhados como os grandes malfeitores 
desta Nação, nós mesmos fazemos mal a nós mesmos. 
Então, Excelência, quero deixar registrado isso que 
falei aqui. E, com respeito a V. Exª, eu lhe dou toda e 
qualquer razão, mas precisamos, a partir de amanhã, 
esclarecer o que é ato secreto. O que for errado tem 
que ser punido. Agora, não começar a exagerar nas 
definições e trazer prejuízo para nós aqui no Senado 
Federal. Eu sinceramente, mesmo se não voltar para 
cá, quero ver o Senado cada vez mais forte. E outra 
coisa, Senador Arthur Virgílio, V. Exª, como Líder do 
meu Partido, PSDB, Partido que iniciou todo esse pro-
cesso de pedido da CPI da Petrobras, use sua expe-
riência política. E vamos ver também se não é algum 
tipo de manobra do Governo para fazer esquecer a 
CPI de Petrobras, porque, se perdemos mais uma ou 
duas semanas discutindo o que estamos discutindo 
aqui, esquecendo-nos da CPI, “acabou-se o que era 
doce”, e acabou-se a esperança de este País ter uma 
empresa realmente respeitada não só pelo lucro que 
dá, mas pela disciplina dentro da sua diretoria, pela 
disciplina no gasto do dinheiro público. V. Exª saiba que 
quase 90% dos brasileiros são a favor da CPI da Pe-
trobras. Oitenta e sete por cento da população são a 
favor da CPI da Petrobras. Neste Senado, o Governo 
não tem facilidade. O Governo não tem facilidade de 
nos enrolar. Isso aí casou essa reação também, tenha 
certeza absoluta. Então, é muito melhor escangalhar 
com o Senado e não deixar fazer a CPI da Petrobras. 
Desculpe-me a demora, mas eu tinha de falar isso, 
porque, apesar da minha pouca experiência no Parla-
mento, já tenho alguma experiência de vida.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Senador Papaléo Paes.

Antes de tudo, quero deixar bem claro que não 
sofro nenhuma agonia diante da imprensa ou diante 
da opinião pública brasileira, até porque, muitas vezes, 
remo contra a maré. Se não fosse assim, eu não teria 
defendido reformas tão impopulares, que, hoje, deram 
uma formatação mais forte, mais robusta à economia 
brasileira.
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Sem entrar no mérito das elucubrações que V. 
Exª legitimamente tem o direito de fazê-las, devo dizer 
que estamos aguardando o Senador Heráclito, que se 
refere a atos secretos. Mas, se V. Exª prefere chamá-
los de atos espúrios, vamos chamá-los de atos espú-
rios. Temos de investigar a Petrobras? Isso é óbvio. 
Oitenta e sete por cento dos brasileiros querem isso, 
e não é por isso que precisamos investigar a Petro-
bras, pois, se 7% o quisessem, teríamos a obrigação 
de investigar a Petrobras, porque há roubalheira lá 
dentro muito clara.

E duvido que algum brasileiro, de sã consciência, 
também não queira que, aqui, limpemos, sem tergiver-
sações, o Senado. Então, quem está escangalhando 
– para usar uma expressão sua – o Senado não é V. 
Exª nem sou eu, mas é a camarilha que se apoderou 
dos cofres deste Poder e que está desmontando a 
credibilidade do Senado lá fora.

Agradeço muito a V. Exª pelo aparte.
Concedo o aparte ao Senador Mário Couto, para 

encerrar.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senador Arthur 

Virgílio, vou ser breve, mesmo porque vários aparteado-
res, Senadores, já usaram a palavra por muito tempo. 
Primeiro, quero parabenizar V. Exª pela coragem, pela 
postura de V. Exª na tarde de hoje. Isso já caracteriza 
V. Exª. Vou falar um pouquinho, Senador, e vou ser bre-
ve até com minha experiência de administrador. Tenho 
especialidade em Administração Pública, área com a 
qual convivi por algum tempo. É pena, Senador, que 
estejamos num processo no qual o Presidente José 
Sarney seja o Presidente do Senado mais uma vez. Te-
nho muito respeito e muita admiração pelo Presidente 
Sarney. É pena que esse abacaxi todo tenha se pos-
tado em seu colo. Mas, a bem da democracia – como 
disse V. Exª –, haveremos de superar este momento. 
Deixe-me, Senador Arthur Virgílio, externar-lhe algo: 
um homem público senta numa cadeira de diretor por 
quinze anos! Foram quinze anos na cadeira de admi-
nistrador de uma entidade como o Senado Federal! 
Depois de quatro anos ali, se ele é novamente reinte-
grado por oito anos, Senador Sarney – sei que V. Exª 
tem uma baita experiência em administração pública, 
mas, por favor, escute-me –, com oito anos de man-
dato, essa pessoa já começa a se sentir o dono da 
razão, o bom, o todo-poderoso. Aí dão-se a ele mais 
quatro anos de mandato, somando doze anos. Aí essa 
pessoa começa a assinar ato próprio, essa pessoa já 
começa a se sentir tão dona de si e tão dona dessa 
empresa, que já começa a pensar o seguinte: “Quero 
todos na minha mão, para que nunca mais eu possa 

sair deste cargo, para que nunca mais eu possa sair 
deste cargo, que é doce, que é bom. Não tenho de sair 
dele, não devo dele sair! E, quando dele eu sair, se por 
um acaso eu sair, vou vender caro minha saída!”. E é 
o que está acontecendo. Foram quinze anos, Senador 
Arthur Virgílio, convivendo com esta Casa. Então, no 
momento em que V. Exª denuncia, V. Exª feriu um cara 
poderoso. Aquele cara que V. Exª denunciou e feriu é 
poderoso, Senador.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Feri 
no bolso, feri no bolso. Isso é o que mais dói em quem 
não tem caráter.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Pronto! E aí 
ele é o todo-poderoso. V. Exª mexeu com quem não 
devia mexer. Ele está acostumado a fazer aquilo que 
não deve ser feito. Ele enriqueceu, sem que ninguém 
notasse. Será que ninguém notou? Eu, por exemplo, 
mal o conheci. Se o vi por uma ou duas vezes, foi mui-
to. Mal o conheci. Não precisei de um momento. Não 
tenho cargos públicos, não viajo para o exterior, estou 
pensando em devolver meu carro oficial. Também não 
o quero. Vou devolvê-lo, Senador Arthur Virgílio. Mas 
essas pessoas que ficam muito tempo em cargos públi-
cos se viciam, tornam-se viciadas. E, quando cometem 
uma irregularidade, acontece como aquela história da 
mulher que trai o marido: da primeira vez em que ela 
trai, ela chega a casa; tira o sapato devagarzinho, para 
não fazer barulho; bate a porta com cuidado e vai dor-
mir imediatamente; ninguém nota aquilo, pois são as 
primeiras vezes que ela o está fazendo. Mas, quando 
completam quinze anos de traição, ela joga o sapato 
por lá e bate a porta, e o marido a pega! É o que está 
acontecendo aqui. É esse o melhor exemplo que se dá 
a isso, Senador Arthur Virgílio. V. Exª mexeu num ninho 
de cabra violento! As pessoas estavam ali comendo 
manteiga todos os dias, engordando, Senador! E vem 
mais, vem mais, Senador. Espere, que vem mais, vem 
mais chantagem, que não é só a V. Exª que é feita. E é 
pena que tudo isso tenha caído no colo do nosso Pre-
sidente! Tenho certeza de que S. Exª irá superar isso 
com a experiência que tem, com a dignidade que tem. 
Aprendi a admirá-lo e a nele confiar. Admiro-o e nele 
confio. S. Exª vai superar isso. Senador, confiamos na 
pessoa na primeira vez, na segunda vez, na terceira 
vez, mas, às vezes, Senador, até o filho falha. Até o filho 
falha! Quando você menos espera, ele falha. Conheço 
muitas famílias em que, depois de 24 anos, o garoto 
começou a sair da linha e deixou o pai numa situação 
desastrosa: “Ah, mas como? Eu não esperava isso do 
meu filho!”. Mas isso aconteceu, e aí temos de punir! 
Temos de punir mesmo que seja filho. Se errou, que 
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se puna! Então, Senador, essas duas pessoas têm de 
ser punidas. Elas devem ser punidas! Mais provas do 
que as que temos? O que queremos mais? Queremos 
que eles continuem bagunçando o Senado Federal? 
Olhe só: dois diretores estão pondo em choque a de-
mocracia de um País! Olhe como eles são poderosos, 
Senador Arthur Virgílio! Olhe como eles estão bem 
articulados! Estão pondo em risco a democracia do 
País! Olhe a situação em que se encontra o Senado 
Federal! Parabéns a V. Exª!

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Senador Mário Couto.

V. Exª, com seu jeito simples, espontâneo, diz 
algo que é de enorme profundidade: dois diretores es-
tão pondo em risco a democracia do País, até porque 
estão pondo em risco um dos pilares da democracia, 
que é o Senado Federal. Por isso é que tendo a des-
confiar – o pedido final que farei ao Presidente Sarney 
é para que as apurações sejam feitas – de que dificil-
mente estariam os dois agindo sozinhos. Dificilmente 
não haveria figurões por trás deles. Eles rebaixaram 
o Senado ao ponto da Sucupira do Odorico Paragua-
çu, porque a babá que virou empresária é uma coisa 
folclórica, é inovação no ramo da corrupção no Brasil, 
e o Brasil é um País versado nesse tema. São pesso-
as poderosas que, obviamente, ficam afoitas quando 
percebem que não estão de férias, que perderam o 
poder e que devem ser punidas.

Para o Presidente Sarney não pensar que é algo 
grosseiro em relação a ele, digo isto em relação a mim: 
se eu, por alguma razão, tivesse de não sobreviver, 
que eu não sobrevivesse. Com o Presidente Sarney 
é a mesma coisa: não é preciso ele sobreviver; quem 
tem de sobreviver é o Senado Federal. Então, essa 
gente precisa perecer, eles e seus padrinhos, para 
que possamos imaginar que o povo brasileiro voltará 
a ter respeito pelo Senado da República.

Muito obrigado a V. Exª, Senador Mário Couto, 
pela franqueza de sempre, pela solidariedade que lhe 
é peculiar, pela solidariedade fraterna de companheiro. 
Agradeço muito pelo aparte.

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

Virgílio, a sua figura me encanta. Um dos momentos 
mais agradáveis aqui, na minha vida, nesses dias que 
passei no Senado, foi no combate da CPMF, quando 
V. Exª liderou. Era necessário. V. Exª, lá na sede do 
Democratas, antigo PFL, disse: “Eu aceito liderar e 
o Mão Santa vai ser o meu Vice-Líder nessa emprei-
tada”. Sou mais velho e mais sofrido do que V. Exª e 
quero lhe dizer que as lamparinas, como diz a nove-

la – eu assisto à novela da Globo sobre a Índia –, as 
lamparinas da vossa inteligência são muito acesas. 
V. Exª é muito necessário. Mas eu estava aqui lendo 
Rui Barbosa, que disse: “É bom a gente aprender a 
obedecer para depois saber mandar. É bom a gente 
ouvir para saber entender”. Eu estava ouvindo aten-
tamente. Aliás, eu que abri esta sessão e estou ou-
vindo aqui, só ouvindo, desde as 14 horas, até que 
chegou o Presidente Sarney. Vamos fazer justiça. Olha, 
nós todos somos cristãos, cristãos mesmo, não é? E 
quero dizer que a nossa Igreja passou por uma con-
fusão enorme. Aí chegou um deles, Lutero, e pegou 
96 desvios da nossa Igreja de Cristo. Noventa e seis 
itens de erros da Igreja. Aí veio a Reforma. Mas tinha 
muita gente boa naquele período: Santo Agostinho, 
Tomás de Aquino e tal. Houve aqueles erros e veio 
a Reforma. Isso foi muito antes daqui, do Brasil, da 
nossa democracia, dos princípios de administração, 
da República. A República é República porque ela 
tirou o L’Etat c’est moi, o poder, o absolutismo e im-
plantou a alternância do poder. Isso é até ensinamen-
to administrativo de Henri Fayol. Em lugar nenhum a 
alternância no poder, a democracia... Perpetuava-se 
o mando por 16 anos. E este Senado é a beleza! O 
Senado é a nossa história... Cada vez... Eu lembra-
ria Sombra de um Morto, não é? É que Rui Barbo-
sa disse: “Vem de longe a praga difamatória. E não 
é contra mim especialmente que se dirige. É contra 
a República”. Isso não pode ser contra o Presidente 
Sarney. Todos nós... E eu digo... Se o Papaléo tem aí 
muito mais razão, eu sou vizinho ali, eu sou do Estado 
e isso é tão nojento... Outro dia... Eu sempre disse, 
né? Santa Ruth Cardoso... Dona Marly não merece... 
Não merece. É não ter mãe, é não ter avó, que eu 
conheço, que eu sou vizinho ali. Eu passava minhas 
férias no São Luís do Maranhão, minhas férias, an-
dando de bonde. Rua Euclides Farias, 380, Alecrim. 
Dona Marly é um patrimônio, é a imagem da minha 
vó, a imagem da minha mãe. Essa senhora, eu sem-
pre tenho comparado... Tenho dito que o Brasil tem 
poucos estadistas. Fernando Henrique Cardoso, nos-
so Líder, eu reconheço, é um estadista. E Dª Ruth... 
No mesmo patamar, tenho enquadrado o estadista 
Sarney. Vieram perguntar-me: e a Dona Marly? Ela é 
da Pátria, é uma riqueza nossa, da família cristã. Ela 
não merece isso. Isso é palhaçada! Isso é ignomínia! 
Isso é indignidade! Isso é falta de vergonha! Dona 
Marly merece, assim como a Dona Kiola está a aben-
çoar a gente. Não merece! Está tudo no céu! Então, 
democracia tem disso. Olhe o que Rui Barbosa diz: 
“Vem de longe a praga difamatória. Não é contra mim 
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especialmente que se dirige. É contra a República”. 
O Presidente Sarney está aí. Eu votei. Eu disse que 
sentia que é ele ou o dilúvio. É ele ou o dilúvio. Se 
não fosse o Presidente Sarney, isso aqui estaria um 
dilúvio. Quem votou, votou. V. Exª teve suas razões. É 
bom ter oposição. Digo isso com a tranquilidade que 
recebi o voto de V. Exª e o apoio de V. Exª. Estamos 
trabalhando muito. O Heráclito e tal... Eu mesmo, falam 
aí de medidas... Não sei quem gastou R$100 mil. Eu 
já cortei isso, sob o comando do Presidente Sarney. 
Cortei, rasguei. Conserto de armário de 70 mil! Eu 
não sou... Deus não ia me colocar lá despreparado. E 
fiz... O País conhece os que tiveram colegas... Já veio 
colega aqui dizer que tirou um empréstimo. Eu disse: 
Fez muito bem! E teve Ministro... Não estava errado. 
Nós também achamos como Rui, como já foi dito por 
Antonio Carlos Valadares: só com a lei e dentro da 
lei. Fora da lei não tem salvação! E isso, o Presidente 
José Sarney, Deus não ia abandonar, acabar... Ele 
atravessou um mar vermelho como Moisés. Atentai 
bem! Aquele negócio de transição democrática... 
Olha aí, vamos ver, olha a televisão. Para quem não 
leu, não tem história, basta ver aí. Olha a benção que 
Deus nos trouxe através de Sarney: uma transição na 
paz. Eu vi o povo argentino chorar por Alfonsín. Eu fui 
ao cemitério ver lá... Ô cemitério bonito. Dizem eles 
que é o segundo mais bonito do mundo. Eva Perón, 
Alfonsín... É o pai da redemocratização. Os nossos 
irmãos... E Sarney. É isso aí. As instituições, V. Exª 
disse, alguém disse aqui, estão consolidadas. O Se-
nado pegar esse tumulto e está aí, está consolidada! 
Então, o Presidente Sarney está respeitando as outras 
instituições. Chamou o Ministério Público, o Tribunal de 
Contas. Esses vão encontrar o erro, que foi de todos 
nós. Em administração nenhuma – foram dezesseis 
anos, o que é contra os princípios administrativos, é 
contra a República –, permite-se isso! Então, foi um 
erro, como a Igreja de Cristo errou. Que desgraceira 
era a inquisição! Era Papa tendo filho, tomando terra, 
sendo rico, tocando, vendendo lugar no céu fiado, à 
prestação, com dinheiro à vista! E não houve a refor-
ma? Então, estamos nessa reforma. Mas Lutero suou 
muito. E estamos nela. Aliás, quero até sugerir – pa-
rece que a Senadora Patrícia disse que ia tirar uma 
licença – outro nome lá para vir, como o Papaléo. O 
Partido de V. Exª está lá, com Marconi Perillo. O Se-
nador Marconi não votou no Presidente Sarney, não, 
mas, como goiano, como tucano de caráter, está lá 
trabalhando, exaustivamente. Fez essas acareações, 
está votando. Mas não se faz essa passagem. O Moi-
sés passou lá. Depois, veio o Josué, que passou lá, 

em outro rio. Deus deu o poder. Foram quarenta anos 
para Moisés livrar esse povo. Desses quase duzentos 
anos, o Presidente Sarney governou aqui pouquinho. 
Não vamos acusar isso, não! Governou pouquinho: 
governo por dois anos, uma vez, e não fez politica-
gem para ser reeleito; da outra vez, governou por 
dois anos e não fez malandragem, que não é do seu 
feitio, para continuar. E, agora, vem uma exigência. 
Fui um dos que acharam que S. Exª seria a luz e a 
salvação e o melhor. Ninguém melhor do que nós. Falo 
pela sua firmeza. E há esse negócio de dizer “Pre-
sidente Sarney foi, foi...”. Que nada! Vi o Presidente 
Sarney combater a maior ignomínia da política: Assis 
Chateaubriand. Assis Chateaubriand era mais forte 
do que a Globo. Eu estava lá, por acaso, e assisti a 
isso, como olheiro. Era Assis chateaubriand! Ele vo-
tou numa professorinha. Era eleição fora de tempo. 
Hoje, há carnaval. Lá, fizeram eleição fora de tempo. 
E ele estava firme. Ele era da banda de música da 
UDN, com Carlos Lacerda. E Deus o botou aí. E V. 
Exª está aí. Está entendendo? Um conselheiro dizia: 
”Apenas eu lhe invoco não o perdão”. O padre, no 
casamento do Mário Couto, disse que a gente tem 
de orar, de namorar – isso eu faço – e de praticar o 
perdão. Aí está o Agaciel e tudo. Mas lhe invoco que 
inspire no Presidente Sarney aquela paciência e to-
lerância. Com paciência e com tolerância, ele nos 
oferece a democracia que, hoje, vivemos no Brasil. 
Então, é isso. Tenho essa crença e essa confiança. 
Atentai bem, em respeito às nossas mães! Atentai 
bem! Lembro a D. Marly. Eu seria hipócrita, indigno, 
se não a mencionasse, porque eu a conheço. Sou 
vizinho do Estado. Mas ô senhora de vergonha, que 
dignifica a família do Brasil!

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Senador Mão Santa. Também tenho profunda 
admiração por D. Marly Sarney. Por falar nisso, esse 
cidadão, que não precisa pedir perdão de mim, até 
porque não há nada pessoal, esse cidadão precisa ser 
punido pelos malfeitos que cometeu aqui, na Casa. E 
ele estaria horrorizando Rui Barbosa, se Rui Barbosa 
estivesse presente neste plenário. Se fosse da nossa 
geração de Senadores, Rui Barbosa não compactuaria 
com nada parecido com essas licitações fraudulentas, 
com esse sobrepreço, com nada disso.

Esse cidadão achou que me atingiria trazendo à 
baila, com suas ameaças de meia tigela, o nome da 
minha mãe. Na verdade, minha mãe não se beneficiou 
de tratamento médico do Senado por ser minha mãe, 
até porque ela jamais foi minha dependente. Ela era 
viúva de um Senador; foi por isso. Alguém pode dizer: 
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“Puxa vida! Essas regras são injustas, porque a mãe 
do fulano ali fora não tem essa possibilidade de trata-
mento tão dispendioso”. Pode ser que seja assim. Eu, 
infelizmente, não tenho mais mãe para recuar do tra-
tamento dela. Teria vendido qualquer coisa para que 
ela tivesse o conforto que teve.

Mas esse cidadão foi capaz disso. Quem é capaz 
disso para manter o que roubou e para continuar rou-
bando mais merece exatamente o que estou dizendo 
aqui. Não tenho de perdoá-lo nem de não perdoá-lo. 
Ainda agora, alguém falou aqui em se fazer justiça, 
como se justiça fosse perdoar, fosse simplesmente 
passar a mão na cabeça. Fazer justiça, às vezes, é 
punir, punir duramente. O bom promotor diz: “O réu 
não é culpado. Eu peço absolvição”. O promotor per-
nóstico vê que o réu é inocente e fica insistindo ali nos 
holofotes. Mas o bom juiz é bom quando ele absolve 
quem merece absolvição e é bom quando ele pune 
quem merece punição.

Agradeço muito a V. Exª, Senador Mão Santa. 
V. Exª sabe o carinho enorme que tenho por V. Exª. 
V. Exª é um dos melhores amigos que construí nes-
ta Casa. Incorporo, com muita honra, seu aparte ao 
meu discurso.

Presidente Sarney, dirijo-me agora a V. Exª. An-
tes de tudo, outra vez, peço que V. Exª mande inserir 
nos Anais da Casa a íntegra da oitiva dos Srs. Agaciel 
Maia e João Carlos Zoghbi, naquela reunião lamentável 
das cadeiras vazias. O que espero de V. Exª é que São 
João, São Pedro, proximidade do recesso, nada disso 
possa servir de pretexto para quem quer que seja adiar 
as decisões que têm de ser tomadas na Casa.

Considero que já passou da hora – até porque 
não deveria ter acontecido a nomeação – da demissão 
desse cidadão que nada representa nesta Casa, que 
é o Dr. Gazineo. Tinha de sair ontem, anteontem! Não 
há por que perdurar!

Estamos com um projeto de resolução aí trami-
tando. Já que há concordância de V. Exª e dos Líderes 
todos, por que não aprovamos o projeto de resolução 
que estabelece que, daqui para a frente, os diretores 
têm de passar pelo crivo do Plenário do Senado?

Vejo, Sr. Presidente – e lhe digo isto de coração, 
não com alegria –, que V. Exª tem uma escolha entre 
essas pessoas e o Senado. V. Exª, então, terá uma 
escolha muito clara, Presidente Sarney, entre ter-me 
como seu aliado ou como seu adversário. Serei tão 
aferradamente seu aliado, se V. Exª se livrar dessa 
gente, como serei tão aferradamente seu adversário 
nesta Casa, se, por qualquer razão, por qualquer motivo, 
por qualquer circunstância que poderei compreender 

e entender, mas que poderei não aceitar, se, porven-
tura, V. Exª não liderar as duras medidas que têm de 
ser tomadas para que o Senado aceite a feição que a 
Nação brasileira haverá de querer dar a ele.

Portanto, vim aqui para falar muito à Nação. Vim 
para dizer que já tarda justiça, Senador Mão Santa. 
Tarda justiça, porque justiça não é fingirmos que esse 
Agaciel não fez nada, justiça não é imaginarmos que 
ele possa ter feito tudo sozinho, porque ele não fez tudo 
sozinho. Ele não fez tudo sozinho! Justiça é vermos 
os fatos, punirmos os culpados, criarmos um clima de 
respeito no Senado, sem essa presepada que fizeram 
de alguns apaniguados desse poder tão demorado, vi-
rando as costas para Senadores, com o homem feio 
do check in fazendo boicote para que eu perdesse 
uma viagem. Aliás, já me livrei de carro oficial, já me 
livrei da verba indenizatória. Eu já me livrei de um dos 
celulares e, qualquer hora, eu me livro do outro. E vai 
chegar o momento em que acabo desistindo e me li-
vrando do meu mandato, porque não quero mais usar 
aquele check in. Eu não quero isso. Quero arranjar uma 
forma de não precisar mais do diretor de check in. E 
não vou tolerar que um funcionário da Casa consiga 
imaginar que eu deva ir lá para buscar meu boarding 
pass como, talvez, forma de solidariedade ao chefe da 
quadrilha que se instalou aqui, nesta Casa.

Quero ressalvar a maioria dos funcionários públi-
cos desta Casa. São pessoas sérias. Há uma minoria 
que está profundamente magoada, está profunda-
mente sofrida, sentida, porque foi atingida no bolso e 
tem de ser atingida na sua liberdade, porque é gente 
que não merece conviver com as pessoas que hon-
ram seus compromissos, que honram suas vidas. Eu 
gostaria muito de não ter nada contra nenhum deles. 
Tenho tudo, no público, contra todos eles: esses mé-
todos; essas chantagens nojentas, que cheiram mal; 
essa tentativa de intimidação de um Senado.

Sinto, Presidente, que é uma hora presidencialista 
por excelência. Está nas suas mãos. Volto a dizer com 
muito respeito: V. Exª terá em mim um aliado ferrenho ou 
um adversário muito duro, a depender da forma como 
V. Exª se pronuncie à Nação e ao Senado a partir deste 
momento e a partir dos próximos instantes.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer.

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

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Como muitas vezes fui citado, devo dizer algumas 
palavras ao Senador Arthur Virgílio e aos Senadores 
que o apartearam.

Senador, na primeira vez em que fui Presidente 
desta Casa, convidei para Diretor-Geral do Senado 
o Sr. Dupeyrat, que era um dos melhores funcioná-
rios desta Casa. Ele tinha sido Ministro do Presidente 
Itamar Franco e ficou como meu Diretor durante oito 
meses. Depois que ele saiu, por vontade própria – 
apesar da minha insistência para que ficasse –, rece-
bi um abaixo-assinado de quase todos os Senadores 
da Casa, pedindo que nomeasse Diretor o Dr. Agaciel 
Maia, que então era Diretor da Gráfica do Senado. Co-
nhecia muito pouco o Dr. Agaciel Maia. Fui Presidente 
somente por dois anos. Depois, fui sucedido por vários 
outros Presidentes que o mantiveram e, agora, estou 
na Presidência há quatro meses. Nesses quatro me-
ses, levantei o problema da reforma administrativa da 
Casa. Se estão lembrados, Senadores, fui eu que, da 
tribuna, tive a oportunidade de dizer que a Casa pre-
cisava de uma reforma administrativa.

Nas minhas outras Presidências, criei todo o sis-
tema de comunicação do Senado. Promovi também a 
reforma relativa ao Plenário e à parte legislativa.

Como V. Exªs, também julguei que eu fosse eleito 
Presidente para usar e presidir politicamente a Casa 
e não para ficar submetido a procurar a despensa ou 
a limpar o lixo das cozinhas da Casa.

Ao assumir, logo em seguida, veio a denúncia 
contra o Dr. Agaciel Maia. Imediatamente, eu o exo-
nerei. Depois, veio a denúncia contra o Dr. Zoghbi. Eu 
também o exonerei, abrindo um inquérito policial da 
Polícia do Senado, assistido por um Procurador-Geral 
da República. Em seguida, esse inquérito foi concluído 
em tempo recorde, e eles foram indiciados e mandados 
ao Ministério Público. O processo está correndo já na 
Justiça, fora da nossa jurisdição.

Na sexta-feira da semana passada, o funcionário 
Landim disse que tinha recebido ordens para a não pu-
blicação de alguns atos. Achei que isso realmente era 
um ato que me parecia doloso. Imediatamente, na sexta-
feira, mandei abrir uma comissão de sindicância, que, 
nesta manhã, já começou a trabalhar com a presença 
de um Procurador-Geral da República e de um auditor 
do Tribunal de Contas. Espero que ela seja concluída 
para, na forma da lei, gerar o inquérito administrativo no 
qual as punições aos culpados serão aplicadas.

V. Exª me telefonou pedindo que eu viesse aqui para 
ouvi-lo. Não tenho nenhuma dúvida, não me considero me-
nor do que nenhum colega no desejo de que a Casa seja 
a Casa mais pura e que tenha melhores padrões adminis-
trativos. Não acho que nenhum dos senhores pode – por 

mais que eu tenha apreço pelos meus colegas – dizer que, 
mais do que eu, tenha interesse nesse sentido.

E justamente, não vindo segunda-feira presidir a 
sessão, vim justamente para ouvi-lo, porque não tenho, 
de nenhuma maneira, nenhum receio de qualquer coi-
sa que haja, porque jamais, em qualquer ato que foi 
praticado nesta Casa, eu estive de qualquer maneira 
senão a favor da moral, da ética e de que os padrões 
melhores fossem aplicados.

Nunca, ao longo da minha vida, que já é longa 
aqui nesta Casa, fui acusado de acobertar quem quer 
que seja, por maior ligação que tenha. E até na minha 
posse tive a oportunidade de dizer que tinha amigos 
que eram partidários, mas que nunca colocaria o Se-
nado acima, ou melhor, abaixo desses amigos e dos 
correligionários que pudesse ter.

Mandamos fazer uma auditoria geral dos contra-
tos feitos aqui no Senado, e a 1ª Secretaria procedeu 
a essa tarefa. Estamos mandando agora proceder a 
uma auditoria independente, através do Tribunal de 
Contas ou da Fundação, dos contratos relativos à fo-
lha de pagamento da Casa, identificando um por um, 
fazendo um recenseamento de todos os funcionários 
que trabalham, que não trabalham, quanto ganham, o 
que fazem, o que não fazem. É um trabalho hercúleo 
que tem sido feito por todo esse tempo. E nós estamos 
apenas com quatro meses.

Mandei criar o Portal de Transparência da Casa, 
conforme um projeto do Senador Casagrande. E já pedi, 
hoje, pela manhã – que passei reunido com todos os 
funcionários –, para que, amanhã, pudéssemos ter o 
Portal da Transparência colocado no ar para que todos 
pudessem ter acesso a ele. E, mais do que isso, já man-
dei colocar no Portal daqui, o Siga Brasil – que é uma 
grande coisa que o Senado tem e dispõe para a Nação, 
de transparência –, para que ele, já amanhã, possa in-
cluir toda a parte relativa a orçamento e despesas que o 
Senado tem, já disponibilizando nessa direção.

Então, com os inquéritos, com as auditorias, temos 
feito tudo que é possível nesse breve tempo, e estou 
apenas aguardando o Senador Heráclito Fortes chegar 
aqui para que possamos, então, tomar as medidas rela-
tivas ao resultado que foi obtido na abertura do processo 
sobre o que se chamou atos secretos desta Casa.

Ninguém mais do que eu teve a maior surpresa 
quando se disse que tínhamos atos que não eram pu-
blicados. Eu não sabia disso. Eu nunca pensei que isso 
existisse aqui dentro da Casa, tanto quanto qualquer 
um, e isso aconteceu em relação a minha pessoa.

Portanto, quero dizer à Casa que fique tranquila, que 
ninguém vai acobertar ninguém. Vamos punir, e estamos 
fazendo isso. Temos quatro meses e, em quatro meses, 
já fizemos tudo isto: já abrimos inquérito; já colocamos 
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na Justiça para serem julgados os culpados, já foi en-
tregue para lá; já abrimos sindicância para apurar esses 
fatos, e a Comissão tem um prazo de sete dias para fazer 
isso. Fomos da maior rapidez possível. Então, estamos 
caminhando nessa direção, e ninguém vai, de qualquer 
maneira, V. Exª tenha certeza, pôr a mão ou evitar que 
qualquer um seja punido como deve ser punido.

Agora, cada um de nós tem nosso temperamento. 
Não fico jogando fogos de artifícios, nem dizendo, nem 
proclamando o que estamos fazendo. Mas a Mesa não 
é composta só por mim. A Mesa é composta por vários 
Senadores. O Senado tem uma direção colegiada, e 
estamos todos envolvidos dentro desse processo.

A primeira coisa que fizemos foi dar atribuições 
que o Regimento não dava a diversos Membros da 
Mesa, de tal modo que não fosse uma Mesa presiden-
cial, como era costume aqui. Nem se reunia a Comissão 
Diretora desta Casa. Muitas vezes ocorreu isso em vá-
rias presidências. Depois de resolvido, eram recolhidas 
as decisões para serem mandadas. E eu, nas vezes 
em que fui presidente, religiosamente reúno as Mesas, 
porque sempre foi do meu temperamento.

Agora, V. Exª fala com respeito ao mordomo que 
teria sido pago pelo Senado. O Senado nunca pagou 
nenhum mordomo, como todos os Senadores aqui são 
alvos, como V. Exª foi, como os outros todos foram, de 
insultos, de calúnias. Mas a Senadora Roseana não 
tem mordomo em casa. O Sr. Amauri é chofer do Se-
nado há 25 anos. Trabalhou no gabinete do Senador 
Alexandre Costa, trabalhou no gabinete do Arthur Vir-
gílio, digo, do Lourival Baptista, trabalhou na Garagem 
do Senado e é um funcionário de 25 anos da Casa. 
Nunca teve nenhuma coisa dessa natureza.

Então, acho que V. Exª, como me perguntou se eu 
devia tratar desse assunto, também tenho o mesmo direi-
to que V. Exª teve em relação aos fatos para dizer dessa 
inverdade e dessa coisa de que não se tem nenhuma 
justificativa que se possa dizer dessa natureza, até mes-
mo porque a Senadora Roseana não mora em Brasília, 
está morando no Maranhão. E a sua casa aqui hoje não 
está habitada por ela, nem as vezes em que esteve teve 
qualquer mordomo e mordomia do Senado.

Eram essas as explicações que eu tinha de dar 
a respeito do que V. Exª disse.

E quero, uma vez mais, tranquilizar a Casa. Nes-
ses quatro meses, tem-se trabalhado o máximo possí-
vel para que, realmente, se possa punir os culpados. 
E vamos entrar fundo, nós vamos mais além. Nós não 
vamos parar aí, porque... eu quero recordar a parte 
relativa à administração da Casa, que realmente tem 
defeitos, tem vulnerabilidades imensas que nós esta-
mos procurando corrigir e identificar para que o Senado 
possa, então, ter uma posição muito melhor. 

Também quero dizer que, quando chegamos aqui, 
a primeira coisa que nos veio foi o problema das passa-
gens dos Senadores. Nós resolvemos esse problema. 
Em seguida, o problema da verba indenizatória. Quero 
comunicar o Plenário que hoje já se encontra na Internet 
a publicação de todos os documentos relativos a verbas 
indenizatórias do Senado. Então, as coisas estão ocor-
rendo, estão sendo feitas. E o que nós precisamos é que 
a Casa tenha confiança de que está numa direção certa, 
até mesmo porque, se nós não tivermos essa confiança 
geral, é impossível que se caminhe na direção de melho-
res dias para os nossos trabalhos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AC) 

– O documento que V. Exª apresentou constará dos 
Anais. V. Exª será atendido na forma do Regimento.

Concedo a palavra ao Senador Cristovam Bu-
arque.

O Sr. José Sarney, Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Mão Santa, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Vamos continuar a sessão. Temos oradores inscritos. Pela 
Liderança, já falaram dois: Mário Couto e Arthur Virgílio.

José Agripino, V. Exª quer se inscrever como Líder? 
(Pausa.) Não, dispensa. Então, chamamos aqui, está na 
lista Cristovam Buarque; depois, Antonio Carlos Valadares; 
João Pedro não está presente; aí Senador Alvaro Dias e 
Mão Santa. V. Exª vem presidir e eu vou falar. 

Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF.) – 

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

Eu lhe peço permissão. Às 18:30 se encerraria, então 
prorrogo por mais uma hora para que todos os orado-
res usem da palavra. 

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Presidente Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores, eu vou 
tocar em pontos aqui que dizem respeito ao Presidente 
Sarney. Seria bom se ele pudesse também dizer se 
aceita ou não as sugestões que quero fazer aqui, que 
farei, sugestões muito concretas de como levar adiante 
os trabalhos desta Casa na busca de solução.

Quero começar dizendo que ninguém pode negar 
que este País tem um débito com o Senador Sarney 
quando Presidente da República. O Presidente Sar-
ney, que vinha do bloco de apoio ao regime militar, 
teve não apenas o bom senso mas a coragem históri-
ca de ir para o lado democrático e, se ele não tivesse 
ido junto com Marco Maciel e outros, provavelmente 
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o regime militar teria durado mais alguns anos. É pre-
ciso reconhecer isso. 

Entretanto, é preciso entender também que até 
o fato de ele ter tido todo esse capital histórico e bio-
gráfico hoje dificulta sairmos da crise. 

Nós precisamos de alguém na Presidência do 
Senado que tenha o tamanho da Presidência do Se-
nado e não o tamanho de um personagem histórico da 
dimensão de ex-Presidente da República. 

Estou de acordo com o Senador Papaléo, que dis-
se que aqui não tem bloco ético e não ético. Isso é um 
equívoco. Agora, aqui tem bloco dos indignados e dos 
acostumados. Isso tem, Senador Praia. Aqui tem, sim, o 
bloco daqueles que estão preocupados com o futuro desta 
Casa e o daqueles que não estão preocupados, porque 
acham que as coisas estão bem. Elas não estão bem.

Ninguém pode deixar de reconhecer que o Presi-
dente Sarney vem fazendo esse esforço, mas a veloci-
dade que ele disse que é a velocidade dele não está sa-
tisfazendo à população brasileira. A população brasileira 
precisa de uma velocidade maior no enfrentamento da 
crise. Ele próprio reconheceu que ele tem sua velocida-
de. O povo tem outra velocidade neste momento. E, se 
ficarmos sem sintonia com a velocidade que a população 
nos cobra no enfrentamento dos problemas, nós vamos 
ser atropelados pelo povo, que vai mais rápido do que 
nós na sua indignação. Nós não podemos continuar com 
esse ritmo lento em que demissões e apurações demo-
ram meses para serem feitas. Devemos continuar com 
todo o rigor que a lei dá, com todo o direito de defesa 
para cada um, mas não podemos ter uma velocidade 
menor do que aquela que cresce a indignação popular, 
porque, se a indignação cresce em uma velocidade maior 
do que as soluções que nós estamos dando, seremos 
atropelados no processo.

E aí será a democracia que estará atropelada.
Eu quero sugerir ao Presidente Sarney dois pontos. 

Primeiro, Senador Mão Santa, como Presidente desta 
Casa, que nós façamos aqui uma sessão do tipo que já 
fizemos para a Amazônia, do tipo que já fizemos para 
os aposentados e de que o senhor foi um dos grandes 
defensores. Façamos aqui uma sessão noturna com a 
presença da maior parte dos Senadores e chamando to-
dos os que quiserem vir, inclusive dando direito a outros 
de falarem daqui, como nós demos no caso da Amazô-
nia. Chamemos a OAB. Chamemos a ABI. Chamemos a 
CNBB. Chamemos alguns jornalistas para que venham 
dizer aqui o que hoje, nas ruas, se pensa do Senado, para 
que venham fazer aqui as denúncias que eles têm colo-
cado pela imprensa. Eu defendo que a gente faça aqui o 
que costumamos chamar de uma vigília pelo Senado.

Talvez o nome não seja bom, mas uma sessão 
noturna, sem prazo para terminar, Senador Praia. Sena-

dor João Pedro, uma sessão longa, em que não apenas 
um orador fique aqui, como hoje, a tarde inteira, que os 
oradores todos venham falar aqui. E que não termine 
às seis e meia, precisando ser prorrogada, que vá até 
à meia-noite, uma hora, duas horas, o povo em casa 
assistindo ao que nós todos temos a dizer, todos, e ao 
que outras pessoas têm a dizer usando esta tribuna. 
Abramos esta tribuna para a opinião pública. Por que 
não podemos fazer isso para debater o Senado se fi-
zemos para debater a Amazônia? 

E a segunda sugestão que eu dou, e lamento 
que aqui não esteja o Presidente Sarney é que S. Exª 
durante dois meses, pelo menos, S. Exª sente junto 
conosco na planície do Senado, que S. Exª peça uma 
licença de dois meses, sessenta dias que seja, que 
passe a Presidência ao Vice-Presidente, que eu es-
pero que terá uma velocidade maior sintonizada com 
a velocidade da indignação da opinião pública.

Eu creio que o Presidente Sarney dará uma contri-
buição maior participando dos debates com a experiência 
dele do que presidindo a Mesa e tendo que se defender.

A crise que nós vivemos não é uma crise apenas 
de ordem moral; é uma crise estrutural. E eu aprendi isso 
com o Presidente Sarney, conversando com S.Exª alguns 
anos atrás aí embaixo, quando S. Exª me alertou – e eu 
não tinha percebido – que a crise que nós vivemos e que 
inclusive a imprensa começa a viver é de que hoje existe 
um movimento do povo na rua por meio da Internet. 

O Congresso não está preparado para conviver 
com o povo presente on line. O Congresso nasceu, 
formou-se e vive ainda com a ideia de que nós somos 
julgados a cada quatro anos. Nós somos julgados a 
cada minuto hoje em dia. Isso foi o Sarney que me 
chamou a atenção.

Mas ele próprio, que me chamou a atenção dis-
so alguns anos atrás quando eu discutia com S.Exª o 
que estava acontecendo que nós não conseguíamos 
sair da crise naquele momento do Presidente Renan. 
S.Exª, que naquele momento deu essa inspiração de 
perceber uma crise mais profunda do que aquilo que 
aparece, eu creio que não está tendo ou a percepção 
da crise pela dimensão dos cargos que S.Exª já ocupou 
muito mais difíceis que esse, ou, talvez, pelo costume 
com o Congresso antigo. Embora S.Exª tenha perce-
bido essa novidade, S.Exª não está conseguindo nos 
conduzir, nos liderar na procura de uma reestruturação 
do papel do Poder Legislativo no mundo da presença 
instantânea da opinião pública nos nossos assuntos. 

Até alguns anos atrás, nós podíamos cometer 
todos os erros que quiséssemos que ainda seríamos 
julgados na eleição. Nós podíamos cometer todos os 
erros e teríamos o tempo de sermos julgados na elei-
ção. Tínhamos o tempo de corrigir os erros. Acabou 
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esse tempo! Hoje, os erros não são corrigidos na elei-
ção. Hoje, os erros atropelam e nos fazem tropeçar na 
buscar de garantir a confiança da opinião pública.

Presidente José Sarney, o que disse o Senador 
Pedro Simon é verdade. Hoje não é orgulho ser Senador, 
não é, Presidente da Mesa. Hoje, não merece confiança 
quem se apresenta para fazer uma palestra e é tratado 
pelo título de Excelência Senador. Não é! O senhor é 
médico. Se o senhor for tratado como médico receberá 
mais credibilidade do que como Senador. Se alguém me 
apresenta como professor, tenho mais credibilidade do 
que como Senador, e isso é um desastre para a demo-
cracia, não apenas para biografia da gente.

Não dá mais para esperar seis meses. Não é 
uma questão das eleições, que serão ainda daqui a 
um ano e meio. É uma questão da sobrevivência pela 
credibilidade desta Casa. 

Nós temos de nos apressar. Não dá para encon-
trar o caminho na velocidade que o Presidente Sarney 
tem como hábito, como costume, e até elogiável, do 
ponto de vista da sua tolerância. Não dá. Nós precisa-
mos de uma velocidade maior no enfrentamento dos 
problemas, no encaminhamento de soluções. E não só 
dessa parcela que está na superfície, que é essa po-
dridão e essa lama, mas na ferrugem da engrenagem 
do funcionamento do Poder Legislativo.

Eu creio que se o Vice-Presidente Marconi Pe-
rillo assume a liderança por alguns meses desta Casa, 
S.Exª pode dar um sangue novo; S.Exª pode dar uma 
visão nova; S.Exª pode nos permitir uma velocidade 
diferente. E o Presidente Sarney volta em um momento 
novo desta Casa. Para isso, além de ter uma mudança 
na Presidência, por alguns meses; uma licença que o 
Presidente Sarney só tem de tomar da sua própria von-
tade. Eu estou apenas fazendo uma sugestão, como 
fiz ao Presidente Renan, quando começaram todos os 
problemas dele e eu fui a casa dele. É uma sugestão. 
Se S.Exª aceita essa sugestão, eu creio que a gente 
começa a ter um novo clima para encaminhar as so-
luções dos problemas que nós vivemos.

E S.Exª, sentado aí, com a experiência que tem, 
que já me passou dessa cadeira uma vez sobre a crise 
do Senado; não a crise moral, mas a crise estrutural, eu 
tenho impressão que S.Exª pode dar uma contribuição 
maior do que a contribuição, presidindo a Mesa, e diante 
de todo esse fogo cerrado que S.Exª recebe todos os dias, 
e que vai continuar a receber, e que ninguém se iluda, 
S.Exª e todos nós vamos continuar recebendo.

Uma licença por dois meses. E uma, ou duas, ou 
três, ou cinco, ou dez sessões toda a noite aqui, para 
que nós discutamos o futuro do Senado. Não apenas o 
problema de passagem, o problema de seguro médico, 

o problema de carro oficial, o problema de nomeações. 
Tudo isso também. Mas não apenas isso. 

Discutamos, também, aqui, o problema estrutural 
que nós vivemos em um tempo em que o Poder Exe-
cutivo é quase que ditatorial dentro da lei. E o Poder 
Judiciário é quase ditatorial diante da lei. Somos um 
poder imprensado. E aí esse poder imprensado, inca-
paz de governar, termina caindo nas tentações, cada 
um, de locupletar-se em benefícios pessoais. 

Não dá para a gente continuar tentando enfrentar o 
problema numa velocidade menor do que a velocidade da 
indignação do povo brasileiro, dos formadores de opinião, 
daqueles que hoje se manifestam com maior clareza, com 
desprezo à Casa que deveria receber o mais alto respei-
to da opinião pública, do povo, do eleitor e dos meios de 
comunicação. Não dá para continuar nessa velocidade. 
Continuar nessa lentidão é um suicídio, é sermos atrope-
lados, e aí ninguém sabe o que pode acontecer. 

O Senado acabar não acaba. Mas ele não acabou 
durante o regime militar, mas ficou absolutamente inope-
rante. Ele estava aberto. Ficou fechado poucos meses. 
Mas de que servia? Que respeito recebia da opinião pú-
blica? Até que, em 1978, um novo conjunto de Senadores 
chega aqui e começa a se manifestar contra o regime 
militar, começa a defender as diretas, começa a defender 
a anistia, começa a defender a Constituinte. E o Senado, 
outra vez, cresceu na opinião pública. 

Nós precisamos retomar algumas bandeiras que 
se perderam. Não basta acabar as mordomias que 
possam existir. É preciso trazer bandeiras aqui para 
dentro. Não basta acabar com nomeações. É preciso 
trazer aqui para dentro, sem dúvida alguma, um fun-
cionamento que leve ao respeito. Que funcionamento a 
gente recebe se, num momento de crise como este em 
que todas as capas de revista de ontem foram sobre o 
Senado e contra o Senado, nesta segunda-feira, a gen-
te não conseguiu reunir aqui mais de 15 Senadores?! 
Como é possível?! Todas as revistas nos colocaram nas 
capas com críticas pesadas. Todos os jornais tiveram 
suas manchetes voltadas para os nossos erros. E, na 
segunda-feira, a Casa continua vazia. E amanhã – fa-
lemos com franqueza – vai continuar vazia até a hora 
de algumas votações. E nós vamos fazer de conta que 
nada está acontecendo, ou chegamos aqui e fazemos 
críticas e críticas e vamos para casa tranquilos como 
se tudo fosse resolvido com críticas. 

Eu não trouxe críticas apenas. Eu trouxe duas 
propostas. Podem não ser boas. Podem não ser as 
melhores, mas são duas propostas: uma licença, por 
alguns meses, do Presidente, deixando o Vice-Presi-
dente conduzir esse processo ao longo do tempo que 
for necessário, mas um tempo curto que a gente pode-
ria, inclusive, determinar ou o Presidente Sarney, ele 
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próprio, poderia escolher e determinar. Se S.Exª não 
achar que não são dois meses, que diga “um mês” – 
melhor ainda. Se S.Exª achar que são 15 dias, que diga: 
“Em 15 dias, resolvo esse problema e eu quero estar 
na planície, dando a minha opinião com a experiência 
que tenho”, porque ninguém aqui tem mais experiência 
do que S.Exª no exercício da atividade política. 

O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Permite-me 
um aparte?

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Essa é uma sugestão.

E a outra: já que a gente não consegue se reunir 
aqui nos momentos normais, de duas às oito horas da 
noite, que nos reunamos de oito da noite até a hora que 
for preciso. Eu vou sugerir que a Mesa, amanhã, faça a 
convocação de uma sessão noturna de debate dos pro-
blemas que temos. Que venham poucos, demonstrando 
que a crise é mais séria do que a gente pensa ou que a 
preocupação é mais grave do que a gente imagina, mas 
que venham alguns. E eu insisto: abramos esta tribuna para 
que algumas pessoas, que não são do Senado, possam vir 
aqui dizer o que hoje pensam do Senado. Alguns podem 
dizer que isso quebra o Regimento, mas eu estive aqui, há 
pouco, em uma vigília sobre a Amazônia, em que falaram 
artistas, falaram índios, falaram intelectuais, falaram todos, 
até uma hora da manhã. Por que não podem vir aqui falar 
o que pensam do Senado, se eles vêm aqui falar o que 
pensam das queimadas da Amazônia? Abramos. É hora 
de a gente, se preciso, quebrar o Regimento, para acabar 
com os estilhaços que hoje temos. Estamos quebrados 
do ponto de vista de estilhaços. Talvez a melhor maneira 
de colar os pedaços que temos desta entidade chamada 
Senado seja quebrar o Regimento e convidar outras pes-
soas para falarem. Que digam, olhando para nós, o que 
eles pensam de nós e que respondamos...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Senador Cristovam, desculpe, mas V. Exª, como 
professor, é aberto ao diálogo e eu sou sempre estu-
dante. Mas aquilo foi uma audiência pública de várias 
comissões. Então, cedeu-se o plenário.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Eu 
vou propor isso...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Então, o senhor proponha uma audiência...

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Vou propor isso...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Porque, em uma sessão do Senado, só podem falar 
Senadores.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Eu não falei sessão do Senado. Eu falei uma sessão 
no plenário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
E também me permita, agora como psicólogo, aquele 
negócio do copo meio cheio e meio vazio. Está meio 
cheio...

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Presidente Mão Santa, eu gostaria de concluir o meu 
discurso e o senhor continua como Presidente da 
Mesa, por favor.

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

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Eu 
não falei em sessão formal e disse que vou propor isso à 
Mesa. A Mesa pode convocar isso, não precisa ser nas 
comissões. Aquelas foram três comissões, uma delas de 
que eu participei. A Mesa pode fazer essa convocação. 
Eu não sei nem o nome que chame, mas que seja um 
momento, e que nós juntos, com a opinião pública vindo 
até aqui, possamos ouvir da opinião pública onde é que 
nós estamos errando, o que querem que a gente faça. 
E não venham dizer que nós já sabemos. Não venham 
dizer, porque aí eu pergunto: e por que não fazemos? E 
não digam que já fizemos porque eu pergunto: e por que 
é que os outros não estão entendendo? Porque eu ouvi 
o Presidente Sarney falar, e é verdade o que ele diz que 
está fazendo. Mas por que a opinião pública não entende? 
Quando a opinião pública não entende o que o político fala, 
quem está errado é o político. Quando uma entidade como 
o Senado faz e o povo não entende, quem está errado é o 
Senado: ou no que faz ou como diz. Nós estamos erran-
do. E esses erros, eu não disse que erramos no passado. 
Nós estamos errando no presente, no encaminhamento 
da busca de uma solução e no encaminhamento dessa 
solução para convencer a opinião pública de que, de fato, 
nós estamos procurando reconstruir a imagem quebrada 
da nossa Casa. Pode ser que essas duas sugestões não 
sejam boas. São as duas que eu tenho.

É óbvio que, se vamos discutir aqui o que fazer 
no Senado – e já venho apresentando, há mais de três, 
quatro, cinco anos, uma por uma, as atividades do ponto 
de vista da estrutura –, que nós fiquemos aqui pelo me-
nos um mês inteiro, no outro mês a gente vai às bases. 
Essa ideia de sairmos todos na quinta-feira e voltarmos 
na terça é um suicídio. E eu não estou dizendo “os ou-
tros”. Eu moro em Brasília e faço isso também.

O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – V. Exª mora 
aqui, não é, Senador? V. Exª mora aqui, não é?

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
E faço isso que o senhor faz. Na quinta, na sexta, eu 
saio pelo Brasil. Eu não estou jogando a culpa nos 
outros, não.

O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Mas o se-
nhor mora aqui, não é?
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O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Moro e faço o mesmo que vocês.

O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Se o senhor 
tivesse família fora, o senhor deixaria a sua família 
morando fora?

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Não, Senador. Absolutamente.

O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – O senhor 
pagaria ou teria, com o seu salário, condições de tra-
zer a sua família para cá?

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Não, Senador. Tem um apartamento...

O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Ou abando-
naria a sua família?

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Um 
momento. Não, Senador.

O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Eu quero um 
aparte daqui a pouco.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Mas deixe-me responder. Não, Senador. Há um apar-
tamento funcional para trazer a família. Agora, o que 
não deve haver é a...

O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – E a passa-
gem, Senador?

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – E 
tem de haver a passagem para a família toda, como 
qualquer...

O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – O senhor 
pode pagar, porque é professor universitário e deve 
ter riqueza,...

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Senador, eu estou respondendo.

O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – ...mas quem 
não tem não pode ficar deslocando família do Amapá 
para cá.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Senador, o senhor está me atrapalhando. O senhor 
pediu um aparte, e eu vou lhe dar.

O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Quero um 
aparte, sim.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Eu 
vou lhe dar um aparte.

O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Se o senhor 
permitir.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Eu 
vou lhe dar um aparte.

O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Tenha cal-
ma, por favor.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Não 
, eu tenho calma. O senhor é que tem pressa.

O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Tenha cal-
ma.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – E 
não tenha pressa. Vai esperar, então.

Primeiro, eu não tenho riqueza nenhuma. Segundo, 
eu acho que o Senado tem de pagar a passagem de toda 
a família de um Senador para que venha morar aqui. É as-
sim que todas as empresas fazem no mundo inteiro e no 
Brasil também. Eu acho que as famílias devem morar aqui. 
Era assim antigamente. Qualquer jovem aqui teve amigos 
filhos de Deputados e Senadores. Tem de acabar com a 
ajuda de moradia. Tem de dar um apartamento.

O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – (Intervenção 
fora do microfone)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Um 
momento. Tem de dar um apartamento, sim.

Agora, não para quem mora aqui. Quem mora aqui 
tem de viver no seu. Não é preciso ajuda-moradia, que 
termina incentivando os Deputados a irem para suas ba-
ses todas as semanas, nem é preciso também que essas 
passagens sejam dessa maneira. Agora, ficarmos com o 
Senado vazio como é... E eu também esvazio. Moro aqui, 
mas, na quinta-feira ou na sexta-feira, vou fazer campa-
nha pelo Brasil inteiro pela educação. Então, eu não estou 
jogando culpa em ninguém. Em ninguém.

O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – (Intervenção 
fora do microfone).

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Eu 
estou dizendo é que é um erro nosso, do conjunto, da es-
trutura. A gente não consegue nem parlamentar. Como é 
que existe um Parlamento que não parlamenta? Nós não 
parlamentamos. Mesmo nos dois dias em que ficamos 
aqui, ficamos nos nossos gabinetes – eu fico mais tempo 
no gabinete do que aqui – sozinhos, solitários. Não existe 
trabalho parlamentar solitário. O trabalho parlamentar é 
só em conjunto. Nós não temos o conjunto.

Segundo, tinha-se de trazer os grandes problemas 
deste País aqui para dentro. Nós não estamos trazendo. 
Até trazemos para as comissões muitas vezes. Mas, 
aqui, vamos ser sinceros: a gente vota conforme che-
ga aqui, na hora, para votar. Às vezes, não votamos. 
São os Líderes que votam. Tínhamos de trazer esses 
problemas fundamentais aqui para dentro. Temos de 
estar sintonizados com aquilo que a opinião pública 
quer de soluções para o Brasil.

E, terceiro, temos que acabar com essa maneira 
como as medidas provisórias e as medidas judiciais 
desfizeram o papel do Senado e da Câmara dos Depu-
tados. São três coisinhas: mais presença aqui durante 
o período de atividades parlamentares. Não é aban-
donar as bases. É ir às bases num outro período. Há 
um período longo aqui. Não é preciso ir às bases toda 
semana. É preciso estar nas bases duas, três sema-
nas depois, inteirinhas.
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Então, ter mais tempo aqui, ter os problemas na-
cionais aqui dentro. Aí, a gente começa a mudar a ma-
neira como nos olham. Fora isso, mesmo que a gente 
resolva esses problemas éticos que hoje nos pesam, 
nós não vamos conseguir retomar...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Senador Cristovam Buarque, o tempo de V. Exª ex-
cedeu três minutos e eu dei mais cinco, para atender 
os dois apartes.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Um aparte.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– O do Papaléo e o do outro que pediu aqui, o nosso 
Valter Pereira. Então, cinco minutos, para atender os 
apartes.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Nós 
não vamos conseguir retomar a credibilidade se não fi-
zermos mudanças estruturais. Não bastam as soluções 
de ordem administrativa, como redução do número de 
cargos, e de ordem moral, de punição daqueles que co-
meteram erros. Não basta isso. É fundamental que haja 
mudanças estruturais. Isso exige uma reflexão do Plenário. 
Isso exige que a gente fique aqui. Daí minha proposta de 
termos uma noite, duas noites, três noites, discutindo o 
Senado, como discutimos a Amazônia, como discutimos 
sobre os aposentados, como vamos discutir as crianças, 
com a vigília que estou propondo junto com a Câmara 
dos Deputados. E que, nesse período, o Senador Sarney 
dedique a sua experiência a nos ajudar na orientação 
de como mudar a estrutura. E deixa o Vice-Presidente 
Marconi Perillo conduzir esses próximos meses as mu-
danças de correção dos desvios morais que cometemos 
nesses últimos tempos.

É isso, Sr. Presidente, a falar, mas o Senador 
Papaléo pediu um aparte, e eu tenho o maior prazer 
em lhe passar.

O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Sr. Presiden-
te, permita-me desligar o celular. Senador Cristovam, 
eu já estava fora da sala e ouvi parte do seu discurso, 
inteirei-me, e se eu estiver errado, V. Exª me corrija. 
Mas não é porque todos temos que nos tratar muito 
bem, fazer um corporativismo, que não possamos dis-
cordar. Vou logo antecipar: não tenho mínimas condi-
ções intelectuais nem filosóficas para debater com V. 
Exª. Filosoficamente, V. Exª vai ganhar todas. Mas isso 
não me dá o direito de ficar calado diante de um ho-
mem que já foi governador do Distrito Federal, mas eu 
fui um prefeitinho lá da minha cidade, Macapá, e que 
está usando a tribuna muito de maneira séria, dentro 
de suas convicções, mas esquecendo que já foi ad-
ministrador. V. Exª esquece que já foi administrador do 

Distrito Federal, porque, se nós formos querer resolver 
questões administrativas da Casa, fazendo audiência 
pública aqui dentro, palpitagem de um lado, palpitagem 
de outro. No palpite, não vamos solucionar. Do que a 
Casa precisa? A Casa precisa de uma reforma admi-
nistrativa e não de palpites de a, b ou c, que estamos 
dando. Esses palpites, em vez de palpites, poderiam 
ser as sugestões para que os profissionais adminis-
tradores – Senador Garibladi, V. Exª que tem essa 
experiência – ponham em prática. O que queremos? 
Queremos isso. A técnica de colocar em prática é deles. 
Agora, causa-me estranheza que coloquemos a ques-
tão político-partidária, ou seja lá o que for, à frente do 
que queremos resolver. Se formos agir dessa maneira, 
de discutirmos essas questões aqui, ninguém vai re-
solver nada, vai ficar para a opinião pública a vontade 
de que estamos querendo resolver e não vamos resol-
ver nada. Eu, quando ouço V. Exª falar, por exemplo, 
que deveremos passar um mês aqui, é porque V. Exª 
sai por opção daqui para fazer palestra lá fora. E nós 
saímos daqui por necessidade. Vou lá para o Amapá. 
Como vou trazer minha família lá do Amapá para mo-
rar aqui? Aí vou pagar primeiro já a passagem deles 
todos. Muito bem. E quem vai tomar conta do papagaio, 
do cachorro, da casa, da manutenção?

(Interrupção do som.)

O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – É uma per-
gunta que faço. Então, são as partes práticas. Quem 
vai tomar conta da residência, pois, quando acabar 
meu mandato, vou reincorporar minha moradia lá? 
Então, é muito bonito, muito filosófico. V. Exª tem um 
poder filosófico muito rico, mas, infelizmente, a práti-
ca é outra coisa completamente diferente. A outra é 
que V. Exª não deve esquecer que já passou por uma 
má administração, e tenho certeza de que V. Exª não 
vai querer passar mais. V. Exª foi injustiçado quando 
foi exonerado do cargo de Ministro da Educação, com 
a capacidade e o reconhecimento que tem diante da 
opinião pública, pelo Presidente da República, por te-
lefone, segundo consta. Isso é um desrespeito. Tenho 
certeza de que, por esse desrespeito que passou, V. 
Exª não quer que ninguém passe. Outra: colocar o Pre-
sidente da Casa como o mártir de tudo isso é injustiça, 
uma injustiça que eu não aceito. Ele mandou fazer uma 
auditoria na Casa, detectou, amanhã entrega o resul-
tado da auditoria para serem tomadas providências. 
Afastá-lo? O que é isso? Nós estamos praticando um 
ato ditatorial ao querer retirar quem foi eleito. Isso eu 
não aceito. Sinceramente, não acho justo, porque nós 
estamos precisando tomar providências e não vai ser 
o afastamento, que até beneficiaria o meu Partido, o 
PSDB, o meu Partido ficaria com a Presidência da Casa. 
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Mas não aceito envolver questões político-partidárias. 
E assim como eu, por ter o Senador Sarney represen-
tando o Estado do Amapá, podendo ser considerado 
suspeito no meu ponto de vista – graças a Deus sem-
pre fui independente nos meus pontos de vista –, V. 
Exª também pode ser considerado suspeito nas suas 
opiniões, porque houve o problema sério entre o grupo 
político do Presidente Sarney e o grupo político do seu 
Partido lá no Maranhão. Então nós dois poderíamos 
ser considerados suspeitos para discutir esse assunto. 
Mas vamos colocar os partidos abaixo de tudo isso e 
vamos discutir institucionalmente. V. Exª se candidatou 
para a Unesco e foi desmerecido pelo Presidente da 
República, que resolveu apoiar um ...

(Interrupção do som.)

O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – ... um cidadão 
que não tem suas qualidades, tenho certeza absoluta, 
principalmente políticas e intelectuais, para assumir o 
cargo. V. Exª, quando prega a saída do Presidente Sar-
ney, também vai por um caminho que é muito duvidoso 
em matéria de democracia. É o mesmo caminho que 
V. Exª tomou quando sugeriu, dando uma entrevista, 
fazer um plebiscito para acabar com esta Casa. Muito 
triste isso para nós. V. Exª passou pela ditadura, mas 
eu também, era estudante e passei. Não fui para a rua 
porque nós não tínhamos condições socioeconômicas, 
ideológicas, não, mas passei por tudo aquilo. 

(Interrupção do som.)

O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Então quando 
sugerimos a extinção de uma Casa dessas, realmente 
nos entristece, porque, se eu fosse fazer o que V. Exª 
fez, eu chegaria a esta tribuna e incitava o povo para 
fazer a extinção desta Casa e diria: E vai começar por 
mim. Está aqui meu documento de renúncia. Agora, 
vamos lutar, povo brasileiro, para acabar com o Sena-
do Federal. Isso eu faria. Muito obrigado. 

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Presidente, vou responder a cada um dos pontos do 
Senador Papaléo.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador, 
um aparte.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Concederei depois.

Primeiro, Senador, quero dizer que o senhor só 
manipulou uma coisa. No resto todo, o senhor foi cor-
reto. Eu nunca disse para fechar o Congresso. O que 
disse e repito – agora é mais certo ainda – é que, se 
fizéssemos um plebiscito, o povo votaria pelo fecha-
mento. E hoje a percentagem seria maior ainda. Agora, 
eu faria campanha para que abrisse, porque eu tive 
de ficar nove anos fora deste País, porque lutava para 
abrir o Congresso. 

Quanto à demissão por telefone e... qual foi o ou-
tro? Quero acrescentar mais dois pontos negativos da 
minha carreira política de que o senhor se esqueceu: 
eu perdi uma eleição para Presidente e só tive 2,5%; eu 
fui candidato à reeleição e perdi. Então, ponha quatro 
pontos fundamentais da minha negativa vida pública. 
Só que eu digo que eu me orgulho mais dessas der-
rotas do que de muitas vitórias. Eu me orgulho muito 
mais. Nesse ponto eu copio o que dizia Darcy Ribei-
ro: “Eu me orgulho mais de certas derrotas do que de 
algumas vitórias.” Então, acrescente mais dois pontos 
negativos sobre a minha carreira sempre que quiser 
fazer referência a ela.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Quanto ao Presidente Sarney, longe de mim fazer 
qualquer gesto contra. Eu dei uma sugestão. É comple-
tamente diferente dar uma sugestão e fazer um gesto 
no sentido de levar adiante aquilo. Se alguém trouxer 
abaixo-assinado para mudar o Presidente não conte 
comigo. Se alguém quiser fazer movimentos não con-
te comigo. Agora, sugestão eu dou. Fora isso, vamos 
esperar o fim do mandato.

Agora, sugestão eu dou. Fora isso, vamos esperar o 
fim do mandato. Eu acredito que, se o Presidente Renan, 
naquele momento em que eu fui a sua casa, tivesse aceito, 
o resultado daquele processo teria sido diferente. 

Mais adiante: sobre o assunto de palpiteiros, eu 
não estou falando em trazer palpiteiros, eu estou falando 
em ouvir opinião. Se a gente fosse pela maneira como o 
senhor diz, a gente não leria jornal, porque jornalista é 
palpiteiro. A gente lê jornal, a gente vê televisão, a gente 
escuta o que a opinião pública diz na rua. Isso não é ser 
aberto a palpiteiro; isso é ser aberto à opinião.

Sobre a idéia de que eu moro aqui. Aí estamos 
“fulanizando” o debate. A pergunta é: devemos ou não 
ficar mais de três dias aqui? Se devemos, vamos fa-
zer o que for necessário para trazer as famílias para 
cá. Agora, se não devemos, não o façamos. Mas não 
vamos “fulanizar”, pelo fato de a idéia ter partido de 
alguém que mora aqui, mas que tem hoje o interesse 
de Senador da República, com campanha que vai além 
dos quatro lados do Distrito Federal.

Finalmente, sobre Governador e Prefeito. Na 
verdade, eu fui Prefeito. Em Brasília, chama-se Go-
vernador, mas nós somos mesmo é Prefeito. Só que 
um Prefeito que tem que comandar a Polícia, que tem 
que comandar toda a saúde e toda a educação. Mas 
aqui o título de Governador é pretensioso demais. Eu 
fui um prefeitinho como o Senador Mão Santa costu-
ma dizer e o senhor também. Aliás, acho que fica até 
melhor ser Prefeito do que Governador.
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Sobre tratar bem, sim; corporativismo, não. Sou 
contra o corporativismo; agora, o bom tratamento, isso 
sim, eu acho que deve ter.

Finalmente, não existe isso de ninguém aqui ser 
melhor do que ninguém. Como o senhor falou filosofi-
camente... Não, isso não existe. Aqui, cada um de nós 
é do tamanho do outro. Às vezes, um sabe jogar bola 
melhor, outros leram mais, o Senador Arthur Virgílio 
luta jiu-jitsu; eu estou longe de pensar nisso; mas nós 
somos iguais. Como também não aceito essa ideia – e 
aqui eu estou de acordo com o seu discurso de hoje – 
de bloco ético e de outro bloco. Aqui nós somos todos 
iguais desse ponto de vista. 

Insisto em que hoje há um bloco de preocupados 
e um bloco de indignados. Isso, sim, tem. Ético – não 
me coloquem nesse bloco, porque isso não é questão 
de ser de bloco e, sim, o comportamento diário de cada 
um, e alguns até que são éticos a vida toda e, de vez 
em quando, tropeçam. De vez em quando, tropeçam 
de uma maneira vergonhosa na sua história completa 
ética. Por isso não contem comigo para ficar no bloco 
de puros. Agora eu quero fazer parte do bloco dos in-
dignados e dos preocupados.

Senador Valter Pereira.
O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – O Senador 

Arthur Virgílio pediu primazia no aparte. Eu cedo a 
vez a S. Exª. Não cedo o aparte porque quero intervir 
e participar dessa discussão, mas eu cedo o horário 
para ele.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Em 
atendimento ao Senador Valter Pereira, eu lhe passo 
a palavra, Senador Arthur Virgílio.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Agradeço, 
Senador Cristovam, agradeço, Senador Valter Pereira, 
também, pela deferência. Apenas para registrar uma 
opinião bem curta a respeito da sua proposta e não 
tenho a menor perspectiva partidária de dizer que com 
ela o PSDB se põe de acordo. E até me ponho aquém 
dela, porque aqui me defini pelo Presidente Sarney, 
esperando que atitudes dele, a serem definidas no cur-
to prazo, definam a mim próprio, ou seja, se serei seu 
aliado na tarefa de regeneração do Senado, ou serei 
seu adversário fervoroso, adversário duro.

Aguardarei, portanto, sobre isso. Mas eu queria apro-
veitar o discurso de V. Exª – e V. Exª o faz com ponderação, 
com propriedade, com adequação –, para dizer que durante 
a minha fala eu me esqueci de um recado que eu teria a 
transmitir do Senador Eduardo Suplicy. O Senador Suplicy 
me disse que seria justiça que eu faria a ele dizer – e eu 
estou dizendo – que não se sente chantageado, não se 
sente amedrontado e não se sente coagido. Muito bem. Eu 
insisto que tem uma máquina de coação, de chantagem 
e amedrontamento dos Senadores. V. Exª mesmo denun-

ciou ao jornal Correio Braziliense a chantagem que sofria, 
e eu acabei de falar de diversas tentativas de chantagem 
que tentaram fazer contra mim, absolutamente ignóbeis, 
absolutamente infundadas e absolutamente inócuas, por-
que só vão mesmo me fazer voltar com mais força con-
tra quem eu supunha desonesto, mas depois descubro 
que é chantagista também. As duas coisas juntas fazem 
com que a nossa força redobre. Mas quero registrar que 
o Senador Suplicy diz que estará aqui amanhã, que fará 
um vigoroso discurso em favor da ética aqui no Senado, 
em favor da limpeza. O que eu tenho a esperar é que o 
Presidente Sarney compreenda. E já tem outra notícia do 
jornalista Ricardo Noblat aqui. Essa posição de ter de es-
tar se explicando a cada minuto, ou repetindo o discurso, 
como ele fez ainda há pouco, e não me convenceu, isso 
tudo só vai enfraquecê-lo, só vai diminuí-lo. Enfraquecendo 
e diminuindo, ele acaba perdendo a autoridade para co-
mandar o Senado. Ele precisa, com clareza, romper com 
essa camarilha que está aí. Essas pessoas não fizeram 
bem ao Senado; usufruíram do Senado. Queremos saber 
se há pessoas com mandato por trás ou se não há. É um 
milagre se tiver agido por conta própria. Mas essas pessoas 
precisam, sinceramente, ser punidas. Não adianta passar 
a mão na cabeça. Não adianta o gesto. Eu não me meto 
na vida pessoal das pessoas. Mas não foi um símbolo bom 
o Presidente Sarney comparecer ao casamento de uma 
pessoa da família do Sr. Agaciel. Não foi um símbolo bom, 
porque retira o caráter da isenção. Dá a impressão mes-
mo de ligação pessoal. E ligação pessoal é tudo de que 
o Senado não precisa agora. Tem de ficar acima dessas 
ligações pessoais. Tem de ficar acima; tem de fazer aquilo 
que a Nação está esperando. A Nação pretende respostas 
duras, firmes, concretas, corretas, nada de inventar culpa-
dos, nada de fabricar inocente; precisa de um Presidente 
que mostre mão firme. Ele precisa fazer isso, porque ele 
não tem outra opção além das duas que eu vou citar: ou 
ele rompe com essa gente para valer, e às claras, seja qual 
tenha sido a ligação anterior, ou ele terminará naufragando 
com essas pessoas, porque essas pessoas não se salva-
rão. V. Exª não precisa necessariamente sobreviver; eu não 
preciso. Então, vamos ser bem francos: o Presidente Lula 
está errado. O Sarney não é melhor do que ninguém; não 
está acima de coisa alguma, nem da lei, nem é diferente 
dos demais brasileiros. O Presidente Lula não está; já foi 
investigado. O Presidente Collor já foi investigado. Por que 
não podemos investigar o Presidente do Congresso ou dis-
cutir suas atitudes, enfim? Então, ele que não perca auto-
ridade, porque se perder autoridade, fica difícil governar o 
Senado. E, para mim, está na hora de mão forte, mão firme 
e muita generosidade. Volto a dizer, V. Exª, eu, qualquer 
um, nenhum de nós precisa sobreviver. Agora, o Senado 
não só tem, como vai. E o Presidente Sarney não precisa 
necessariamente sobreviver. O Senado não só precisa, 
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como vai sobreviver, acima de todos nós, acima de qual-
quer um de nós. Porque o Senado é uma instituição mais 
do que sesquicentenária, que não está aqui para morrer 
em função de delitos praticados por quem acha que babá 
pode virar empresária do dia para a noite. Muito obrigado. 
Parabéns pelo seu discurso, Senador. 

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Obrigado, Senador. 

Eu quero dizer que o Senador Sarney, de jeito 
nenhum, precisa disso aqui. Agora, a biografia dele 
dependerá do trabalho dele aqui como Presidente. E 
é uma biografia respeitabilíssima pelo trabalho dele 
como Presidente da República. Não vou analisar a 
economia, não vou analisar o social. Mas a transição 
democrática que ele conduziu, Senador Valter Pereira, 
conduziu dentro de tudo que as forças progressistas 
e democráticas exigiram. Não houve uma transição. 
Essa é uma biografia que não se pode jogar fora. Mas 
a política, às vezes, vai contra a biografia, porque vai 
contra a história. Nesse caso, se não houver um cui-
dado, a biografia sairá chamuscada. Até porque o que 
mais fica da história de uma pessoa são os seus últi-
mos gestos e não os primeiros. 

Então, é em nome dessa biografia, em nome da 
Casa, em nome das dificuldades, que obviamente ele 
tem, de conduzir este processo que chamemos “lim-
peza”, que eu dou minha sugestão: não farei nenhum 
gesto para que isso vire uma realidade imposta; de jeito 
nenhum. Não sou golpista. Mas dou sugestões. 

Senador Valter. 
O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – Senador Cris-

tovam, estou prestando atenção em todo o discurso que 
V. Exª está proferindo. E não poderia me furtar a comentar 
este assunto que está hoje em todas as esquinas, em 
todas as cidades, em todos os lugares. No meu juízo, o 
Senado está padecendo de uma patologia que se cha-
ma esclerose múltipla, esclerose múltipla de natureza 
administrativa. A esclerose, como muito bem pode pon-
tificar o médico que está comandando esta sessão, é 
uma patologia degenerativa, que vai aparecendo com o 
envelhecimento. No caso do Senado, é o envelhecimento 
da própria instituição, não das pessoas, dos costumes. 
Veja que os maus costumes que foram denunciados até 
agora não começaram hoje, nem ontem; são longos e 
longos anos que vêm degenerando a instituição. Eu vou 
dizer uma coisa a V. Exª: de toda a discussão a que eu 
estou assistindo até agora, eu acho que nós comentamos 
aspectos mais tópicos, mais superficiais; nós não entra-
mos na causa. Eu quero dizer a V. Exª que, por ocasião 
do plebiscito para definir o sistema de Governo, o meu 
posicionamento e a campanha que desenvolvi foram no 
sentido de implantar o parlamentarismo. Por que o parla-
mentarismo, Senador Cristovam? Porque no sistema em 

que vivemos o que foi demonstrado ao longo da história 
deste País é que há uma rigidez muito grande nas insti-
tuições. Hoje, estamos sentindo isso. V. Exª está dando 
algumas sugestões, algumas sugestões que também são 
superficiais. Se nós vivêssemos no parlamentarismo...

(Interrupção do som.)

O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – Se nós vivês-
semos sob a égide do parlamentarismo, a flexibilidade do 
sistema já daria solução. E qual seria a solução? A disso-
lução do Congresso Nacional, a autodissolução, que é um 
mecanismo de defesa do próprio sistema. Não se iluda V. 
Exª, o Senado Federal pode estar sendo hoje duramente 
criticado e pode realmente estar padecendo dessa queda 
de sua credibilidade, mas é uma instituição indispensável 
e imprescindível para o sistema democrático. Então, se, 
de repente, esta legislatura foi objeto de um tumor que 
se abriu e que mostrou o que havia de defeito degene-
rativo dentro do seu organismo, é preciso, sim, que haja 
mudança, mas não é a mudança de um homem, não é a 
mudança de um comando; é a mudança de toda a institui-
ção, é a mudança de toda a estrutura. Então, eu acredito, 
Senador Cristovam Buarque, que nós precisamos mudar, 
na verdade, o sistema de Governo. Nós precisamos ter 
um governo que seja flexível. Um Governo que em face 
de uma crise dessas não fique diante da perplexidade em 
que nós nos encontramos. Preocupa-me muito quando 
V. Exª sugere que se abra a tribuna para que dela façam 
uso os críticos do Senado. Nós temos que distinguir que 
esta é uma instituição que representa todos os Estados 
brasileiros, mas, depois de composta esta instituição com 
todos os representantes dos Estados brasileiros, há uma 
eleição interna, que define um comando administrativo. 
E a crise por que nós passamos é uma crise de proce-
dimentos administrativos. A eleição foi realizada há pou-
cos meses, e há uma Mesa Diretora. O que nos cumpre 
agora é fazer o que nós estamos fazendo: cobrar dessa 
Mesa Diretora as medidas necessárias, cobrar que as 
providências sejam tomadas. E acredito que elas estão 
sendo tomadas, talvez não na velocidade que deveriam 
ser tomadas. Nesse particular, os Senadores – V. Exª e 
outros colegas que ocuparam essa tribuna – têm razão 
e podem exigir até maior velocidade. Mas acho, Senador 
Cristovam, que, quando surgem tantos problemas num 
mesmo momento, é preciso ter equilíbrio, discernimento. 
Nós não podemos agir aqui ao sabor das emoções. É 
preciso que haja equilíbrio. É preciso que cobremos aqui 
de quem comanda, e quem comanda é a Mesa Diretora. 
Acredito que, com isso, enfrentaremos esse problema 
superficial, mas temos de começar a discutir... E V. Exª 
disse que estamos deixando de discutir problemas estru-
turais deste País para nos perdermos nessa discussão 
de questiúnculas. Acho que temos de começar a discutir 
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especialmente uma coisa: será que esse sistema de go-
verno, com a rigidez que tem o presidencialismo, é aquilo 
que atende aos interesses do Brasil de hoje? Essa é a 
intervenção que eu queria fazer a V. Exª.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Se-
nador Valter Pereira – vou terminar rapidamente, Senador 
Mão Santa; dê-me mais um minuto –, eu quero dizer que 
sempre fui um defensor ferrenho do presidencialismo. 
Hoje, começo a ficar com a sua posição. Se tivéssemos 
o parlamentarismo, o Congresso já teria sido dissolvido, 
já teríamos tido outra eleição, e chegaria aqui um clima 
novo, ainda que com pessoas reeleitas.

Então, quero dizer-lhe que ainda não adotei o 
parlamentarismo, ainda temo que o parlamentarismo, 
não dando o mandato ao Presidente, nos impeça de 
fazermos as grandes mudanças de que o País preci-
sa. Este não é um País pronto, como outros onde o 
parlamentarismo resolve. Mas já não tenho mais tanto 
empenho no presidencialismo.

Finalmente, para concluir, quero dizer que a es-
clerose múltipla não é só administrativa. Ela é moral 
e política. Ela é estrutural também, como o Senador 
Sarney me disse uma vez diante da nova realidade 
dos meios de comunicações.

O Senador Papaléo disse que quem está des-
contente com esta Casa deveria renunciar. Não. Não 
tenho direito a renunciar primeiramente pela minha 
bandeira, pela minha causa e porque três Senado-
res do Distrito Federal foram obrigados a renunciar 
em passado muito recente, desmoralizando bastante 
o eleitorado brasiliense. Renunciaram para poderem 
candidatar-se de novo, não sendo cassados. Não vou 
fazer isso, mas não sou o único.

Muitos eu não diria, mas diversos nesta Casa, 
hoje, estão pensando duas vezes se serão ou não 
candidatos à reeleição. Essa é a prova da tragédia 
da Casa. Quando as pessoas deixam de querer, com 
muita ânsia, voltar a esta Casa significa que ela não 
está sendo um centro de orgulho e de eficiência para 
aqueles que nela trabalham. Eu sou um desses.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Com nossos cumprimentos, quero dizer que o Senado 
da República vive um grande momento. Nunca, na His-
tória do Brasil, o Senado funcionou na segunda-feira. 
Nós começamos hoje, vários proeminentes...

Ouvimos o Professor Cristovam Buarque.
Professor Cristovam Buarque, Rui Barbosa che-

gou a falar no plenário por quatro horas. Foi o maior 
discurso dele. 

Petrônio Portella, que presidiu este Senado com 
grandeza – Paulo Brossard era oposição ao regime mi-
litar, e Petrônio era Líder e Presidente ligado ao lado do 
Partido dos militares, a Arena –, reduziu isso para uma 

hora. Então, Paulo Brossard se inscrevia três vezes por 
semana, para falar as três horas. V. Exª usou uma hora, 
mostrando grandeza, e todos nós aprendemos. Apenas 
não gostei do termo “esclerose”, do extraordinário e 
vibrante homem Valter Pereira, cujo saber se aproxima 
do saber jurídico de Rui Barbosa. Sou médico, e V. Exª 
se redimiu, quando disse “a Mesa Diretora”.

Primeiro, o Presidente Sarney é muito oxigena-
do. Na Igreja Cristã, outro dia, estava João Paulo II. E, 
depois do Presidente Sarney, o que tem mais idade – 
estou justamente na idade que Rui Barbosa foi a Haia 
e deu ao mundo o estado de direito, a paz, o direito 
internacional –, ou seja, o segundo na idade, sou eu. 
Mas me considero ainda na plenitude, na idade que 
Rui Barbosa deu grandeza à democracia, ao estado de 
direito, quando o mundo buscava a paz em Haia.

E também é uma Mesa muito rejuvenescida. A 
Senadora Serys é professora. Há o Heráclito Fortes. 
Olha, toda a Mesa Diretora está assim empenhada. 
Recebi o telefonema de Heráclito Fortes, traduzindo o 
empenho de toda a Mesa, como V. Exª lembrou. Não 
sou só eu que estou dizendo isso. O Heráclito me te-
lefonou. Ninguém pode negar o esforço...

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Peço 
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

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

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço 
só um minutinho, para esclarecer que, quando falei em 
esclerose múltipla, não me referi a pessoas; referi-me 
à instituição, ao funcionamento da instituição. A insti-
tuição, nessa característica de rigidez, que é seu traço 
fundamental, vem claudicando há muitos e muitos anos. 
Isso não é desta gestão, nem da anterior, nem da outra. 
Os problemas estão aí desafiando a credibilidade do 
Legislativo há muitos e muitos anos. São problemas 
crônicos que afetam as duas Casas, num sistema de 
revezamento. Quando sai do foco o Senado, entra a 
Câmara. Quando a Câmara se livra, volta o Senado 
para o foco, sempre com problemas crônicos, sempre 
com problemas crônicos. Se V. Exª olhar a história do 
Legislativo, a história mais remota, V. Exª vai entender 
o sentido da esclerose múltipla. Digo esclerose múl-
tipla por quê? Porque está afetando a administração, 
está afetando a ética, está afetando os bons costumes, 
está afetando tudo. É por isso que esclareci. Mas não 
me quero referir aqui às pessoas. Pelo contrário, eu 
jamais colocaria em dúvida a higidez mental não só 
de todos aqueles que estão no comando desta Casa, 
mas também daqueles que estão na planície.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – Que-
remos dizer que estamos preparados até para isso, como 
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cirurgiões. Hoje, essas escleroses são vencidas pela sa-
bedoria e ousadia dos cirurgiões, que aqui represento, nas 
cirurgias que se apresentam, para melhorar a circulação.

Mas eu queria dizer que é uma equipe extraor-
dinária. Aí está o PSDB representado pelo Senador 
Marconi Perillo, que está suando a camisa. O Senador 
Heráclito Fortes está preocupado, mesmo estando in-
ternado no hospital; S. Exª vem aqui amanhã. O Sena-
dor João Vicente Claudino, que é do meu Piauí, que é 
homem de grande visão administrativa, está tomando 
conta disso, moralizando o uso de passagens. A pró-
pria Senadora Patrícia Saboya está dando o encanto 
e a pureza feminina na Mesa Diretora.

Então, sem dúvida alguma, vejo perspectivas in-
vejáveis no avanço administrativo do Senado. Enten-
demos o que disse o poeta – e está aí Antonio Carlos 
Valadares – e o que aqui foi dito: “Navegar é preciso, 
viver não é preciso”. Então, estamos navegando e sa-
bendo que vamos levar este Senado a um porto se-
guro, para a consolidação da democracia.

Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos 
Valadares, que, hoje, aqui, disse – atentai bem! – aquilo 
que Rui Barbosa disse no passado: “É na lei, dentro 
da lei. Fora da lei, não há salvação”. Assim esta Mesa 
Diretora está levando essas questões. Sem dúvida, 
entendemos que este é o pilar mais importante dos 
três pilares que formam a democracia.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de 
entrar no principal assunto que me trouxe à tribuna, que 
é a decisão tomada, na última quarta-feira, pelo Supremo 
Tribunal Federal, com relação aos jornalistas brasileiros, 
ou seja, a não obrigatoriedade do diploma no exercício da 
profissão, eu gostaria de, mais uma vez, enfatizar, assim 
como fiz por ocasião do aparte concedido pelo Senador 
Arthur Virgílio, que não há como, a esta altura dos acon-
tecimentos, retroceder das decisões que foram tomadas 
pela Mesa. Naturalmente, a Mesa atendeu a sugestões 
oriundas de todas as bancadas, de todos os Senadores, 
ao abrir sindicâncias, visando à investigação completa dos 
fatos denunciados com relação aos atos secretos, doa em 
quem doer. Essa situação é irreversível. Tem-se de fazer 
a investigação de forma rigorosa, e qualquer pessoa que 
tiver culpa no cartório vai responder não só perante a ad-
ministração do Senado, mas também perante o Ministério 
Público e o Judiciário. Para tanto é que nossas instituições 
estão funcionando a contento: o Ministério Público, a Justi-
ça. E as ações do Senado, aquelas que advêm da prática 
democrática necessária da investigação, essas ações têm 
o apoio total de todos aqueles que compõem o Senado 
e querem ver esta Casa prestigiada, não com a imagem 
arranhada e ferida, sangrando a cada dia, mas com uma 

imagem que se descortine perante o povo do Brasil como 
um Poder necessário, um Poder relevante ao fortalecimento 
da democracia brasileira.

Sr. Presidente, retomando o assunto para o qual 
venho a esta tribuna, devo dizer que a decisão do Su-
premo Tribunal Federal causou, sem dúvida alguma, 
preocupação e muita frustração principalmente entre os 
profissionais da área do Jornalismo, entre os estudantes 
universitários, que, com muito esforço, estão assumindo, 
nas escolas e nas universidades em todo o Brasil, sua 
condição de estudante de Jornalismo ou de Comunicação 
Social e que, agora, estão diante de um fato inusitado: 
seus diplomas não serão considerados prioritários pelas 
empresas, pelas agências, uma vez que o diploma foi dis-
pensado pelo Supremo Tribunal Federal para o exercício 
dessa atividade. Por oito votos a um, o Supremo Tribunal 
Federal revogou a exigência do diploma para o exercício 
da profissão de jornalista. A decisão foi tomada no últi-
mo dia 17 de junho de 2009, e o único a votar a favor da 
exigência foi o Ministro Marco Aurélio Mello.

O caso trata de questionamento sobre a recep-
ção do Decreto-Lei nº 972, de 1969, editado durante o 
regime militar pela Constituição Federal de 1988.

O Supremo considerou que as exigências contidas 
no Decreto-Lei ferem a liberdade de imprensa e con-
trariam o direito à livre manifestação do pensamento, 
inscrita no art. 13 da Convenção Americana dos Direi-
tos Humanos, também conhecida como Pacto de San 
Jose da Costa Rica.

A polêmica em torno da necessidade de diploma de 
jornalismo para o exercício da profissão esteve presente na 
imprensa desde a edição do Decreto-Lei nº 972, de 1969, 
que regulamenta a atividade. O Ministério Público Federal 
alega que o jornalismo é uma atividade intelectual, que 
prescinde de obrigação de formação superior.

Para o Ministro Gilmar Mendes, Relator da maté-
ria, eminente Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
“o jornalismo e a liberdade de expressão são atividades 
que estão imbricadas por sua própria natureza e não 
podem ser pensados e tratados de forma separada”. E 
disse: “O jornalismo é a própria manifestação e difusão 
do pensamento e da informação de forma contínua, 
profissional e remunerada”, afirmou o Relator.

O Ministério Público Federal (Procuradora da Re-
pública Luiza Fonseca) propôs ação civil pública contra 
a exigência de diploma para o exercício da profissão 
de jornalista. O Ministério Público Federal argumentou 
que o art. 4º, inciso V, do Decreto-Lei nº 972, de 1969, 
não foi recepcionado pela Constituição de 1988.

O argumento do MPF é o de que o art. 5º da Consti-
tuição fixa o direito do livre trabalho e da livre expressão da 
atividade intelectual e de comunicação. Para o Ministério 
Público, a exigência de diploma para exercer a profissão 
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de jornalista se choca com esses princípios constitucio-
nais. Isso é o que afirma o Ministério Público.

A 16ª Vara Cível Federal em São Paulo concedeu 
liminar para suspender a obrigação de ter diploma de 
curso de jornalismo para a atividade jornalística.

Em 2005, a 4ª Turma do Tribunal Regional Fede-
ral da 3ª Região derrubou a sentença de 1ª Instância e 
restabeleceu a obrigação de os jornalistas terem curso 
superior na sua área específica. O Relator da matéria, 
Desembargador Manoel Álvares, entendeu que o De-
creto-Lei nº 972, de 1969, foi, sim, recepcionado pela 
Constituição. O recurso foi interposto pela União e pela 
Federação Nacional dos Jornalistas – Fenaj.

No final de 2005, o Procurador-Geral da Repú-
blica, Luiz Fernando de Souza, e o Sindicato das Em-
presas de Rádio e Televisão no Estado de São Paulo, 
propuseram recurso extraordinário perante o Supremo 
Tribunal Federal.

Em novembro de 2006, a 2ª Turma do Supremo 
Tribunal Federal concedeu efeito suspensivo ao re-
curso extraordinário referido anteriormente. A decisão 
foi tomada em ação cautelar que teve como Relator o 
Ministro Gilmar Mendes.

Com isso, ficou suspensa a exigência do diploma 
até o julgamento do mérito, que viria a ocorrer no dia 
17 de junho de 2009, na última quarta-feira, na quarta-
feira da semana passada.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Senador Antonio Carlos Valadares, eu pediria per-
missão só para prorrogar a sessão por mais uma hora, 
para que seja ouvido o Senador João Pedro, V. Exª, 
Valter Pereira e eu próprio.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Agradeço a V. Exª.

Então, no dia 17 de junho, Sr. Presidente, o Supremo 
decidiu o mérito do recurso extraordinário, para declarar 
como não recepcionado pela Constituição Federal de 1988 
o art. 4º, inciso V, do Decreto-Lei nº 972, de 1969.

Quais as entidades que defendem esta posição 
da não necessidade de diploma de nível superior para o 
exercício da profissão de jornalista? A Associação Nacio-
nais dos Jornais, a Associação Brasileira de Emissoras 
de Rádio e Televisão. Estas entidades, a ANJ e a Abert, 
são favoráveis à supressão do diploma como condição 
indispensável à contratação de jornalistas para suas em-
presas. Isto é, as empresas de jornais, de rádio e de tele-
visão são totalmente favoráveis à decisão do Supremo.

Mas quem defende posição adversa são: a As-
sociação Brasileira de Imprensa (ABI), os estudantes 
de jornalismo, e a Federação Nacional de Jornalistas 
(Fenaj). E, recentemente, a OAB, por intermédio do Dr. 
César Brito, que é o Presidente da entidade, manifes-

tou publicamente o seu inconformismo com a decisão 
do Supremo Tribunal Federal.

Diversas manifestações, neste momento, estão 
sendo organizadas em todo o Brasil, inclusive no Estado 
de Sergipe, visando a apresentar, através de debates, 
fórmulas ou saídas, para os jornalistas que estão no 
exercício de sua função ou àqueles que poderão in-
gressar na atividade, formando-se nas universidades, 
a fim de que possam auferir o direito e a prerrogativa 
de serem considerados como tais, como trabalhadores 
dedicados ao jornalismo brasileiro.

A preocupação, Sr. Presidente, de ter vindo aqui à 
tribuna é que eu recebi não só do meu querido Estado 
de Sergipe, onde existem órgãos de comunicação, de 
televisão, rádio e jornais, no qual os profissionais desta 
área estão extremamente preocupados. E por que estão 
preocupados? Primeiro, porque quem está se formando 
investiu e acreditou na profissão que estava abraçando. 
Quem se formou ganhou o canudo com muito esforço, 
com muito trabalho, com sangue, suor e lágrimas, e hoje 
o seu diploma não é considerado como documento efe-
tivo para o exercício da sua profissão.

Isto é, um jovem de primeiro ou de segundo grau que 
seja amigo de um dono de jornal ou amigo de um dono de 
televisão pode, de repente, mais do que de repente, ser 
convocado para ocupar o lugar de um jornalista e nada 
vai acontecer, porque, pela lei, segundo o Supremo, não 
há necessidade de cobrar do profissional uma carteira 
profissional de jornalista. É um verdadeiro transtorno que 
está sendo causado em todo o Brasil, em que pese o res-
peito que tenho pelas decisões do Supremo. Nada tenho 
contra o Ministro Gilmar Mendes, a quem admiro muito. 
Aqui tivemos um amplo debate recentemente na Comis-
são de Justiça, e ele, de forma democrática, ali compa-
receu, para discorrer sobre os mais variados assuntos e 
respondeu de forma elegante a todas as perguntas que 
foram formuladas por mim e por todos os Senadores, de 
uma forma aberta e transparente.

Mas, Sr. Presidente, é a condição social, o atropelo 
social que foi criado em todo o Brasil, notadamente nos 
Estados mais pobres, onde a condição do jornalista é 
menos valorizada, onde o profissional é mais pressionado 
pelo poderio econômico, pela máquina política.

Não é o caso, por exemplo, dos grandes jornais, 
como o Estado de S. Paulo, a Folha de S.Paulo, O 
Globo e canais de televisão fortes, como o SBT e a 
Rede Globo, que, naturalmente, para primar ou ofere-
cer bons programas e bons noticiários, boas opiniões 
aos seus leitores, terão que caprichar na convocação 
dos melhores profissionais, dos melhores jornalistas 
e não levarão, certamente, em consideração o fator 
político nem o fator econômico. Ainda vou me deter no 
problema social criado com essa decisão. 
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Senador João Pedro, concedo um aparte a V. 
Exª, com muito prazer. 

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Eu quero 
parabenizá-lo pelo pronunciamento. V. Exª está abor-
dando uma decisão da Corte Superior da nossa Justi-
ça. O que me estranha é que, junto com a decisão do 
Supremo, as grandes empresas concordaram – chamo 
a atenção para isso – com a decisão. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Concordaram e defenderam perante 
o Supremo. 

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Eu considero 
isso um retrocesso, não só para o jornalismo, porque 
parece-me que, pelos discursos, outras profissões não 
terão o seu reconhecimento, a sua regulamentação. 
Considero um retrocesso porque a minha formação diz 
que o Estado deve regular. É uma profissão estratégica 
a comunicação. A comunicação não é o profissional 
só dentro da redação, da revista, da televisão, mas é 
a sua formação. Vem lá de trás o padrão das escolas, 
dos laboratórios, a formação profissional... Então, so-
bre essa decisão eu externei a minha opinião. Eu fi-
quei extremamente contrariado, porque isso também 
leva à questão do Estado democrático de direito. Não 
é só a liberdade. Qualquer cidadão escreve. V. Exª es-
creve, o Senador Mão Santa escreve, eu já escrevi e, 
de vez em quando, faço uma matéria. A questão é do 
profissional, do profissional que está ali na redação, 
da responsabilidade, da formação ética para trabalhar 
uma foto. Imagine a foto de uma criança, a foto de um 
trabalhador, a foto de um conflito social. Isso requer 
uma técnica, um padrão ético. Sinceramente, quero 
parabenizá-lo pela reflexão, porque V. Exª abordou o 
assunto e eu estou atento à situação dos profissionais 
de seu Estado, mas fala do Estado nacional. Então, 
parabéns pelo pronunciamento. Fica aqui, na condição 
de membro deste Senado, a sugestão de nós reorga-
nizarmos este debate com a Fenaj, com a Federação, 
com os sindicatos, com a sociedade civil, no sentido 
de revermos essa decisão. Não agora, mas o tempo 
vai mostrar que essa foi uma decisão equivocada da 
nossa instância maior da Justiça brasileira. Então, V. 
Exª faz um pronunciamento importante no sentido de 
retomar essa discussão com a sociedade brasileira, 
com a categoria, com os profissionais. Precisamos 
retomar essa discussão e colocá-la no lugar certo, 
devido. Muito obrigado.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Senador João Pedro, agradeço a V. Exª 
pela sua apreciação e sua reflexão. 

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Hoje mesmo, tive o cuidado, Senador 
Mão Santa, de abordar alguns jornalistas, inclusive 
de grandes empresas da comunicação social no Bra-
sil, naturalmente em off. Eu fiz uma pesquisa aqui, no 
Comitê do Senado. E o que eu verifiquei? A maioria 
esmagadora manifestou-se preocupada, sentindo-se 
como órfã da legislação que não protege mais, no dia 
de hoje, a sua atividade, o seu diploma, o seu registro 
no Ministério do Trabalho. Então, acho que isso cria 
um grande problema, um grande constrangimento, 
inclusive entre aqueles que estão agora se formando. 
Tem gente desistindo...

(Interrupção do som.)

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – ... querendo desistir de praticar a sua 
atividade, de obter o seu diploma, de terminar o seu 
curso na universidade.

Eu gostaria, Sr. Presidente, apenas de fazer uma 
leitura rápida, se V. Exª me der mais dois minutos, de 
parte de um artigo de um dos maiores jornalistas do 
Nordeste e quiçá do Brasil, que é o jornalista Luiz Edu-
ardo Costa, do Estado de Sergipe, que escreveu um 
artigo intitulado: “Jornalismo, romantismo e liberdade 
de expressão”.

Em determinado trecho, ele diz:

O jornalista tem, sim, compromisso com 
a liberdade da informação. Essa liberdade se 
consolida hoje pela notícia em tempo real, 
pelo fenômeno da Internet, pela competição 
acirrada entre as mídias, que não podem mais 
privilegiar as idéias e os interesses dos donos, 
em detrimento da circulação livre da notícia 
e da opinião.

Veja-se, nesse particular, o que sucede 
com o O Estadão, o tradicional jornal paulis-
tano, que sempre foi tribuna dos seus donos 
e ranhentos Mesquita, passadistas, aristo-
cráticos, paulistões. A competição obrigou o 
jornal a modernizar-se, a ser veiculo também 
de ideias novas, a permitir o pluralismo, para 
que não tivesse o destino de outros jornais 
que simplesmente deixaram de vender. Ro-
berto Marinho, gênio empresarial e também 
de adaptação ao tempo, costumava dizer que 
um grande jornal leva mais de dez anos entre 
o começo da decadência e a morte. Pensando 
nisso, ele atualizou O Globo, fez a Rede Globo 
ir saindo de mansinho dos caminhos que trilhou 
durante a ditadura. São essas circunstâncias, 
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são as regras ditadas pela disputa empresarial 
que agem com maior força, com maior pre-
ponderância, sobre a dose de liberdade ou de 
restrições existentes na mídia. Para rompê-la, 
não será com jornalistas improvisados, “es-
braseados pela chama do idealismo”, que se 
defenderá a liberdade de expressão. A mídia, 
aliás, já abre generosos espaços para comen-
taristas esportivos, ex-jogadores,técnicos que 
escrevem, comentam, e ninguém impede suas 
atividades. Há astrônomos, físicos, professo-
res de português, historiadores, economistas, 
mantendo espaços em jornais, nas televisões, 
nas rádios, e fazem disso, evidentemente, uma 
tarefa remunerada. Não são jornalistas diplo-
mados por faculdades, mas agem cada um na 
sua área de especialidades. 

Depois da Internet, todas as mídias for-
çosamente deixaram de manipular a notícia, 
e estabeleceu-se, enfim, a liberdade de ex-
pressão. Por esse fenômeno não são somente 
responsáveis os jornalistas e, muito menos, 
aqueles “iluministas” do século XXI, aos quais 
agora o Supremo estende o direito ao jornalis-
mo, depois, evidentemente, de menosprezar 
diplomas.

O jornalista Luiz Eduardo Costa termina:

Defender, romanticamente, aquela liber-
dade de expressão que no passado era tolhi-
da, reprimida, dando a todos a possibilidade 
de se tornarem jornalistas?

Sr. Presidente, eu gostaria que incluísse nos 
Anais da Casa esse artigo, por completo, do jornalista 
Luiz Eduardo Costa.

Ao terminar, quero dizer o seguinte: para discutir 
essa matéria, temos de discutir com base em alguma 
proposta. Há quem me tenha aconselhado que seria 
melhor aguardar a publicação do acórdão do Supre-
mo para saber qual a melhor medida legislativa – um 
projeto de lei ou uma emenda à Constituição –, porque 
aí, quem sabe, encontraríamos, aqui no Senado, o lei-
to adequado para discussão de matéria tão relevante, 
tão importante, porque diz respeito ao interesse de mi-
lhares e milhares de jornalistas, de jovens e também 
de jornalistas experimentados, que deram tudo de si 
para a obtenção do seu diploma. 

Também respeito aqueles provisionados, aqueles 
que não tiveram diploma de nível superior, mas que 
exercem, com muita dignidade, seu papel de jornalis-
tas, de repórteres políticos, de repórteres desportivos 
em toda a nacionalidade.

Portanto, Sr. Presidente, minha palavra neste 
instante é de respeito ao Supremo pela decisão que 
tomou, mas de respeito, compreensão e solidariedade 
aos jornalistas brasileiros. Aqueles que se consideram 
feridos, menosprezados e humilhados diante dessa de-
cisão acho que eles não podem, de forma nenhuma, 
deixar de ter nosso apoio.

Vamos pensar na melhor medida para que o de-
bate seja instalado nesta Casa. O Presidente do Su-
premo, que é o homem do debate, virá, se pedirmos a 
ele para vir aqui; o Presidente da OAB, o presidente de 
sindicato de rádio e televisão, o presidente de jornalis-
tas, o presidente também de setor estudantil e daquele 
que está se preparando amanhã para o exercício de 
atividade tão nobre que é a do jornalista.

Portanto, Sr. Presidente, agradeço a V. Exª sua 
tolerância.

Minha palavra aqui, neste instante, é – volto a 
dizer – de respeito às decisões do Judiciário, mas tam-
bém devemos pensar no social, na repercussão social 
negativa que este assunto está trazendo em todo o 
Brasil. E posso testemunhar que, no meu Estado, há 
um verdadeiro clamor dos jornalistas e de todos os 
segmentos sociais do meu Estado, preocupados com 
essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Acho que 
uma decisão legislativa que seja bem feita, bem con-
solidada, com apoio dos Senadores, do Poder Legis-
lativo e com a compreensão também ...

(Interrupção do som.)

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) ... no debate do Judiciário, haveremos de en-
contrar a fórmula adequada para isso, Sr. Presidente.

Se for necessário, vou conversar amanhã com o 
Demóstenes Torres, que é o Presidente da Comissão 
de Constituição e Justiça. Vou conversar com ele, que 
também é um constitucionalista e Presidente da nos-
sa Comissão. Se a saída for a proposta de emenda 
à Constituição, já tenho uma pronta, para debater, e 
aqui nós teremos o prazer e a grande alegria de ou-
virmos todas as pessoas e segmentos interessados 
em assunto tão palpitante, porque envolve os interes-
ses de milhares e milhares de brasileiros que estavam 
nos jornais, nas rádios e nas TVs, aguardando que o 
Legislativo tome uma atitude, assuma um caminho na 
defesa da democracia e do jornalismo brasileiro.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALA-
DARES EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Após reflexão do Senador Antonio Carlos Valadares 
sobre a lei do jornalismo, eu apenas lembraria ao An-
tonio Carlos Valadares que o jornal e o jornalista ape-
nas valem pela verdade que dizem e que a coroa da 
justiça, como disse Aristóteles, esteja mais alta do que 
a dos santos e brilhe mais do que a dos reis.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Convidamos para usar da palavra o orador inscrito 
Senador João Pedro. O Senador João Pedro repre-
senta o grandioso Estado do Amazonas e o Partido 
dos Trabalhadores.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr. Pre-
sidente, Senador Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores, 
existe um expediente sobre a mesa que diz respeito a 
um entendimento sobre a pesca, sobre a tramitação 
da criação do Ministério da Pesca...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Aliás, foi uma falha minha. Eu devia ter lido. Então, 
queria pedir permissão a V. Exª, que é justamente so-
bre isso. A falha foi minha. O Secretário Executivo já 
havia me comunicado.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – V. Exª 
não falhou, não.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
A Presidência comunica ao Plenário que foi interposto 
recurso no prazo regimental no sentido de que seja sub-
metido ao Plenário Projeto de Lei da Câmara nº 61, de 
2009 (3.960/2008, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que altera as Leis nºs 7.853, 
de 24 de outubro de 1989, e 10.683, de 28 de maio de 
2003; dispõe sobre a transformação da Secretaria Es-
pecial de Aquicultura e Pesca da Presidência da Repú-
blica em Ministério da Pesca e Aquicultura; cria cargos 
em comissão do Grupo – Direção e Assessoramento 
Superiores – DAS e Gratificações de Representação da 
Presidência da República; e dá outras providências.

Entretanto, o referido recurso não satisfaz o re-
quisito previsto no § 4º, do art. 91 do Regimento In-
terno, uma vez que dele foram retiradas assinaturas 
no prazo previsto no parágrafo único do art. 244 da 
Lei interna.

Em consequência disso, esta Presidência dei-
xa de receber o recurso e comunica ao Plenário que, 
tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, o projeto vai à 
sanção.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

V. Exª tem a palavra.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Sr. Pre-

sidente, Srªs e Srs. Senadores, estive nesse final de 

semana no meu Estado e visitei a minha cidade, a 
cidade de Parintins, que está a poucos dias de mais 
uma realização do tradicional festival folclórico de Pa-
rintins.

Na próxima sexta-feira, sábado e domingo, tere-
mos o festival, Sr. Presidente Mão Santa, o 44º Festival, 
que é, sem dúvida alguma, uma das maiores manifes-
tações culturais do nosso País. É uma festa histórica, 
tradicional, popular, que retrata a vida na Amazônia, 
a vida cabocla da Amazônia, a questão indígena, a 
ocupação da Amazônia. É, sem dúvida alguma, uma 
festa carregada de emoção por conta do lado teatral 
que a festa traz, faz. É uma festa que envolve milhões 
de pessoas na região da Amazônia. É um momento 
de muita alegria, de muita satisfação, principalmente 
por parte da população de Parintins.

Todos se envolvem com o festival, que tem duas 
grandes organizações, duas grandes instituições: o Boi-
Bumbá Garantido, vermelho e branco, e o Boi-Bumbá 
Caprichoso, azul e branco. O plenário do Senado, se 
os parintinenses o conhecerem, vão dizer que isto 
aqui é caprichoso por conta do azul, da predominân-
cia do azul.

Eu quero dizer da minha alegria, como amazo-
nense, como parintinense, como filho de Parintins, do 
meu orgulho. E todos nós da cidade e do Estado temos 
orgulho de realizar a festa.

A festa envolve muitas mãos, um planejamento 
grande, com vários patrocinadores. Por isso que ela 
deixa de ser só de Parintins. visão,

Ela tem a participação do Governo Federal, do 
Governo Estadual, de empresas de televisão como a 
Rede Bandeirantes – é a emissora de televisão que 
transmite, a Globo já fez isso, o SBT também.

E há uma expectativa para a realização da fes-
ta. Jovens, mulheres, artistas, dançarinos, todos têm 
um envolvimento. O comércio, é um momento muito 
importante para o comércio da minha cidade. Então, 
é com orgulho que falamos e participamos da festa. 
O Senador Valter Pereira poderia pegar um avião 
e chegar até Parintins para presenciar esse teatro 
belíssimo que é realizado na margem direita do rio 
Amazonas. É uma festa poética, uma festa que traz 
as toadas cantadas; são dezenas de poetas que 
cantam a Amazônia, o seu povo, as tradições da 
Amazônia. Nós vamos realizar mais um festival, e 
eu estarei lá como todos os parintinenses, ali, par-
ticipando do festival.

Agora, este ano temos uma particularidade, dolo-
rida: a grande cheia do rio Amazonas. A nossa região... 
Senador Mão Santa, V. Exª registrou aqui a angústia 
do povo do Piauí, com as enchentes. Quero dizer que 
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o rio Amazonas e o rio Negro, os dois grandes rios ali 
continuam enchendo, Senador Valter Pereira.

Então, esta festa, além de trazer a tradição, o 
orgulho, o parintinense fará um grande esforço para 
fazer a festa e receber a todos com alegria, mas com 
a responsabilidade de fazer a festa com o cerco des-
se gigante, desse imperador que é o rio Amazonas na 
região. Então, teremos uma festa no limite de fazer a 
alegria e realizar essa manifestação cultural, popular, 
com uma grande enchente.

Estou remetendo no dia de hoje dois ofícios: um 
para a Infraero e outro para o comandante da Capitania 
Fluvial da Amazônia Ocidental, para que providências 
sejam tomadas tanto na parte aérea quanto na parte 
fluvial. Precisamos garantir a segurança, a adminis-
tração disso. São inúmeros os barcos que chegam 
das regiões para participar da festa. Quero dizer da 
minha preocupação, não é do meu temor. Nós vamos 
fazer um grande festival, mas a Infraero e a Marinha 
precisam olhar, essas instituições precisam... Porque 
a festa também é feita com a participação da Polícia 
Militar, da Marinha, da Aeronáutica e de muitos profis-
sionais. Por conta da presença de milhares e milhares 
de pessoas, não cabe inclusive amadorismo nisso. 
Estou fazendo esse registro para ressaltar a impor-
tância da ajuda dessas instituições na realização de 
mais um festival de sucesso, bonito, que é o Festival 
Folclórico de Parintins.

Concedo o aparte a V. Exª.
O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – Senador João 

Pedro, não posso negar a V. Exª a minha curiosidade 
de conhecer a festa de Parintins. No ano passado es-
tive na iminência de lá comparecer, mas infelizmente 
um problema de última hora impediu que eu pudes-
se ir. Mas V. Exª, no momento em que fala com tanto 
orgulho, com tanto carinho e descreve as belezas da 
festa e da região, acaba me instigando ainda mais a 
conhecer essa festa, que já rompeu fronteiras e hoje 
ganha fama internacional. Indiscutivelmente, lá existe 
um povo bom, existe um povo alegre e existe uma na-
tureza exuberante que merece ser conhecida, admira-
da e aplaudida por todos. Já conheço Manaus porque 
tive oportunidade de ir em outra ocasião e já assisti à 
beleza do encontro dos dois grandes rios...

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – O rio 
Negro e o Solimões.

O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – Sim, o Ne-
gro e o Solimões. E concordo com V. Exª quando trata 
o rio Amazonas como o imperador daquela floresta. 
Então, V. Exª está de parabéns por trazer neste mo-
mento um registro de tamanha importância para o 
Estado do Amazonas, para toda a Região Amazônica 
e para o Brasil. Parabéns a V. Exª. Quero encontrar-

me com V. Exª brevemente numa dessas edições da 
festa de Parintins.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Muito 
obrigado, Senador Valter Pereira. Espero que não demo-
re V. Exª a visitar Parintins e participar de um festival.

Quero dizer que todos e todas participam do fes-
tival. Quando se adentra o Bumbódromo, que é o am-
biente da festa, todos participam, todos, sem exceção. 
Há a apresentação dos grupos, mas há a participação 
dos torcedores. Não fica ninguém parado, Senador Mão 
Santa. Todos dançam, com a musicalidade, participam 
da alegria, das coreografias que compõem o cenário 
desse teatro, desse festival. É muito bonita a festa. Eu 
espero que V. Exªs possam conhecer, quem sabe, já 
nesse final de semana, a festa em Parintins.

O outro registro, Sr. Presidente Mão Santa, é que 
visitei o Município de Juruti, que fica na divisa do Pará 
com o Amazonas. É um Município pequeno, de 35 mil 
habitantes, e que já tem história: são 135 anos. Que-
ro dizer da alegria com que fui recebido pelo Prefeito, 
pelos seus secretários, por dirigentes do movimento 
popular do Município de Juruti. Registro aqui a forma 
atenciosa, carinhosa e respeitosa do Prefeito, Mano-
el Henrique Gomes Costa; do Presidente da Câmara, 
o Vereador Manoel Borges dos Santos; da Secretária 
Municipal de Assistência Social, Maria Aparecida Bar-
roso Camarão.

Quero registrar a discussão que fizemos no Mu-
nicípio. Foi uma visita em que fiz questão de colocar o 
meu mandato para ajudar na gestão. As coisas estão 
acontecendo nesse Município de forma muito rápida. 
Ali, temos a presença da Alcoa, que trabalha com 
bauxita. Nesses últimos cinco anos, vem crescendo 
esse trabalho. Espero que a exploração da bauxita, 
do alumínio sirva para que a Alcoa, como empresa, 
tenha o seu lucro, mas que haja um compromisso com 
aquelas populações.

Há um fluxo de homens, de mulheres, de traba-
lhadores para o Município de Juruti. Espero que esse 
trabalho seja exemplar, do ponto de vista ambiental, 
do ponto de vista social, do ponto de vista econômi-
co. Há uma expectativa grande das populações que 
vivem no Município de Juruti. Há uma preocupação do 
Prefeito Henrique.

Tive a oportunidade de constatar os trabalhos 
da Prefeitura na cidade. Uma escola climatizada está 
sendo construída. A praça principal da cidade toda 
praticamente refeita, nova, uma praça muito bonita. 
Mas espero que esse trabalho, que é realizado por 
uma empresa transnacional, pois a Alcoa não é bra-
sileira, seja um trabalho de que nós possamos, não 
só a população da Amazônia, mas todos nós, brasi-
leiros, ter orgulho.
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Nós não podemos ter, e essa é a minha refle-
xão, um trabalho de tamanho montante... É a maior 
reserva de bauxita, uma das maiores do mundo. São 
700 milhões de toneladas de bauxita. Veja V. Exª que 
a Alcoa teve de montar uma infraestrutura da mina até 
a cidade. Já está pronta essa infraestrutura, Senador 
Valter Pereira, primeiro, de um porto; segundo, de 
uma ferrovia de 60 quilômetros. Ou seja, este bem da 
União, do Município, um Município pequeno, a Alcoa 
começa, em 2009, o primeiro carregamento. Os na-
vios vão começar a chegar ali para receber a bauxita, 
que vai dar no alumínio. Ou seja, esse é um trabalho 
extremamente delicado do ponto de vista ambiental e 
do ponto de vista social.

Essa riqueza tem de se traduzir em bons labo-
ratórios, em bons hospitais, na qualidade de vida das 
pessoas que vivem na Amazônia. Eu vou acompanhar 
o trabalho da Alcoa. Se tem de ser bom para a Alcoa, 
como empresa, tem de ser algo extremamente positi-
vo para a população que vive ali. Todos merecem uma 
contrapartida deste bem, que é a bauxita, no sentido 
de melhorar a vida da mulher, da juventude, dos pro-
fessores que estão ali trabalhando a educação.

É preciso melhorar a vida. É isso, Presidente.
Tocar nesse mineral, tocar nesse bem, mas tra-

duzir isso em melhoria de vida das pessoas lá, na 
Amazônia, lá em Juruti.

Eu quero, aqui, neste Senado, dizer o que disse 
lá: colocarei o meu mandato no sentido de construir 
políticas públicas, de ajudar nesse debate.

E quero fazer este registro, nesta sessão, da vi-
sita que fiz ao Município. Farei essa discussão, quem 
sabe, na nossa Comissão, mas pretendo fazer deste 
mandato um fiscal, um Senador que possa ajudar na 
dinâmica econômico-social do Município, para que as 
pessoas possam viver com dignidade, com cidadania, 
com qualidade de vida.

Eu vou acompanhar essa experiência, porque, pri-
meiro, a Alcoa é uma empresa de nome internacional, 
que já trabalhou no Maranhão. Não sei se já chegou 
ao Piauí, a outros pontos do Brasil, mas agora ela está 
ali, na Amazônia, lá numa cidade pequena, com uma 
população amazônida brasileira que sonha com me-
lhores dias, que sonha com uma cidade com telefonia 
funcionando, os hospitais atendendo, com escolas de 
qualidade. Então, vou acompanhar e quero disponibi-
lizar o meu mandato no sentido de cobrar, de acom-
panhar, de refletir essa que é uma experiência nova 
lá no Estado do Pará, no Município de Juruti, que é a 
exploração da bauxita por uma grande empresa.

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

Nós queremos cumprimentá-lo e a sua encantadora 

Parintins pelo folclore. Lamento, mas lá, no meu Piauí, 
em Teresina, havia essa tradição.

Na década de 70, um grande Governador fez um 
centro de convenções. Eu mesmo fiz muitos investi-
mentos em modernização. O Partido dos Trabalhadores 
acabou com isso. Alberto Silva foi endeusado em Te-
resina. Uma das obras foi Potycabana, Senador Valter 
Pereira e Senador João Pedro. Ela se assemelhava, 
na imaginação, à Copacabana. Era onde o povo fazia 
essas festas folclóricas, há mais de 20 anos. Nos anos 
70, Dirceu Arcoverde fez o centro de convenções. De-
pois, Alberto Silva fez essa Potycabana e os folgue-
dos passaram para lá. Infelizmente, acabaram com 
a Potycabana e, consequentemente, a história. Não 
podemos ter a emoção de V. Exª, porque não vivemos 
os folguedos, a tradição do folclore, tanto no centro de 
convenções, que está parado – começaram uma re-
forma e o Tribunal de Contas impediu, por falcatruas 
–, como em Potycabana, totalmente destruída. Então, 
lamentamos, porque, em Teresina, uma cidade que 
tinha um folclore de que nós também nos orgulháva-
mos, o povo foi privado desses eventos.

Com a palavra, o Senador Valter Pereira, que re-
presenta, com grandeza, Mato Grosso do Sul. Ele não 
ganhou a Copa, mas, sem dúvida nenhuma, é um dos 
Estados que mais se desenvolvem neste País. Eu sou 
testemunha ocular.

Senador João Pedro, eu o convido para presidir, 
porque, depois, eu gostaria de usar da palavra.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente. Realmente, nós não ganhamos 
a sede da Copa. É claro que sofremos um constrangi-
mento por isso, mas o que nos cumpre é torcer para a 
Seleção Brasileira, onde ela estiver jogando.

Ela vai comparecer na vetusta e histórica Cuiabá, 
e nós estaremos lá para prestigiar não só a Seleção 
Brasileira, mas também a população, a sociedade do 
Mato Grosso, nossos irmãos do Norte.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, crianças 
e idosos têm sido vítimas de constantes agressões. 
Preocupo-me com as pessoas que se encontram nes-
sas duas extremidades porque são pessoas indefesas. 
Estou falando de criaturas que não têm forças nem 
habilidades para enfrentar o inimigo, mesmo aquele 
que é dotado de baixo poder ofensivo.

E é sobre uma modalidade específica dessas 
violências, Sr. Presidente, que pretendo hoje fazer 
este pronunciamento e este comentário. Quero me 
referir aqui a uma agressão que não parte do homem 
sobre o homem, mas às agressões promovidas por 
cães de guarda.
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Notícias de todos os cantos do País dão conta 
de ataques que esses animais têm desferido contra 
transeuntes, contra pessoas do povo. Aliás, não são 
apenas crianças e idosos as vítimas de animais fero-
zes. Há registros de ataques a pessoas de todas as 
idades. No entanto, os pequenos e os velhinhos são 
os mais vulneráveis, os mais indefesos; são as víti-
mas que sofrem mais. E é por isso que me reporto 
e faço um pronunciamento dirigido especialmente a 
esses casos.

É verdade que tais fatos sempre causam indigna-
ção, especialmente naqueles momentos em que são 
noticiados. Ocorre, entretanto, que, quando ultrapassam 
o impacto da notícia, eles acabam no esquecimento. 
Enquanto isso, animais perigosos desfilam pelas ruas, 
pelas praças, sob o plácido olhar de seus donos.

Quem, como eu e V. Exª, tem o hábito de cami-
nhadas, de corridas nas praças, nos logradouros pú-
blicos, já sentiu de perto o medo e o risco. Já assisti, 
Senador Mão Santa, a pit bull e rottweiler livrarem-se 
de coleiras e focinheiras em plenos parques da minha 
cidade, da minha Campo Grande. Nem a presença de 
frágeis idosos e indefesas crianças é suficiente para 
inibir os donos dessas feras, que são verdadeiras ar-
mas ambulantes.

A propósito, é oportuno registrar mais uma fa-
talidade, desta vez provocada por um desses cães 
no Distrito Federal. A notícia foi publicada no Correio 
Braziliense de terça-feira passada, dia 16 de junho, 
sob o título: “Criança de dez anos morre depois de ser 
mordida por rottweiler”. A notícia diz:

A menina Luíza Guimarães Aires, de 10 
anos, morreu na noite desta segunda-feira 
(15/06) depois de ter sido atacada por um ca-
chorro rottweiler na Quadra 9 do Setor 1 do 
Condomínio Ouro Vermelho, no Jardim Botâ-
nico. O tio da criança informou que o cachorro 
pertencia à família desde pequeno.

Vejam, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
que é muito comum ouvir aquela explicação de que o 
cachorro, mesmo aquele que tem a natureza violenta e 
que é, portanto, um cão de guarda, geralmente é man-
so e só ataca o estranho quando se vê em posição de 
perigo. E, nesse caso, assistimos a quê? Assistimos 
a um desmentido a essa afirmação, porque o cão de 
guarda agrediu e matou uma criança da própria família, 
da própria casa. O cão pertencia à família, destinava-se 
à guarda da residência da menor e, mesmo assim, co-
meteu o ataque, quando a menina chegava à sua casa. 
Quando ela foi socorrida, já era tarde, pois o cão estava 
agarrado na garganta da vítima. De nada adiantavam 

os esforços do Corpo de Bombeiros, que se valeram 
até de um helicóptero para atender a criança.

Hoje, eu estava ouvindo um programa da rádio 
Band News, quando o jornalista Cláudio Humberto nar-
rava a denúncia de um de seus ouvintes. Esse ouvinte 
assustara-se quando, chegando à padaria, encontrara 
um animal desse dentro do estabelecimento. É assim 
que os condutores, que os donos desses cães lidam 
com essas verdadeiras armas ambulantes. Embora 
acompanhado do seu dono, o animal estava sem fo-
cinheira, pondo em risco as pessoas que transitavam 
nas ruas e que adentravam nesse estabelecimento.

Ora, Sr. Presidente, não é possível manter tama-
nha irresponsabilidade! E isso ocorre no dia a dia nas 
ruas, nas praças e até nos estabelecimentos. Disciplinar 
tais abusos e afastar os riscos que acarretam são me-
didas reclamadas, medidas necessárias e urgentes.

Foi com esse objetivo que apresentei o Projeto 
de Lei do Senado nº 300, de 2008. Apresentei esse 
Projeto no ano passado, depois que alguns desses 
acidentes foram noticiados na minha Campo Grande. 
Com a aprovação da proposta, nenhum proprietário 
ficará imune à responsabilização civil e penal em ra-
zão de danos causados por animais ferozes. Nessa 
classificação, estão as raças Rottweiler, Fila Brasilei-
ro, Pastor Alemão, Mastim, Doberman, Pit Bull, Boxer, 
Mastiff, Dogue Argentino e o Bordeaux, além de outras 
igualmente violentas.

Queremos afastar todos os riscos. Por isso, as 
medidas legais deverão alcançar a criação, a guarda 
e a circulação de cães de guarda que serão tipifica-
das como crime. E as penas serão as descritas nos 
arts. 121 e 129 do Código Penal. E o mais importante 
é que a tipificação criminal não eximirá o infrator da 
responsabilidade civil. Ele se sujeitará, portanto, ao 
pagamento da indenização proporcional ao dano ma-
terial e moral causado à vítima.

É bem verdade que o problema não está presen-
te somente no Brasil, não se limita apenas às nossas 
fronteiras. Em outros países, o mesmo risco existe, e 
providências idênticas também vêm sendo discutidas 
e, em muitos casos, já estão sendo tomadas.

A Folha Online de março passado informa que 
a vice-ministra da saúde da Itália, Francesca Martini, 
anunciou um novo decreto sobre o assunto. Já havia 
uma legislação anterior e agora recebeu algumas mu-
danças. Esse diploma legal vai na mesma direção da 
responsabilidade penal e civil dos donos dos cães, 
além de outras medidas.

Nessa mesma época, um site português chama-
do Público noticiou que o governo de Portugal começa 
a adotar medidas duras contra tais raças. Aqui está o 
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título da matéria: Sete raças de cães perigosos vão 
ser proibidas – proibidas em Portugal.

O Governo está a preparar a proibição de sete 
raças de cães consideradas perigosas e de todos os 
animais que resultem do seu cruzamento com exem-
plares de outras raças.

Pretende-se proibir a importação, reprodução e 
criação destes cães, segundo a rádio TSF, que avan-
çou com a notícia.

O Ministério da Agricultura adiantou àquela rádio 
que foi solicitado um estudo sobre as raças considera-
das perigosas, designadamente Pit Bull,Rottweiler, Cão 
de Fila Brasileiro, Dogue Argentino, Staffordshire Terrier 
Americano, Staffordshire Bull Terrier e Toza Inu.

Este ministério tem em preparação um despacho 
que obrigará os donos dos cães considerados perigo-
sos a procederem à sua esterilização no prazo de dois 
meses, sob pena de multa que pode ir de 500 a 45 mil 
euros.[Sr. Presidente, veja como os portugueses estão 
sendo implacáveis com os criadores dessas raças.] A 
lei que estabelece o regime sobre animais perigosos 
foi aprovada em Agosto do ano passado mas ainda 
não se encontra regulamentada, o que já foi alvo de 
crítica pelo Bloco de Esquerda, PCP e CDS-PP. A 
Rádio TSF [também de Portugal e que faz parte des-
sa notícia] adianta que existem cerca de 5.500 cães 
de raças perigosas registrados em Portugal, havendo 
cerca de mil cães referenciados como perigosos por 
terem atacado pessoas ou mostrado sinais de agressi-
vidade não controlada. Em muitos casos, esta situação 
acontece pelo fato de os animais estarem a cargo de 
pessoas irresponsáveis.”

Finaliza a nota do noticiário português. 
Uma das medidas que previmos também, Sr. 

Presidente, é a reprodução dos cães da raça pit bull, 
cujos criadores ou portadores não cansam de dizer 
que são cães maravilhosos, dóceis, desde que não se 
sintam atacados. A verdade, entretanto, é que a crônica 
está mostrando, com razoável frequência agressões 
desses cães, especialmente a crianças. Eu mesmo já 
tive oportunidade de assistir a um exemplar dessa raça 
adentrar o vidro traseiro de um carro, onde estava uma 
criança sentada. Esse é o cão.

O Relator do projeto que apresentei na Comissão 
de Constituição e Justiça é o Senador Gim Argello. Na 
semana passada, cobrei dele agilidade nessa relatoria, 
e ele me informou que há havia prolatado o seu pa-
recer. De sorte que, tendo sido prolatado seu parecer 
e, com certeza, entregue à Comissão de Constituição 
e Justiça, o que esperamos é que tenha celeridade, 
porque não bastasse a violência que é cometida, não 
só no trânsito, que mata crianças todos os dias; balas 
perdidas que ceifam a vida de menores; padrastos que 

maltratam seus enteados menores, enfim, tanta violên-
cia contra os menores, contra as crianças, os cães de 
guarda estão aí, não dentro das residências apenas, 
mas estão nas ruas, nas praças, nas avenidas, ame-
açando crianças, velhos, ameaçando a todos e cei-
fando vidas de inocentes, como aconteceu mais uma 
vez e desta feita aqui no Distrito Federal, nas nossas 
barbas, na frente das maiores autoridades deste País, 
na frente dos palácios, ao lado do Congresso, onde 
se produzem as leis.

Faço este registro, Sr. Presidente, como um apelo 
para que os colegas que compõem a CCJ (Comissão 
de Constituição e Justiça) dêem a maior celeridade 
nesse projeto que visa sobretudo proteger crianças e 
velhinhos do nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Valter Pereira, 
o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
João Pedro.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – Obrigado, Senador Valter Pereira, que aborda 
uma questão social e registra o seu projeto de lei, que 
está tramitando, disciplinando a questão da presença 
dos cães nas ruas.

Com a palavra o Senador Mão Santa.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
João Pedro, que preside esta sessão de segunda-
feira, iniciada às 14 horas; parlamentares presentes; 
brasileiras e brasileiros que nos assistem no plenário 
e que nos acompanham pelo sistema de comunica-
ção do Senado; Senador João Pedro, um quadro vale 
por dez mil palavras – Confúcio. O quadro é este: este 
é o Senado da República. Nunca dantes, como dizia 
Camões, nunca antes, como diz o nosso querido Pre-
sidente Luiz Inácio, o Senado da República no Brasil, 
nesses quase duzentos anos de nossa história de 
Senado, que é a melhor história do Brasil, reuniu-se 
segunda-feira. Nós estamos aqui, debatendo os mais 
importantes problemas do nosso País, inclusive de 
nossa Casa. 

Mas, Senador João Pedro, quis Deus que V. Exª, 
do Partido dos Trabalhadores, figura extraordinária que 
representa a grandeza do Amazonas e que representa 
também aqui um Ministro muito capaz, muito eficiente, 
do PR... e em tudo vai alguma coisa.

V. Exª, com certeza, será prefeitinho como eu 
fui, governador, secretário de saúde, e isso me dá um 
sofrimento grande e uma experiência que se traz.... 
Primeiro, sei que V. Exª é contra a CPI da Petrobrás. 
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Mas Petrônio Portella, que presidiu esta Casa 
por duas vezes, morreu muito novo. Talvez fosse Pre-
sidente da República. Tancredo tinha aceitado ser o 
seu vice. O Colégio Eleitoral era o PDS, que era a 
nova Arena, e juntava com o PP, o Partido de Tancre-
do. Ele seria o vice. Tancredo seria o vice de Petrônio 
Portella, que morreu muito novo, puro. Ele disse que 
só não muda quem abdica, quem se demite do direito 
de pensar. Então, V. Exª... Eu entendo, o mais sofrido, 
que quem inventou a administração foi Henry Fayol, 
engenheiro, empresário. Ele escreveu o primeiro livro 
sobre administração de que se tem conhecimento. Ele 
dizia: unidade de comando e unidade de direção. O 
nosso comando aqui é o Presidente José Sarney; no 
Executivo, é o nosso Presidente Luiz Inácio e no outro 
Poder, Gilmar Mendes. Unidade de comando e unidade 
de direção. Não dá certo um puxar para lá e o outro 
para acolá. Na Física, V. Exª é engenheiro agrônomo, 
vê que não sai, um vetor para cá, outro para lá, como 
nós estudamos.

Mas ele ensinou que temos cinco princípios: pla-
nejar, designar, orientar, coordenar e fazer o controle. 
E nós, médicos cirurgiões, por isso às vezes dá certo. 
O Juscelino, cirurgião, como deu certo! Eu fui Gover-
nador, cirurgião antes. Outros foram médicos cirurgi-
ões. O médico cirurgião tem o pré-operatório, que é o 
planejar; o transoperatório é a obra, a operação em si; 
e o pós-operatório é o controle. 

Então, para onde vamos levamos nossa formação 
profissional. Isso na nossa formação: o pré, o trans e 
pós-operatório, que é o controle. Então, tem de ter con-
trole. CPI é um controle. A nossa função, entre muitas, 
como fazer leis boas, denunciar, é fiscalizar os outros 
contrapoderes, não é? E a CPI é um instrumento e 
não faz mal, não. A CPI não destrói. Eu vou lhe dar 
um exemplo muito claro. A dos Correios, presidida por 
um membro do PT, beleza de homem público, o nosso 
Delcídio Amaral, tanto na competência, tanto na épo-
ca, quanto no Partido. É uma beleza! Na dos Correios, 
você viu, já julgado. Depois vai para o Ministério já jul-
gado. Olha, só em ter transporte daquelas cargas, tem 
gente aí que, pelo menos, está julgado para devolver 
dez milhões nessas licitações. Não é só aquilo que nós 
vimos, não. Então, foi benéfica. 

E aí tem, lembra-se daquela dos Anões do Or-
çamento?

Eu entendo que a Petrobrás é realmente, como V. 
Exª tem dito, a grande empresa. O próprio Presidente 
Luiz Inácio...Eu não vou dizer que ele é um estadista, 
mas que ele tem uma intuição, uma sabedoria, uma 
visão. 

O que ele disse: “Ora, eu vou eleger a minha can-
didata e querer ser o Presidente da Petrobras”. Nós 

sabemos que é forte, que é grandiosa. Mas tem certas 
coisas que o povo não entende: o preço dos combustí-
veis. Ninguém entende. Ninguém entende. Bem aí na 
Venezuela – eu não sou admirador do Chávez –, mas 
tinha um negócio lá que é barato: a gasolina, o óleo, 
o gás butano, os derivados do petróleo.

E é interessante ver – é porque V. Exª está novo, 
é novo, eu sou mais sofrido –: infelizmente, mete-se o 
pau no político, mas não é assim não. O povo distin-
gue o joio do trigo. Esse negócio de Senado, está é 
na boa. Olha, que eu viajei. Ainda não fui para o seu 
Parintins – tive saudade – porque V. Exª não convidou. 
Mas eu fui agora para o Pará.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – Sinta-se convidado para andar pelas ruas de 
Parintins.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Pois eu que-
ro ir.

Eu adorei Belém, lá do Pará, e o calor, o res-
peito. Olhe, se nós contarmos fotografias que eu tirei, 
eu acho que eu empatei com o noivo: eu, Adalgisa e 
o Mário. Então, a gente vê o calor, o respeito. E não 
foi só lá, não. O Prefeito é o Duciomar, Senador, com 
quem convivi por dois anos. Botou um carro e botou lá 
uma pessoa muito gentil, muito competente, Khayat, 
o Secretário de Turismo dele. Duas horas da madru-
gada, eu estava num evento, como esse de Parintins. 
Quando anunciaram Senador Mão Santa, bateram 
palmas. Não é a mim, não, é porque eles respeitam 
os próprios Senadores da região: você, Arthur Virgílio, 
Jefferson Péres, o Mário Couto. Essa turma que re-
presenta o Senado. Quer dizer, não vamos nos envai-
decer. Quer dizer, não tem essa imagem que dizem... 
Não, pelo contrário.

Eu mereci tanto carinho, tanto calor. E não foi 
quando eu estava só acompanhado pelas lideranças, 
não. Eu saí só com a Adalgisa na praça. Foi aquele 
mesmo calor. Então, tem respeito. O político não é assim 
como estão dizendo. Nós somos respeitados, queridos, 
aplaudidos, fotografados. Isso se sente fora.

O PR é um grandioso Partido, cujo Presidente é 
o nosso Ministro dos Transportes. E V. Exª o substitui 
aqui com igual sabedoria e firmeza. Na minha cidade, 
há até um Vereador muito bom, talvez um dos melho-
res, chamado Geribaldo.

“Xavier Neto diz que Dilma vetou construção de 
gasoduto”. Não estou inventando, ele que diz. Mas eu 
quero dizer que a Petrobras, V. Exª, com toda a pure-
za e tal, mas esses empresários... Por exemplo, eu 
peguei isto porque, sobre esse gasoduto, eu firmei 
contrato. Eu que criei no Piauí – parece que o nome 
era Gasap, gás do Piauí – um projeto... Para ver como 
é tudo malandragem, esse povo quer ganhar. Quem 
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tem compromisso com o povo somos nós. Nós que 
temos. Nós que somos filhos da crença do povo, do 
voto do povo, do apreço do povo. Nós somos iguais 
ao Luiz Inácio.

Ah! Ele tem, individualmente, mais votos do que 
eu, mas, aqui, temos muito mais votos que ele, se so-
marmos. Temos oitenta milhões aqui, se somarmos 
os votos.

Mas quero dizer que fiz esse contrato. Então, o 
gás natural, o gasoduto, que é denunciado aqui pelo 
Xavier Neto, foi aprovado. Vi as escavações. Isso é 
que é de gravidade. Eu vi. Era Fortaleza-São Luís. 
Ótimo! Estava entre duas capitais. É lógico! Eu, Go-
vernador, aplaudi o que os técnicos apresentaram. E 
passava pela minha Parnaíba, minha Paratins, minha 
cidade. Então, ótimo! Está ótimo: Fortaleza-São Luís. 
E, de Parnaíba, ia para Teresina – passava, primeiro, 
em Parnaíba.

O primeiro Presidente, Severo Eulálio, é o meu 
segundo suplente. O primeiro é a Adalgisa mesmo, 
eu não ia botar ele na frente. Ele tem muitos méritos. 
O pai dele foi um Deputado Federal dos autênticos. O 
irmão dele é Presidente do meu Partido, Kleber Eu-
lálio, Secretário de Governo. É da família. Então, ele 
foi o primeiro Presidente que nomeei, Severo Eulálio, 
engenheiro.

Pelos técnicos, assinei e vibrei. O gás ia de For-
taleza a São Luís, no litoral; era uma reta. Na minha 
cabeça, eu não podia vetar. E passava pela minha Pa-
ratins, pela Parnaíba. Então, fiquei feliz. De Parnaíba, 
ia para Teresina. Eu vi as escavações. Nós assinamos, 
pagamos. Quer dizer que assinei com toda crença, com 
toda fé. Jamais eu me envergonho disso. Nunca entrei 
nessa história. Lá, no Piauí, dizem: “Pode ter havido 
roubo, mas o Mão Santa, não”. Todo o Piauí diz: “O Mão 
Santa nunca entrou nisso, nesse negócio”. Mas eu vi 
e achei lógico. Eu vi as escavações, porque estavam 
no caminho de Parnaíba.

Aí se apaga tudo, para fazer outro, para o pessoal 
ganhar dinheiro. Há gente boa, mas há aloprado tam-
bém. Esta foi uma grande coisa que Luiz Inácio disse: 
“Ó os aloprados!”. Todo tempo, temos de desconfiar, 
porque os aloprados existem. Luiz Inácio os viu, Luiz 
Inácio denunciou os aloprados. Os aloprados estão ca-
rimbados pela Justiça. Eles existem. Não vamos pensar 
que eles não existem. Há os puros, os compromissados, 
que receberam do povo, mas há os aloprados.

Então, não sei por que se mudou. Xavier Neto é 
do Partido do Ministro Alfredo Nascimento, um grande 
líder, que já foi Secretário de Segurança do Governo 
Alberto Silva. Diz este e-mail:

O Deputado Xavier ocupou a tribuna da 
Assembléia Legislativa na sessão de ontem, 

para dizer que a Ministra [não sei, não estou 
falando, mas ele disse lá] da Casa Civil não 
deixa que seja construído o gasoduto para tra-
zer o gás natural e veicular do Ceará para o 
Piauí e o Maranhão [como eu estava dizendo]. 
Xavier disse que decidiu ir à tribuna porque 
o Deputado Cícero Magalhães, líder do Go-
verno, declarou que só acreditaria que Dilma 
Rousseff não gosta de nordestinos, como ele 
afirmou, se ouvisse isso da boca da própria 
Ministra [eu não estou dizendo nada contra a 
Ministra, pelo contrário]. ‘Eu não minto e rea-
firmo o que disse sobre a Ministra’, afirmou o 
Parlamentar do Partido Republicano, acentu-
ando que Dilma Roussef não concordou em 
liberar R$700 milhões para o projeto para a 
construção do gasoduto, dando a entender 
que isso seria ‘muita areia para o caminhão 
deles’. Xavier Neto assinalou que chegou a 
ir à Petrobras, juntamente com o Governador 
Wellington Dias, para tratar sobre o gasoduto, 
mas o Presidente da empresa, Eduardo Dutra, 
colocou muita dificuldade para sua aprovação. 
Segundo Dilma Rousseff..”

Procurei me inteirar. Já mudaram o projeto. Vai 
lá de Fortaleza para Teresina, que é no centro, para ir 
para São Luís, e a minha Parantis possivelmente nun-
ca mais terá... Eu lamento. Mas isso... O que é isso? 
Aloprados que só querem ganhar dinheiro. Isso existe. 
Infelizmente, é isso. Então, tem de haver mesmo a fis-
calização, o controle. Parece que é demais, mas não 
é, não. O que abunda é bom.

Acabei de acessar o Correio secular, moderni-
zado, o Correio, e ali já foram julgados, condenados a 
devolver milhões. Então, eu não queria, mas Petrônio 
Portella: “Só não muda quem se demite do direito de 
pensar”.

Então, apelo a V. Exª. Petrônio, esse sábio, res-
peitável, presidiu esta Casa por duas vezes. Ele seria 
Presidente da República, porque, com Tancredo, o co-
légio eleitoral era PDS mais PP, e o Tancredo ganhou 
sozinho. Avalie como vice com Petrônio. Mas Deus 
escreve certo por linhas tortas. 

Então, estou reproduzindo a Folha de S.Paulo: 
“Petrobras tira gerente que gastou R$150 milhões”. 
Isso é muito dinheiro. Olha, em governo, não sabe-
mos nem contar. Isso é dinheiro que eu não sei... A 
gente não sabe o que são R$150 milhões. Mas eu 
quero lhe dizer que há um porto lá iniciado por Epitá-
cio Pessoa que, com R$20 milhões, se concluiria. Ele 
gastou R$150 milhões. Está aqui. Olha lá. Folha de S. 
Paulo. O orçamento dele era de R$31, mas estourou 
R$120 a mais. 
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Quer dizer, R$20 milhões desses aí, se não tives-
sem esses aloprados, o Luiz Inácio tinha dado para o 
Piauí, para o Governador do Piauí, que disse que vai 
fazer porto em dezembro e ainda não colocou uma 
pedra. Nós seríamos felizes, e ele, eternizado. Tem 
aloprado roubando por todo lugar. Mas estoura. 

A crônica é de Leonardo de Souza e Hudson 
Corrêa, da sucursal de Brasília:

Ligado ao PT baiano, Morais [o diabo tem 
meu nome, sou Francisco de Moraes. Mas é 
com i o dele. O meu é com e. Não tem nada.], 
que não foi encontrado pela reportagem, con-
trolava um orçamento de R$31 milhões, mas 
o estourou em R$ 120 milhões.

Gastou R$151 milhões. Só isso já justifica uma 
CPI, terminaria meu porto e socorreria o Presidente 
Luiz Inácio, com sua bondade aos alagados da região 
da Amazônia.

O ex-gerente da Petrobras Geovane de 
Morais [não tem nada comigo, não.] estourou 
o orçamento de sua área em 2008, ano de 
eleições municipais, em quatro vezes.” É alo-
prado demais. Não é? Porque todo mundo não 
é como V. Exª, não. Que tem aloprado, tem. É 
como aquele que diz: Fantasma? Não acredi-
to, mas que existe, existe. Não é o espanhol 
que diz: Você acredita? Eu não acredito, não. 
Mas que las hai, las hai. Aloprado existe. Está 
aqui um: Geovane de Morais, que estourou e 
gastou, sem autorização formal, sem licitação, 
R$120 milhões a mais do previsto. 

Rapaz, isso lá para o Norte e Nordeste, nas nos-
sas mãos, eu já teria dado o gasoduto.

O nosso Xavier não estaria aqui, nervoso, porque 
ele viu que isso é um projeto antigo. Ele é inteligente e 
está vendo. Não estaria aqui, Xavier Neto, que Dilma 
vexou a Constituição... São os aloprados que tiram o 
dinheiro. Tenho certeza.

Mas o fato é que está aqui:

Conforme a Folha revelou, entre as em-
presas beneficiadas por Morais, estão duas 
produtoras de vídeo que trabalharam nas cam-
panhas do governador Jaques Wagner (PT – 
BA) e de duas prefeitas do PT.

Só estou ligando o importante:

Ligado à ala do PT baiano oriunda do 
sindicato dos petroleiros e químicos do Esta-
do, Morais tinha um orçamento na comunica-
ção do Abastecimento de R$31 milhões para 
o ano passado.

Não é que no PT baiano não tenha gente boa. 
Tem. Aquele deputado que foi candidato a prefeito, 
beleza de pessoa, não é? Perdeu a eleição, como Rui 
Barbosa perdeu eleições para Presidente. O candidato 
a Prefeito de Teresina, esse Nazareno, que está aí até 
como Relator do deputado que tem um castelo, é uma 
pessoa... Tem também, como V. Exª.

Vamos adiante, para V. Exª mudar aí.
Esse Cláudio Humberto. Olha, esse Cláudio Hum-

berto tem um livro que já li: Poder sem Pudor. Dele e 
Sebastião Nery. É um escritor nacional. Ele diz e as 
coisas acontecem. Ele disse: “vai boi voar no Piauí nas 
malandragens do TSE”. Voou mesmo. Foi negócio de 
eleição. Ele disse antes e aconteceu: boi voou. Quer 
dizer, esses são antenados.

Olhe o que diz o Cláudio Humberto, autor de Poder 
sem Pudor, laureado jornalista político nordestino:

“CPI Petrobras X Sarney.” 

Atentai bem, Cláudio Humberto é antenado, foi 
Secretário de Comunicação do Presidente Collor. Acho 
que se o Collor não tivesse tirado ele, ou ele saído, 
jamais o Collor teria caído porque ele é antenado. Ele 
diz: “CPI Petrobras X Sarney”.

Enquanto os holofotes do Senado miram 
o Presidente da Casa, José Sarney, a CPI da 
Petrobras não sai do papel. A cada dia, a im-
prensa denuncia um novo parente de Sarney 
pendurado na folha de pagamento do Senado. 
E Lula parece ficar contente. Com esta onda de 
escândalos, a CPI tende a ser esquecida.

Isso não fica bem para um Presidente. Eu acho 
que deve ter e tem até um samba aqui que ele bota na 
nota: Que País é esse? É do Renato Russo:

Nas favelas, no Senado 
é sujeira pra todo o lado
ninguém respeita a Constituição
mas todos acreditam no futuro da Na-

ção.
Que País é esse?
Que País é esse?

Então, eu quero crer que nós devemos rever 
isso, e fazermos essa CPI. Não faz mal, não. Agora 
ela deve ser livre, imparcial, porque tem gente boa, a 
empresa tem seus méritos, ela é histórica. Isso apren-
di no Monteiro Lobato. O Getúlio já falava: “O Petróleo 
é Nosso!”. Essas campanhas todas, mas ninguém 
compreende como ele é tão caro, um dos mais caros 
do mundo. E eu queria também tranqüilizar e ver que 
esse negócio que está se atacando aqui é injusto, é 
injusto com o Presidente Sarney, é injusto, ele não é 
só o responsável.
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Não é só ele o responsável, não – pá, pá. Tem 
até “O marimbondo expiatório” – não quero ler –, cita-
do por Claudio Humberto.

Olha, é uma Mesa Diretora eleita aqui. Estou nela. 
Então, não posso deixar atacar o nosso Presidente. Nós 
votamos porque acreditamos. E o Brasil tem razões 
múltiplas de acreditar que estamos trabalhando tanto 
e que somos todos nós. E nessa paciência, tolerância 
e sabedoria, ele abriu mão, porque se ele tivesse feito 
chapa, ele teria ganhado a eleição de todos os membros 
da Mesa. Ele abriu mão, doou um lugar ao PSDB, que 
está trabalhando com Marconi Perillo; doou um lugar 
para Serys Slhessarenko. Eu que avisei: olha, vamos 
ganhar, já está ganha. Serys, vai trabalhar pois ele vai 
dar-lhe um lugar. Eu conheço o Sarney.

E os outros membros dos partidos: o Heráclito 
Fortes, que tem se desempenhado; e o João Vicente, 
que é um empresário, um administrador, um homem 
de perspectivas invejáveis na política do Piauí e do 
Brasil; a Senadora Patrícia, com sua sensibilidade de 
mulher...

Então, estamos trabalhando nesses quatro me-
ses.

E queria reler aqui um discurso de Marconi Pe-
rillo, que foi atingido, porque estão dizendo: o Sena-
do... Então, ele diz muito positivo que, neste plenário, 
a Casa de Rui Barbosa, há mudança. Olha o que ele 
diz, e quero fazer minhas as palavras e a pesquisa de 
Marconi Perillo. O problema é de todos nós. Está aí, 
ninguém está escondendo nada, ninguém está aplau-
dindo nada; ela existe. Os erros administrativos estão 
aí, visíveis e que nós os deploramos.

Mas ninguém é culpado por essas coisas.
Eu já sofri. Quando governei o Piauí, havia um 

sindicato do crime organizado. Ainda há quem me 
ataque lá. Ele era coronel. Ora, um coronel não se faz 
da noite para o dia. Para ele chegar a coronel... E eu 
não tive culpa alguma por ele exercer cargo lá. Mas, 
quando eu descobri, eu o prendi. Ele ainda está preso. 
Nós prendemos o Coronel Correia Lima, o chefe do 
sindicato do crime. 

Afonso Gil – a prisão administrativa de um Go-
vernador é só é por 30 dias, o que é muito bem feito. 
Afonso Gil, só ele teve coragem, ninguém mais teve, 
porque tinham medo. Ele continuou o processo judicial. 
O Afonso Gil já foi para o céu – deve ter ido –, porque 
ele teve essa coragem e essa bravura, de tal maneira 
que o coronel está preso, perdeu a farda e tudo. Ele 
continuou o processo jurídico.

Mas de vez em quando dizem: “Ah, é coronel, não 
sei o que e tal”. Cheguei, e ele já era coronel. Ninguém 
pode ser culpado, e um Governador não faz um coro-

nel. Para ele chegar a ser coronel, ele passou muito 
tempo. E eu o prendi.

Então, Marconi Perillo disse – faço minhas as 
palavras dele, para lembrar que o PSDB está envolvi-
do aqui na Mesa Diretora; foi sabedoria do Presidente 
– o seguinte:

Numa sociedade em que se sedimentam 
o Estado democrático de direito e o princípio 
de pesos e contrapesos como fundamentos 
da vida republicana, o Senado e o Congresso 
Nacional precisam ser minuciosos ao exami-
nar o destino dos recursos públicos, sobretu-
do quando se verifica que, de acordo com o 
relatório apresentado pelo Tribunal de Contas 
da União a esta Casa, 38 mil contratos firma-
dos pelo Governo em 2008 não foram fisca-
lizados e 47% deles apresentam indícios de 
irregularidades.

V. Exª entendeu? E também a imprensa tem que 
ter a coragem de... Então não é uma imprensa livre, 
verdadeira. Só aqui – está aqui –, o Tribunal de Contas 
da União diz que 38 mil contratos firmados pelo Go-
verno, em 2008, não foram fiscalizados e 47% deles 
apresentam indícios de irregularidade.

Este aqui é um trabalho de Marconi Perillo mos-
trando... e da imprensa também. É um controlando o 
outro, um fiscalizando o outro. Luiz Inácio não pode ser 
acusado disso, mas tem que ser fiscalizado. Talvez ele 
queira até identificar aloprados que o estão traindo.

A verdade é que temos sido pouco eficientes na 
atribuição de fiscalizar. Em 2006, foram 36 mil contra-
tos no valor de 10,6 bilhões; em 2007, foram quase 
38 mil, num total de 8,9 bilhões e, em 2008, foram os 
38 mil, num montante de 13,3 bilhões, porque está 
em suspeição a maneira que foram contratados pelo 
Executivo.

Nós podemos então dizer: o Luiz Inácio... Não. 
Aquilo tem um organograma administrativo, tem os 
responsáveis de publicar no Diário Oficial, de fazer 
os contratos.

Na prática, deixamos de fiscalizar o destino de 
mais de 30 bilhões em dinheiro público, que podem ter 
sido objeto de irregularidades e desvios, principalmente 
os recursos destinados às ONGs, que não sofreram 
qualquer fiscalização. Então, queríamos dizer que o 
Brasil que queremos construir para as futuras gerações 
passa necessariamente pelo dever constitucional de 
fiscalizar sistematicamente o destino do dinheiro pú-
blico, porque este pertence ao povo brasileiro e, como 
tal, não pode ser desperdiçado ou empregado em in-
teresses que não sejam da própria sociedade.
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Terminaria com Juscelino Kubitschek, sorridente, 
otimista, injustiçado – política tem injustiça –, cassa-
do, tirado, sacado daqui, humilhado e hoje exaltado e 
reconhecido. Então, quero ficar naquela definição que 
ele ensinou: “É melhor ser um otimista. O otimista pode 
errar, mas o pessimista continua errando e nasceu er-
rado.” Então, vamos juntar esses otimistas. Estamos 
trabalhando para devolver o Senado àquilo que o povo 
o construiu, para ser aqui como é e está sendo. Como 
o Brigadeiro Eduardo Gomes denunciou na primeira 
ditadura: “As liberdades democráticas têm um preço: 
a eterna vigilância”.

Nós somos a vigilância da democracia que exis-
te no Brasil!

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – E assim ouvimos o Senador Mão Santa.

Não há mais oradores inscritos.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 

AM) – 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, dia 23, às 14 
horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 12, DE 2009 
(Proveniente da Medida Provisória nº 460, de 2009)

Discussão, em turno único, Projeto de 
Lei de Conversão nº 12, de 2009, que dá nova 
redação aos arts. 4º, 5º e 8º da Lei no 10.931, 
de 2 de agosto de 2004, que tratam de patrimô-
nio de afetação de incorporações imobiliárias; 
dispõe sobre o tratamento tributário a ser dado 
às receitas mensais auferidas pelas empresas 
construtoras nos contratos de construção de 
moradias firmados dentro do Programa Minha 
Casa, Minha Vida – PMCMV, atribui à Agência 
Nacional de Telecomunicações – Anatel as 
atribuições de apurar, constituir, fiscalizar e 
arrecadar a Contribuição para o Fomento da 
Radiodifusão Pública; altera as Leis nºs 11.196, 
de 21 de novembro de 2005, 11.652, de 7 de 
abril de 2008, 10.833, de 29 de dezembro de 
2003, 9.826, de 23 de agosto de 1999, 6.099, 
de 12 de setembro de 1974, 11.079, de 30 
de dezembro de 2004, 8.668, de 25 de junho 
de 1993, 8.745, de 9 de dezembro de 1993, 
10.865, de 30 de abril de 2004, e 8.989, de 
24 de fevereiro de 1995; e dá outras provi-

dências (proveniente da Medida Provisória nº 
460, de 2009)

Relatora revisora: Senadora Lúcia Vâ-
nia

(Sobrestando a pauta a partir de: 
15.05.2009)

Prazo final prorrogado: 11.08.2009

2 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 461, DE 2009

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 461, de 2009, que abre crédito 
extraordinário, em favor do Ministério da Inte-
gração Nacional, no valor de trezentos milhões 
de reais, para os fins que especifica.

Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 

31.05.2009)
Prazo final prorrogado: 27.08.2009

3 
PARECER Nº 511, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
511, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador 
Expedito Júnior, sobre o Ofício nº S/15, de 
2009 (nº 239/2009, na origem), do Superior 
Tribunal de Justiça, submetendo à apreciação 
do Senado Federal a indicação do Senhor Sér-
gio Feltrin Corrêa, Desembargador do Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região, para compor o 
Conselho Nacional do Ministério Público.

4 
PARECER Nº 512, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
512, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Efraim 
Morais, sobre o Ofício nº S/16, de 2009 (nº 
47/2009, na origem), do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil, submetendo 
à apreciação do Senado Federal a indicação do 
Senhor Adilson Gurgel de Castro para compor 
o Conselho Nacional do Ministério Público.

5 
PARECER Nº 513, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
513, de 2009, da Comissão de Constituição, 
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Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jayme 
Campos, sobre o Ofício nº S/17, de 2009 (nº 
47/2009, na origem), do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil, submetendo 
à apreciação do Senado Federal a indicação do 
Senhor Almino Afonso Fernandes para compor 
o Conselho Nacional do Ministério Público.

6 
PARECER Nº 514, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
514, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valter 
Pereira, sobre o Ofício nº S/18, de 2009 (nº 
520/2009, na origem), do Procurador-Geral da 
República, submetendo à apreciação do Se-
nado Federal a indicação do Senhor Nicolao 
Dino de Castro e Costa Neto, Procurador Re-
gional da República, para compor o Conselho 
Nacional do Ministério Público.

7 
PARECER Nº 515, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
515, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eliseu 
Resende, sobre o Ofício nº S/19, de 2009 (nº 
520/2009, na origem), do Procurador-Geral da 
República, submetendo à apreciação do Se-
nado Federal a indicação da Senhora Sandra 
Lia Simón, Procuradora Regional do Trabalho, 
para compor o Conselho Nacional do Minis-
tério Público.

8 
PARECER Nº 516, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
516, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relatora ad hoc: Senadora 
Lúcia Vânia, sobre o Ofício nº S/20, de 2009 
(nº 520/2009, na origem), do Procurador-Geral 
da República, submetendo à apreciação do 
Senado Federal a indicação da Senhora Maria 
Ester Henrique Tavares, Procuradora da Jus-
tiça Militar, para compor o Conselho Nacional 
do Ministério Público.

9 
PARECER Nº 517, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 517, de 
2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Antonio Carlos Valadares, sobre 
o Ofício nº S/21, de 2009 (nº 520/2009, na origem), do 
Procurador-Geral da República, submetendo à aprecia-
ção do Senado Federal a indicação do Senhor Diau-
las Costa Ribeiro, Promotor de Justiça, para compor o 
Conselho Nacional do Ministério Público.

10 
PARECER Nº 518, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer no 
518, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Pedro 
Simon, sobre o Ofício no S/22, de 2009 (no 
520/2009, na origem), do Procurador-Geral da 
República, submetendo à apreciação do Se-
nado Federal a indicação do Senhor Cláudio 
Barros Silva, Procurador de Justiça do Estado 
do Rio Grande do Sul, para compor o Conse-
lho Nacional do Ministério Público.

11 
PARECER Nº 519, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
519, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antonio 
Carlos Junior, sobre o Ofício nº S/23, de 2009 
(nº 520/2009, na origem), do Procurador-Geral 
da República, submetendo à apreciação do 
Senado Federal a indicação do Senhor Achiles 
de Jesus Siquara Filho, Procurador de Justiça 
do Estado da Bahia, para compor o Conselho 
Nacional do Ministério Público.

12 
PARECER Nº 520, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
520, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Raimun-
do Colombo, sobre o Ofício nº S/24, de 2009 
(nº 520/2009, na origem), do Procurador-Geral 
da República, submetendo à apreciação do 
Senado Federal a indicação do Senhor San-
dro José Neis, Promotor de Justiça do Estado 
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de Santa Catarina, para compor o Conselho 
Nacional do Ministério Público.

13 
PARECER Nº 521, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
521, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Neuto 
de Conto, sobre o Ofício nº S/25, de 2009 (nº 
143/2009, na origem), do Supremo Tribunal 
Federal, submetendo à apreciação do Senado 
Federal a indicação da Senhora Taís Schilling 
Ferraz, Juíza Federal da Seção Judiciária do 
Estado do Rio Grande do Sul, para compor o 
Conselho Nacional do Ministério Público.

14 
PARECER Nº 522, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
522, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Marco 
Maciel, sobre o Ofício nº S/26, de 2009 (s/
nº/2009, na origem), de Lideranças do Senado 
Federal, submetendo à apreciação do Senado 
Federal a indicação do Senhor Bruno Dantas 
Nascimento para compor o Conselho Nacional 
do Ministério Público.

15 
PARECER Nº 502, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
502, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo 
Azeredo, sobre o Ofício nº S/39, de 2009 (nº 
144/2009, na origem), do Supremo Tribunal 
Federal, submetendo à apreciação do Senado 
Federal a indicação do Senhor Paulo de Tarso 
Tamburini Souza, Juiz de Direito da Comarca 
de Belo Horizonte, para compor o Conselho 
Nacional de Justiça.

16 
PARECER Nº 589, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
589, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador 
Antonio Carlos Júnior, sobre o Ofício nº S/27, 

de 2009 (nº 239/2009, na origem), do Superior 
Tribunal de Justiça, submetendo à apreciação 
do Senado Federal a indicação do Senhor Leo-
mar Barros Amorim de Sousa, Desembargador 
do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para 
compor o Conselho Nacional de Justiça. 

17 
PARECER Nº 590, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
590, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador José 
Agripino, sobre o Ofício nº S/28, de 2009 (nº 
239/2009, na origem), do Superior Tribunal de 
Justiça, submetendo à apreciação do Senado 
Federal a indicação do Senhor Walter Nunes 
da Silva Júnior, Juiz Federal, para compor o 
Conselho Nacional de Justiça. 

18 
PARECER Nº 592, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
592, de 2009, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, Relator: Senador Flexa Ribeiro, 
sobre o Ofício nº S/30, de 2009 (nº 144/2009, na 
origem), do Supremo Tribunal Federal, submeten-
do à apreciação do Senado Federal a indicação do 
Senhor Milton Augusto de Brito Nobre, Desembar-
gador do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 
para compor o Conselho Nacional de Justiça.

19 
PARECER Nº 593, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
593, de 2009, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, Relator: Senador Tasso Jereis-
sati, sobre o Ofício nº S/31, de 2009 (nº 406/2009, 
na origem), do Procurador-Geral da República, 
submetendo à apreciação do Senado Federal a 
indicação do Senhor José Adônis Callou de Araú-
jo Sá, Procurador Regional da República, para 
compor o Conselho Nacional de Justiça.

20 
PARECER Nº 594, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
594, de 2009, da Comissão de Constituição, Jus-
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tiça e Cidadania, Relator: Senador Romeu Tuma, 
sobre o Ofício nº S/32, de 2009 (nº 406/2009, 
na origem), do Procurador-Geral da República, 
submetendo à apreciação do Senado Federal 
a indicação do Senhor Felipe Locke Cavalcanti, 
Promotor de Justiça do Estado de São Paulo, 
para compor o Conselho Nacional de Justiça.

21 
PARECER Nº 595, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
595, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Ideli 
Salvatti, sobre o Ofício nº S/33, de 2009 (nº 
46/2009, na origem), do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil, submetendo 
à apreciação do Senado Federal a indicação 
do Senhor Jefferson Luis Kravchychyn para 
compor o Conselho Nacional de Justiça.

22 
PARECER Nº 596, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
596, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Inácio 
Arruda, sobre o Ofício nº S/34, de 2009 (nº 
46/2009, na origem), do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil, submetendo 
à apreciação do Senado Federal a indicação 
do Senhor Jorge Hélio Chaves de Oliveira para 
compor o Conselho Nacional de Justiça.

23 
PARECER Nº 598, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
598, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Aloizio 
Mercadante, sobre o Ofício nº S/36, de 2009 
(nº 184/2009, na origem), do Tribunal Supe-
rior do Trabalho, submetendo à apreciação do 
Senado Federal a indicação do Senhor Ives 
Gandra Martins Filho, Ministro do Tribunal Su-
perior do Trabalho, para compor o Conselho 
Nacional de Justiça.

24 
PARECER Nº 599, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 599, de 2009, da Comissão de Constitui-

ção, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Wellington Salgado, sobre o Ofício nº S/37, 
de 2009 (nº 184/2009, na origem), do Tribunal 
Superior do Trabalho, submetendo à aprecia-
ção do Senado Federal a indicação do Senhor 
Nelson Tomaz Braga, Juiz do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 1ª Região, para compor o 
Conselho Nacional de Justiça.

25 
PARECER Nº 600, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
600, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Os-
mar Dias, sobre o Ofício nº S/38, de 2009 (nº 
184/2009, na origem), do Tribunal Superior do 
Trabalho, submetendo à apreciação do Sena-
do Federal a indicação da Senhora Morgana 
de Almeida Richa, Juíza do Trabalho Titular da 
15ª Vara do Trabalho de Curitiba, para compor 
o Conselho Nacional de Justiça.

26 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 29, DE 2003

Votação, em segundo 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 sob nº 187, de 2009, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação para o segundo turno.

27 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 7, DE 2008

Votação, em segundo turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 7, de 2008, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Gim Argello, que altera os arts. 21, 22 e 48 
da Constituição Federal, para transferir da 
União para o Distrito Federal as atribuições 
de organizar e manter a Defensoria Pública 
do Distrito Federal.

Parecer favorável, sob nº 727, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.
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28 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 48, DE 2003

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação 
de recursos destinados à irrigação. 

Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15, 
de 2007, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: 
Senador João Alberto Souza, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pro-
nunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Ple-
nário), Relator ad hoc: Senador João Batista 
Motta, favorável, nos termos de subemenda 
que apresenta.

29 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 51, DE 2003

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 51, de 2003, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Demóstenes Torres, que dá nova redação ao 
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal, para 
incluir o Cerrado e a Caatinga entre os biomas 
considerados patrimônio nacional.

Parecer favorável, sob nº 269, de 2004, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Eduardo Azeredo.

30 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 19, DE 2007

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 19, de 2007, 
tendo como primeiro signatário o Senador Tião 
Viana, que acrescenta parágrafo único ao art. 
54 da Constituição Federal, para permitir a 
Deputados Federais e Senadores o exercício 
de cargo de professor em instituição pública 
de ensino superior.

Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Suplicy.

31 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 100, DE 2007

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 100, de 2007, ten-

do como primeiro signatário o Senador Alvaro 
Dias, que dá nova redação às alíneas b e c do 
inciso XXIII do art. 21 da Constituição Federal, 
para autorizar a produção, a comercialização e 
a utilização de radioisótopos para a pesquisa 
e uso médicos. dá nova redação às alíneas b 
e c do inciso XXIII do art. 21 da Constituição 
Federal, para autorizar a produção, a comer-
cialização e a utilização de radioisótopos para 
a pesquisa e uso médicos.

Parecer favorável, sob nº 1.105, de 2008, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador César Borges.

32 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 42, DE 2008

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 (nº 
138/2003, na Câmara dos Deputados, tendo 
como primeiro signatário o Deputado Sandes 
Júnior), que altera a denominação do Capítulo 
VII do Título VIII da Constituição Federal e mo-
difica o seu art. 227 (dispõe sobre a proteção 
dos direitos econômicos, sociais e culturais 
da juventude).

Parecer sob nº 297, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Expedito Júnior, favorável, 
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, de redação, 
que apresenta.

33 
EMENDAS DA CÂMARA AO  

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 507, DE 2003

Votação, em turno único, das Emendas 
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 
507, de 2003 (nº 6.206/2005, naquela Casa), 
da Senadora Fátima Cleide, que altera o art. 
61 da Lei n° 9.394, de 20 dezembro de 1996, 
com a finalidade de discriminar as categorias 
de trabalhadores que se devem considerar 
profissionais da educação.

Parecer favorável, sob nº 1.018, de 2008, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relatora: Senadora Ideli Salvatti.

34 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 15, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 15, de 2006 (nº 4.924/2005, na 
Casa de origem, do Deputado Bernardo Ariston), 
que altera o § 4º do art. 9º da Lei nº 9.099, de 26 
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de setembro de 1995, que dispõe sobre os Jui-
zados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras 
providências (dispõe sobre a representação nas 
causas de valor até vinte salários mínimos).

Parecer favorável, sob nº 576, de 2009, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.

35 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 29, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 29, de 2008 (nº 7.163/2006, na 
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da 
República, que autoriza o Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – 
Inmetro a promover a alienação de bem público.

Parecer favorável, sob nº 578, de 2009, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Renato Casagrande.

36 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 152, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 152, de 2008 (nº 1.890/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Mauro Nazif), 
que acrescenta dispositivo à Lei nº 8.662, de 7 
de junho de 1993, para dispor sobre a duração 
do trabalho do Assistente Social.

Parecer favorável, sob nº 582, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad 
hoc: Senador Flávio Arns.

37 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 276, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 276, de 2008 (nº 
59/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Tratado sobre Transferência 
de Pessoas Condenadas entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República do Suriname, celebrado em Para-
maribo, em 16 de fevereiro de 2005.

Parecer nº 715, de 2009 – CRE, Relator 
“ad hoc” Senador Paulo Duque, favorável a 
aprovação da matéria.

38 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

 Nº 277, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 277, de 2008 (nº 

61/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo para o Estabeleci-
mento do Centro Sul, celebrado em Genebra, 
em 1º de setembro de 1994.

Parecer nº 716, de 2009 – CRE, Relator 
Senador Efraim Morais, favorável a aprovação 
da matéria.

39 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

 Nº 74, DE 2009

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 74, de 2009 (nº 
321/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Terceiro Protocolo Adicional 
às Convenções de Genebra de 12 de agosto 
de 1949, relativo à Adoção de Emblema Dis-
tintivo Adicional aprovado em Genebra, em 8 
de dezembro de 2005.

Parecer favorável, sob nº 717, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Fer-
nando Collor.

40 
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.

41 
REQUERIMENTO Nº 643, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 643, de 2009, do Senador Francisco 
Dornelles, solicitando a tramitação conjunta 
do Projeto de Lei do Senado nº 115, de 2009, 
com o Projeto de Lei do Senado nº 423, de 
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2003, que já se encontra apensado aos Pro-
jetos de Lei do Senado nºs 495, de 2003; 106, 
de 2006; 470 e 681, de 2007; e 138, de 2008, 
por regularem a mesma matéria (dedução de 
despesas da base de cálculo do imposto de 
renda da pessoa física).

42 
REQUERIMENTO Nº 701, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 701, de 2009, do Senador Antonio 
Carlos Valadares, solicitando a tramitação con-
junta das Propostas de Emenda à Constituição 
no 38, de 2004, no 50, de 2006 e no 86, de 
2007, por regularem a mesma matéria (voto 
secreto).

43 
REQUERIMENTO Nº 712, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 712, de 2009, do Senador Fernando Collor, so-
licitando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 
6, de 2009, além das Comissões constantes do 
despacho inicial de distribuição, seja ouvida, tam-
bém, a de Serviços de Infraestrutura (estrutura o 
Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência). 

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM) 
– Queremos registrar a atenção de todos os funcioná-
rios do Senado que estão acompanhando esta sessão, 
que se encerra às 21:07 horas. Muito obrigado.

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 7 
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)

Maioria-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 - Mauro Fecury* (S)

PTB - Epitácio Cafeteira**

Paraíba
Minoria-DEM - Efraim Morais*
Bloco-PRB - Roberto Cavalcanti* (S)

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 - Fernando Collor**

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*
Minoria-DEM - Maria do Carmo Alves**

Roraima
Bloco-PT - Augusto Botelho*
Maioria-PMDB - Romero Jucá*
PTB - Mozarildo Cavalcanti**

Mandatos
*: Período 2003/2011    **: Período 2007/2015
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

1) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - ONGS
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito composta de 11 Senadores titulares e 7 suplentes, destinada
a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, a liberação, pelo Governo Federal, de recursos públicos para
organizações não governamentais - ONGs - e para organizações da sociedade civil de interesse público
- OSCIPs, bem como a utilização, por essas entidades, desses recursos e de outros por elas recebidos do
exterior, no período de 1999 até 30 de abril de 2009. 

(Requerimento nº 201, de 2007, lido em 15.3.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 217, de 2007, lido em 20.03.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.324, de 2007, lido em 8.11.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 515, de 2008, lido em 30.04.2008)

(Aditado pelo Requerimento nº 1.391, de 2008, lido em 18.11.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 623, de 2009, lido em 27.5.2009)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE: Senador Heráclito Fortes   (DEM-PI) (14)

VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia   (PSDB-GO)
RELATOR: Senador Arthur Virgílio   (PSDB-AM)

Leitura: 15/03/2007
Designação: 05/06/2007
Instalação: 03/10/2007

Prazo final prorrogado: 21/02/2010

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB ) (1)

Heráclito Fortes   (DEM-PI)

Efraim Morais   (DEM-PB) (13)

Arthur Virgílio   (PSDB-AM) (10,21)

Lúcia Vânia   (PSDB-GO) (5)

 1.  Demóstenes Torres   (DEM-GO)

 2.  Alvaro Dias   (PSDB-PR) (4,7)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (8)

Inácio Arruda   (PC DO B-CE) (12,22)

Fátima Cleide   (PT-RO) (2,6,20)

Eduardo Suplicy   (PT-SP) (3,11,16,18)

 1.  João Pedro   (PT-AM) (19)

 2.  Augusto Botelho   (PT-RR) (25)

Maioria ( PMDB, PP )
Neuto De Conto   (PMDB-SC) (24)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB-MG)

Valter Pereira   (PMDB-MS)

 1.  Valdir Raupp   (PMDB-RO) (23)

 2.  Romero Jucá   (PMDB-RR)
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PDT
Patrícia Saboya   (CE) (15,17)

PDT/PSOL (9)

 1.  Osmar Dias   (PDT-PR)

Notas:
1. De acordo com o cálculo de proporcionalidade partidária, cabe ao Bloco Parlamentar da Minoria a indicação de três membros suplentes.
2. Senador Inácio Arruda, passa a substituir o Senador João Ribeiro, em 21.8.2007 (Of. 133/2007 - GLDBAG). Eleito como Relator, na Sessão do dia
10.10.2007.
3. Senador Sibá Machado, passou a substituir o Senador Vicente Claudino, em 21.8.2007 (Of. 133/2007 - GLDBAG).
4. Senador Sérgio Guerra foi designado, em 22/08/2007 (Ofício nº 171/07-GLPSDB).
5. Senadora Lúcia Vânia, em substituição à Senadora Marisa Serrano, foi designada em 22/08/2007 (Ofício nº 171/07-GLPSDB). Eleita para a
Vice-Presidência, na Sessão Ordinária em 10.10.2007.
6. Indicado o Senador Inácio Arruda em substituição ao Senador Eduardo Suplicy, que se torna membro suplente, nos termos do Ofício nº 138/2007.
7. O Senador Alvaro Dias foi indicado em substituição ao Senador Sérgio Guerra, na sessão deliberativa de 09.10.2007, conforme Ofício nº
185/2007-GLPSDB (DSF de 10.10.2007).
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. Vaga de suplente compartilhada entre o PDT e o PSOL.
10. Senador Sérgio Guerra passou a substituir o Senador Flexa Ribeiro, em 26/02/2008, na condição de membro titular (Of. 16/08-GLPSDB).
11. Em 13/05/2008, o Senador Flávio Arns é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Sibá Machado
(Of. 55/2008/GLDBAG).
12. Em 10/06/2008, a Senadora Fátima Cleide é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 68/2008-GLDBAG).
13. Em 08.07.2008, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão, em substituição ao
Senador Raimundo Colombo (OF. Nº 070/2008-GLDEM).
14. Em 05.08.2008, o Senador Heráclito Fortes foi eleito Presidente da Comissão (Ofício nº 050/08 - SSCEPI).
15. Em 05.08.2008, o Senador Jeferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. Nº 17/08-GLPDT).
16. Em 06.08.2008, o Senador João Pedro é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns
(Ofício nº 080/2008 - GLDBAG).
17. Em 21.05.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jeferson Praia (Of. nº 46/09
-LPDT).
18. Em 27.05.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João Pedro
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
19. Em 27.05.2009, o Senador João Pedro é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Suplicy
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
20. Em 27.05.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Inácio Arruda
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
21. Em 27.05.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria (PSDB) na Comissão, em substituição ao Senador
Sérgio Guerra (Ofício nº 97/09 - GLPSDB).
22. Em 27.05.2009, o Senador Inácio Arruda é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Fátima Cleide
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
23. Em 02.06.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB Nº 011-A-2009).
24. Em 02.06.2009, o Senador Neuto de Conto é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp
(OF. GLPMDB Nº 011-A-2009).
25. Em 09.06.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti (Ofício nº 106/2009 - GLDBAG).

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303-3514

Fax: 3303-1176
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2) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PEDOFILIA
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 200, de 2008, de
autoria do Senador Magno Malta e outros Senhores Senadores, composta de sete titulares e cinco suplentes,
nos termos do § 4º do art. 145 do Regimento Interno do Senado Federal, para, no prazo de cento e vinte
dias, apurar a utilização da internet na prática de crimes de "pedofilia", bem como a relação desses crimes
com o crime organizado. 

(Requerimento nº 200, de 2008, lido em 4.3.2008)

Número de membros: 7 titulares  e 5  suplentes

PRESIDENTE: Senador Magno Malta   (PR-ES)
VICE-PRESIDENTE: Senador Romeu Tuma   (PTB-SP)

RELATOR: Senador Demóstenes Torres   (DEM-GO)

Leitura: 04/03/2008
Designação: 24/03/2008
Instalação: 25/03/2008

Prazo final: 04/08/2008
Prazo prorrogado: 13/03/2008

Prazo final prorrogado: 23/09/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Demóstenes Torres   (DEM-GO)

Eduardo Azeredo   (PSDB-MG)

 1.  VAGO (1,4)

 2.  Papaléo Paes   (PSDB-AP) (7)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Paulo Paim   (PT-RS) (3)

Magno Malta   (PR-ES)

 1.  José Nery   (PSOL-PA) (2,5,6)

Maioria ( PMDB, PP )
Almeida Lima   (PMDB-SE)

VAGO (8)

 1.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB-AC) (8)

PTB
Romeu Tuma   (SP)  1.  Sérgio Zambiasi   (RS)

Notas:
1. Em 01/04/2008, o Senador Virginio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
2. Em 04.06.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em
substituição ao Senador Paulo Paim.
3. Em 04.06.2008, o Senador Paulo Paim é designado titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em substituição ao
Senador Marcelo Crivella.
4. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
5. Em 03.03.2009, vago em virtude da cessão da vaga ao Partido Socialismo e Liberdade (Of. nº 020/2009-GLDBAG).
6. Em 03.03.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. SF/GSJN nº
081/2009).
7. Em 23.04.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Cícero Lucena (Of. nº
73/09-GLPSDB).
8. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita deixa a vaga de titular e é designado membro suplente do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB
nº 016-A/2009).
*. Prorrogado até 23.09.2009 através do Requerimento nº 200, de 2009, lido em 16.02.2009.
**. Prorrogado até 13.03.2009 através do Requerimento nº 818, de 2008, lido em 25.06.2008.
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3) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PETROBRAS
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 569, de 2009,
de autoria do Senador Alvaro Dias e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares e sete
suplentes, destinada a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, irregularidades envolvendo a empresa
Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS) e a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis
(ANP), relacionadas com: a) indícios de fraudes nas licitações para reforma de plataformas de exploração
de petróleo, apontadas pela operação "Águas Profundas" da Polícia Federal; b) graves irregularidades
nos contratos de construção de plataformas, apontadas pelo Tribunal de Contas da União; c) indícios de
superfaturamento na construção da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, apontados por relatório do
Tribunal de Contas da União; d) denúncias de desvios de dinheiro dos "royalties" do petróleo, apontados
pela operação "Royalties", da Polícia Federal; e) denúncias do Ministério Público Federal sobre fraudes
envolvendo pagamentos, acordos e indenizações feitos pela ANP a usineiros; f) denúncias de uso de
artifícios contábeis que resultaram em redução do recolhimento de impostos e contribuições no valor de 4,3
bilhões de reais; g) denúncias de irregularidades no uso de verbas de patrocínio da estatal. 

(Requerimento nº 569, de 2009, lido em 15.5.2009)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE:   
VICE-PRESIDENTE:   

RELATOR:   

Leitura: 15/05/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Antonio Carlos Júnior   (DEM-BA)

Alvaro Dias   (PSDB-PR)

Sérgio Guerra   (PSDB-PE)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM-PI)

 2.  Tasso Jereissati   (PSDB-CE)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Ideli Salvatti   (PT-SC)

Marcelo Crivella   (PRB-RJ)

João Pedro   (PT-AM)

 1.  Inácio Arruda   (PC DO B-CE)

 2.  Delcídio Amaral   (PT-MS)

Maioria ( PMDB, PP )
Paulo Duque   (PMDB-RJ)

Valdir Raupp   (PMDB-RO) (1)

Romero Jucá   (PMDB-RR)

 1.  Leomar Quintanilha   (PMDB-TO) (1)

 2.  Almeida Lima   (PMDB-SE)

PTB
Fernando Collor   (AL)  1.  Gim Argello   (DF)

PDT
Jefferson Praia   (AM)

Notas:
1. Em 02.06.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha, designado membro suplente em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF. GLPMDB Nº 011-A-2009).
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4) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - AMAZÔNIA
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 572, de 2009,
de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares
e sete suplentes, para investigar, no prazo de cento e oitenta dias, os seguintes fatos a respeito da
Amazônia: 1) conflito referente à demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol e outras; 2)
recentes denúncias de falta de assistência à saúde indígena; 3) áreas indígenas nos Estados de Roraima,
Amazonas, Pará e Mato Grosso, cujos territórios chegam a 57%, 21%, 20% e 30%, respectivamente, das
áreas territoriais desses Estados; 4) problemas envolvendo a soberania nacional nas áreas de fronteira:
tráfico internacional, terrorismo, guerrilhas, vigilância das fronteiras etc; 5) falta de condições de
sustentabilidade das comunidades indígenas já integradas às comunidades não indígenas; 6) alegado
aumento do desmatamento da floresta; 7) recrudescimento da aquisição de terras por parte de estrangeiros;
8) questões fundiárias e ambientais. 

(Requerimento nº 572, de 2009, lido em 15.5.2009)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE:   
VICE-PRESIDENTE:   

RELATOR:   

Leitura: 15/05/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Jayme Campos   (DEM-MT) (1)

Gilberto Goellner   (DEM-MT) (1)

Flexa Ribeiro   (PSDB-PA) (1)

 1.  Adelmir Santana   (DEM-DF) (1)

 2.  Arthur Virgílio   (PSDB-AM) (1)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Aloizio Mercadante   (PT-SP)

João Ribeiro   (PR-TO)

Renato Casagrande   (PSB-ES)

 1.  Marcelo Crivella   (PRB-RJ)

 2.  Flávio Arns   (PT-PR)

Maioria ( PMDB, PP )
Renan Calheiros   (PMDB-AL)

Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB-AC) (3)

Gilvam Borges   (PMDB-AP)

 1.  Valter Pereira   (PMDB-MS)

 2.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB-MG)

PTB
Mozarildo Cavalcanti   (RR) (1)  1.  João Vicente Claudino   (PI) (1)

PDT
Cristovam Buarque   (DF) (2)

Notas:
1. Indicações das Lideranças.
2. Em 03.06.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Osmar Dias (Of. nº
51/09-LPDT).
3. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Francisco
Dornelles (OF. GLPMDB nº 015-A/2009).
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES TEMPORÁRIAS

1) REFORMA DO REGIMENTO INTERNO - 2008
Finalidade: Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, Projeto de Resolução para reforma do Regimento
Interno do Senado Federal. 

(Requerimento nº 208, de 2008, aprovado em 5.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.622, de 2008, aprovado em 10.12.2008)

Número de membros: 6
PRESIDENTE:  Senador Marco Maciel (1)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Antonio Carlos Valadares (2)

RELATOR:  Senador Gerson Camata
Leitura: 05/03/2008

Instalação: 06/11/2008
Prazo final prorrogado: 30/06/2009

MEMBROS
Senador Gerson Camata   (PMDB)

Senador César Borges   (PR)

Senador Papaléo Paes   (PSDB)

Senador Antonio Carlos Valadares   (PSB)

Senador Marco Maciel   (DEM)

Senador Inácio Arruda   (PC DO B)

Notas:
1. Em 6.11.2008, o Senador Marco Maciel foi eleito Presidente da Comissão (Ofício nº 061/08-SSCEPI).
2. Em 6.11.2008, o Senador Antonio Carlos Valadares foi eleito Vice-Presidente da Comissão (Ofício nº 061/08-SSCEPI).
*. Em 11.11.2008 foi aprovada a criação de uma sexta vaga na Comissão (Requerimento nº 1.356/2008).
**. Em 29.04.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 496, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 30.06.2009.

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3511

Fax: 3303-1176
E-mail: ems@senado.gov.br
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2) ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL (COMISSÃO DE JURISTAS)

Finalidade: Elaborar, no prazo de 180 dias, projeto de Código de Processo Penal. 

(Requerimento nº 227, de 2008, aprovado em 25.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 751, de 2008, aprovado em 10.06.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 794, de 2008, aprovado em 18.06.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.602, de 2008, aprovado em 9.12.2008)

Número de membros: 9
COORDENADOR:  Hamilton Carvalhido

RELATOR-GERAL:  Eugenio Pacelli de Oliveira
Leitura: 25/03/2008

Designação: 01/07/2008
Prazo final: 20/02/2009

Prazo final prorrogado: 02/09/2009

MEMBROS
Antonio Corrêa 

Antonio Magalhães Gomes Filho 

Eugenio Pacelli de Oliveira 

Fabiano Augusto Martins Silveira 

Félix Valois Coelho Júnior 

Hamilton Carvalhido 

Jacinto Nelson de Miranda Coutinho 

Sandro Torres Avelar 

Tito Souza do Amaral 
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3) RISCO AMBIENTAL EM MUNICÍPIOS RELACIONADOS PELO INPE
Finalidade: Destinada a verificar, no prazo de doze meses, o risco ambiental em que vivem Municípios
relacionados pelo Instituto Nacional de Pesquisa - INPE em seu "Mapa do desmatamento". Em aditamento
pelo Requerimento nº 495, de 2008, a Comissão passa a analisar 36 municípios em conformidade com o
INPE em seu "Mapa de desmatamento". 

(Requerimento nº 193, de 2008, aprovado em 25.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.692, de 2008, aprovado em 18.12.2008)

Número de membros: 5  titulares e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Jayme Campos
VICE-PRESIDENTE:  Senador João Pedro

RELATOR:  Senador Flexa Ribeiro
Leitura: 25/03/2008

Instalação: 10/04/2008
Prazo final: 22/12/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senador Jayme Campos   (DEM)

Senador Flexa Ribeiro   (PSDB)

1. Senador Gilberto Goellner   (DEM)

2. Senador Mário Couto   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador João Pedro   (PT) 1. Senadora Serys Slhessarenko   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Valdir Raupp   (PMDB) 1. Senador Leomar Quintanilha   (PMDB)

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti 1. Senador Romeu Tuma 
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4) TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO
Finalidade: Acompanhar todos os atos, fatos relevantes, normas e procedimentos referentes às obras
do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional
(Transposição do Rio São Francisco), bem como o Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do
Rio São Francisco. 

(Requerimento nº 115, de 2008, aprovado em 02.07.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.691, de 2008, aprovado em 18.12.2008)

Número de membros: 5  titulares e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Cícero Lucena
VICE-PRESIDENTE:  Senador Gim Argello

RELATOR:  Senadora Rosalba Ciarlini
Leitura: 02/07/2008

Designação: 26/08/2008
Instalação: 27/08/2008

Prazo final: 22/12/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senadora Rosalba Ciarlini   (DEM)

Senador Cícero Lucena   (PSDB)

1. Senador Efraim Morais   (DEM)

2. Senador Tasso Jereissati   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Inácio Arruda   (PC DO B) 1. Senador Eduardo Suplicy   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (1) 1. Senador Almeida Lima   (PMDB)

PTB
Senador Roberto Cavalcanti   (PRB) (2,3) 1. Senador João Vicente Claudino 

Notas:
1. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
2. Em 12.03.2009, o PTB cede a vaga de titular ao Bloco de Apoio ao Governo (OF. Nº 092/2009-GLPTB/SF).
3. Em 12.03.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular em vaga cedida ao Bloco de Apoio ao Governo pelo PTB na Comissão (Of.
nº 055/2009-GLDBAG).
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5) IDENTIFICAR DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUJEITOS À REGULAÇÃO
Finalidade: Identificar dispositivos constitucionais cuja regulação seja necessária para o exercício de
direitos fundamentais, bem como apresentar proposições legislativas e medidas destinadas a tornar efetivas
normas constitucionais. 

(Requerimento nº 8, de 2009, aprovado em 10.03.2009)

Número de membros: 11  titulares e 11 suplentes

Leitura: 10/03/2009
Designação: 02/04/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senador Demóstenes Torres   (DEM)

Senador Marco Maciel   (DEM)

Senador Cícero Lucena   (PSDB)

1. Senador Eliseu Resende   (DEM)

2. Senador Jayme Campos   (DEM)

3. Senador Flexa Ribeiro   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Antonio Carlos Valadares   (PSB)

Senador Tião Viana   (PT)

Senadora Serys Slhessarenko   (PT)

1. Senador Marcelo Crivella   (PRB)

2. Senador Magno Malta   (PR)

3. Senadora Marina Silva   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
1.

2.

3.

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti 1. Senador Romeu Tuma 

PDT
1.
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6) ACOMPANHAMENTO DE METAS FIXADAS PELA ONU
Finalidade: Acompanhar as Metas de Desenvolvimento do Milênio fixadas pela Organização das Nações
Unidas - ONU, a serem alcançadas pelo governo brasileiro. 

(Requerimento nº 231, de 2009, aprovado em 05.05.2009)

Número de membros: 5  titulares e 5 suplentes

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senadora Kátia Abreu   (DEM)

Senadora Marisa Serrano   (PSDB)

1.

2.

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
1.

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Valter Pereira   (PMDB) (1) 1.

PTB
Senador Fernando Collor 1.

Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 009-A/2009).

7) COMEMORAÇÕES DO CINQUENTENÁRIO DE BRASÍLIA
Finalidade: Em parceria com o Governo do Distrito Federal, colaborar com o calendário oficial das
comemorações do cinquentenário de Brasília. 

(Requerimento nº 247, de 2009, aprovado em 05.05.2009)

Número de membros: 6

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senador Adelmir Santana   (DEM)

Senador Eduardo Azeredo   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Eduardo Suplicy   (PT)

Senador Roberto Cavalcanti   (PRB)

Maioria ( PMDB, PP )

PTB
Senador Gim Argello 
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8) NOVO PACTO FEDERATIVO NO BRASIL
Finalidade: Promover amplo debate e propor medidas para adoção de um novo pacto federativo no Brasil,
ou para o aperfeiçoamento do vigente. 

(Requerimento nº 488, de 2008, aprovado em 20.05.2009)

Número de membros: 15  titulares e 15 suplentes

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senador Cícero Lucena   (PSDB)

Senador Flexa Ribeiro   (PSDB) (1)

1.

2.

3.

4. Senador João Tenório   (PSDB) (2)

5. Senador Sérgio Guerra   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Marcelo Crivella   (PRB)

Senador João Ribeiro   (PR)

Senador Eduardo Suplicy   (PT)

Senador Tião Viana   (PT)

1. Senador Roberto Cavalcanti   (PRB)

2. Senador Antonio Carlos Valadares   (PSB)

3. Senador Flávio Arns   (PT)

4. Senador Paulo Paim   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Almeida Lima   (PMDB) (3)

Senador Neuto De Conto   (PMDB) (3)

Senador Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (3)

Senador Valter Pereira   (PMDB) (3)

1. Senador Gerson Camata   (PMDB) (3)

2. Senador Leomar Quintanilha   (PMDB) (3)

3. Senador Mauro Fecury   (PMDB) (3)

4. Senador Paulo Duque   (PMDB) (3)

PTB
Senador Sérgio Zambiasi 1. Senador Romeu Tuma 

PDT
Senador João Durval 1.

Notas:
1. Em 09.06.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB (Bloco da Minoria) na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia
Vânia (Of. n 107/09 - GLPSDB).
2. Em 09.06.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB (Bloco da Minoria) na Comissão, em substituição ao Senador Flexa
Ribeiro (Of. n 107/09 - GLPSDB).
3. Em 10.06.2009, a Liderança do Bloco da Maioria (PMDB,PP)designa seus membros na Comissão (OF. GLPMDB nº 007-A/2009).
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9) ENCHENTES NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORTE
Finalidade: Verificar os efeitos das enchentes nos municípios da Região Norte. 

(Requerimento nº 449, de 2009, aprovado em 20.05.2009)

Número de membros: 7

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senador Arthur Virgílio   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Augusto Botelho   (PT)

Senadora Fátima Cleide   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (2)

Senador Valdir Raupp   (PMDB) (1)

PTB
Senador Romeu Tuma 

Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).
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10) INUNDAÇÕES NO MARANHÃO, PIAUÍ, CEARÁ, BAHIA E RIO GRANDE DO NORTE
Finalidade: Verificar os efeitos das inundações ocorridas em municípios dos Estados do Maranhão, Piauí,
Ceará, Bahia e Rio Grande do Norte. 

(Requerimento nº 592, de 2009, aprovado em 21.05.2009)

Número de membros: 7

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senadora Rosalba Ciarlini   (DEM)

Senador Tasso Jereissati   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador César Borges   (PR)

Senador Inácio Arruda   (PC DO B)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Mão Santa   (PMDB) (1)

Senador Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (2)

PTB
Senador João Vicente Claudino 

Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
*. Incluido o Estado do Rio Grande do Norte, conforme comunicação lida e aprovada na sessão deliberativa ordinária de 21 de maio de 2009.
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 ACOMPANHAMENTO DA CRISE FINANCEIRA E DA EMPREGABILIDADE
(Ato do Presidente nº 16, de 2009)
(publicado no DSF de 14.02.2009)

Número de membros: 5
PRESIDENTE:  Senador Francisco Dornelles

Instalação: 03/03/2009

MEMBROS
Senador Pedro Simon   (PMDB)

Senador Francisco Dornelles   (PP)

Senador Marco Maciel   (DEM)

Senador Tasso Jereissati   (PSDB)

Senador Aloizio Mercadante   (PT)

Secretário(a): Dirceu Vieira Machado Filho
Telefone(s): 3303.4638

E-mail: dirceuv@senado.gov.br
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 REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PLS 156/2009 (ART. 374-RISF)
Finalidade: Examinar o Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, que reforma o Código de Processo
Penal.

Número de membros: 11

PRESIDENTE:  Senador Demóstenes Torres
VICE-PRESIDENTE:  Senadora Serys Slhessarenko
RELATOR-GERAL:  Senador Renato Casagrande

RELATOR-PARCIAL - PROCEDIMENTOS:  Senador Tião Viana
RELATOR-PARCIAL - INQUÉRITO POLICIAL:  Senador Romeu Tuma

RELATOR-PARCIAL - MEDIDAS CAUTELARES:  Senador Marconi Perillo
RELATOR-PARCIAL - PROVAS:  Senador Valter Pereira

RELATOR-PARCIAL - RECURSOS:  Senadora Serys Slhessarenko
Instalação: 20/05/2009

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senador Demóstenes Torres   (DEM)

Senador Marco Maciel   (DEM)

Senador Papaléo Paes   (PSDB)

Senador Marconi Perillo   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Tião Viana   (PT)

Senador Renato Casagrande   (PSB)

Senadora Serys Slhessarenko   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Almeida Lima   (PMDB)

Senador Valter Pereira   (PMDB)

PTB
Senador Romeu Tuma 

PDT
Senadora Patrícia Saboya 

CALENDÁRIO DE TRAMITAÇÃO DO 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 156, DE 2009, 

QUE REFORMA O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

PRAZOS

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS: 21.05.2009 a 18.06.2009 (art. 374, III) 
RELATÓRIOS PARCIAIS: 19.06.2009 a 02.07.2009 (art. 374, IV) 
RELATÓRIO DO RELATOR-GERAL: 03 a 09.07.2009 (art. 374, V) 
PARECER FINAL: 10 a 16.07.2009 (art. 374, VI) 
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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 Garibaldi Alves Filho  (PMDB-RN)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Delcídio Amaral  (PT-MS)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)

Eduardo Suplicy   (PT) (38)

Delcídio Amaral   (PT) (36)

Aloizio Mercadante   (PT) (30)

Tião Viana   (PT) (41)

Marcelo Crivella   (PRB) (40)

Inácio Arruda   (PC DO B) (29)

César Borges   (PR) (32)

 1.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (37)

 2.  Renato Casagrande   (PSB) (33)

 3.  João Pedro   (PT) (11,35)

 4.  Ideli Salvatti   (PT) (39)

 5.  Roberto Cavalcanti   (PRB) (34,72)

 6.  Expedito Júnior   (PR) (4,28)

 7.  João Ribeiro   (PR) (31)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles   (PP) (60,66)

Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (59,64)

Gerson Camata   (PMDB) (67,71)

Valdir Raupp   (PMDB) (55)

Neuto De Conto   (PMDB) (8,15,54,56)

Pedro Simon   (PMDB) (57,69)

VAGO (68)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (62,65)

 2.  Gilvam Borges   (PMDB) (58,61)

 3.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (3,63)

 4.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (1,63)

 5.  Lobão Filho   (PMDB) (9,53,70)

 6.  Paulo Duque   (PMDB) (2,63)

 7.  VAGO (68)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Eliseu Resende   (DEM) (48)

Antonio Carlos Júnior   (DEM) (18,46)

Efraim Morais   (DEM) (44)

Raimundo Colombo   (DEM) (50)

Adelmir Santana   (DEM) (14,16,43)

Jayme Campos   (DEM) (13,47)

Cícero Lucena   (PSDB) (23)

João Tenório   (PSDB) (24)

Arthur Virgílio   (PSDB) (23,74)

Tasso Jereissati   (PSDB) (23)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (46)

 2.  Demóstenes Torres   (DEM) (17,42)

 3.  Heráclito Fortes   (DEM) (49)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (46)

 5.  Kátia Abreu   (DEM) (45)

 6.  José Agripino   (DEM) (5,51)

 7.  Alvaro Dias   (PSDB) (26)

 8.  Sérgio Guerra   (PSDB) (19,22,73)

 9.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (27)

 10.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (25,75)

PTB (7)

João Vicente Claudino (52)

Gim Argello (52)

 1.  Sérgio Zambiasi (12,52)

 2.  Fernando Collor (52)
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PDT
Osmar Dias (20)  1.  Jefferson Praia (10,21)

Notas:
1. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
2. Em 04/03/2009, o Senador Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
3. Em 04/03/2009, o Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
4. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
5. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
6. 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).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
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. 114/08-GLPMDB).
9. 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).
10. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/08-LPDT).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 66/2008-GLDBAG).
12. 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).
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 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)
15. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 362/2008).
16. 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).
17. 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).
18. 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).
19. 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).
20. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
23. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena, Sérgio Guerra e Tasso Jereissati tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 023/09-GLPSDB).
24. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
25. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
26. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
27. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
28. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
29. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
30. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Delcídio Amaral.
31. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
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32. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
33. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Ideli Salvatti.
34. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
35. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Marina Silva.
36. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
37. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Flávio Arns.
38. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
39. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
40. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
41. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
42. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Heráclito Fortes.
43. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
44. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
45. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
46. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior, como titular, e os Senadores Gilberto Goellner e Rosalba Ciarlini, como suplentes, tiveram as suas
indicações na Comissão ratificadas pela Liderança do DEM (Of. nº 012/09-GLDEM).
47. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
48. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
49. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
50. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
51. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
52. Em 17.02.2009, os Senadores João Vicente Claudino e Gim Argelo tiveram suas indicações como titulares, e o Senador Sérgio Zambiasi, como
suplente, ratificadas pela Liderança do PTB. O Senador Fernando Collor foi designado como membro suplente (Of. nº 025/09-GLPTB).
53. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
55. Em 04/03/2009, o Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
56. Em 04/03/2009, o Senador Neuto de Conto teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
57. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Pedro Simon é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 022/2009).
58. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
59. Em 04/03/2009, o Senador Garibaldi Alves Filho teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
60. Em 04/03/2009, o Senador Francisco Dornelles teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
61. Em 04/03/2009, o Senador Gilvam Borges teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
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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:  VAGO

VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)

Antonio Carlos Valadares   (PSB)
VAGO (6)

Expedito Júnior   (PR)

 1.  Delcídio Amaral   (PT)
 2.  VAGO (9)

 3.  João Vicente Claudino   (PTB)

Maioria ( PMDB, PP )
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)

PMDB PDT PSDB
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).
9. Vago em 17.02.09 em virtude de a Senadora não pertencer mais à Comissão.

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Telefone(s): 3303-4605 e 33113516

Fax: 3303-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br
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2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS  - CAS
Número de membros: 21 titulares  e 21 suplentes

PRESIDENTE:  Senadora Rosalba Ciarlini  (DEM-RN)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Paulo Paim  (PT-RS)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (5)

Flávio Arns   (PT) (3,18,36)

Augusto Botelho   (PT) (29)

Paulo Paim   (PT) (30)

Marcelo Crivella   (PRB) (35)

Expedito Júnior   (PR) (34)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (31,60,62)

Renato Casagrande   (PSB) (31,58,65)

 1.  Fátima Cleide   (PT) (27)

 2.  César Borges   (PR) (28)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (33)

 4.  Inácio Arruda   (PC DO B) (1,2,13)

 5.  Ideli Salvatti   (PT) (26,32)

 6.  VAGO (31)

 7.  José Nery   (PSOL) (31,63,64)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (57,68)

Gilvam Borges   (PMDB) (9,50)

Paulo Duque   (PMDB) (6,54)

Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (51)

Mão Santa   (PMDB) (52)

 1.  Lobão Filho   (PMDB) (55)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (56)

 3.  Valdir Raupp   (PMDB) (49)

 4.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (48)

 5.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (53)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Adelmir Santana   (DEM) (38)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (41)

Efraim Morais   (DEM) (12,15,39)

Raimundo Colombo   (DEM) (37)

Lúcia Vânia   (PSDB) (24,46)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (21,66)

Papaléo Paes   (PSDB) (20)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM) (45)

 2.  Jayme Campos   (DEM) (43)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (10,44)

 4.  José Agripino   (DEM) (4,40)

 5.  Marisa Serrano   (PSDB) (25,67)

 6.  João Tenório   (PSDB) (22)

 7.  Sérgio Guerra   (PSDB) (23,42)

PTB (8)

Mozarildo Cavalcanti (7,11,59)  1.  Gim Argello (14,16,61)

PDT
João Durval (17,47)  1.  Cristovam Buarque (19,69)

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. Em 23/04/2008, o Senador Gim Argello deixa de integrar a Comissão (Of. 73/2008-GLPTB).
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8. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
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).
16. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
17. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
João Durval.
18. Vago em virtude de a Senadora Patrícia Saboya ter sido indicada na Comissão pelo PDT, em 11.02.2009, como membro titular.
19. Em 11.02.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
20. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 022/09-GLPSDB).
21. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
22. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
23. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
24. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
25. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
26. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
27. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
28. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
29. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
30. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
31. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 ¿ GLDBAG).
32. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
33. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
34. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
35. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Paulo Paim.
36. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG.
37. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à
Senadora Rosalba Ciarlini.
38. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
39. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
40. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
41. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
42. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 39/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
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43. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
44. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Raimundo Colombo.
45. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
46. Em 17.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 41/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Alvaro Dias.
47. Em 19.02.2009, o Senador João Durval é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. 14/09 - GLPDT).
48. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 34/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
50. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão(OF. GLPMDB nº 34/2009).
51. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
56. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
57. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
58. Em 04.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
59. Em 04.03.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PTB (Of. nº
068/2009-GLPTB).
60. Em 04.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
61. Em 05/03/2009, o Senador Gim Argello é designado Suplente do PTB na Comissão (Of. 85/2009 - GLPTB).
62. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Tião Viana (Of. 40/2009 -
GLDBAG).
63. Em 10.03.2009, o Bloco de Apoio ao Governo cede a vaga de suplente ao Partido Socialismo e Liberdade ¿ PSOL (Of. nº 047/2009-GLDBAG).
64. Em 10.03.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente em vaga cedida ao PSOL pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of.
GSNJ nº 135/2009).
65. Em 04.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 051/2009-GLDBAG).
66. Em 24.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
062/09-GLPSDB).
67. Em 24.03.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of.
nº 062/09-GLPSDB).
68. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
69. Em 21.05.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. 48/09 - LPDT).

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
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2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes
PRESIDENTE:  Senador Flávio Arns  (PT-PR)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Eduardo Azeredo  (PSDB-MG)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Efraim Morais   (DEM)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (9)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (3,11)

 2.  Marisa Serrano   (PSDB) (2)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)

Flávio Arns   (PT) (6)  1.  Paulo Paim   (PT) (7)

PMDB
Paulo Duque (5)  1.  Leomar Quintanilha (10)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti   (PTB) (8)  1.  Gim Argello   (PTB) (4)

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. Em 6.04.2009, a Senadora Marisa Serrano teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
3. Em 6.04.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS),
em substituição ao Senador Papaléo Paes.
4. Em 6.04.2009, o Senador Gim Argello é designado membro suplente do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
5. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
6. Em 6.04.2009, o Senador Flávio Arns teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
7. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
8. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
9. Em 6.04.2009, o Senador Eduardo Azeredo teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
10. Em 6.04.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
11. Em 15/04/2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada Suplente do DEM na Subcomissão, em substituição ao Senador Jayme Campos (OF. nº
15/09 - PRES/CAS).

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 PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA
DA SAÚDE

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes
PRESIDENTE:  VAGO

VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Adelmir Santana   (DEM) (12)

Papaléo Paes   (PSDB) (11)

 1.  Raimundo Colombo   (DEM) (2,4)

 2.  João Tenório   (PSDB) (2,9)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)

Augusto Botelho   (PT) (5)  1.  Marcelo Crivella   (PRB) (2,10)

PMDB
Mão Santa (8)  1.  Paulo Duque (3)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti   (PTB) (6)  1.  João Durval   (PDT) (7)

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 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
3. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
4. Em 6.04.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
5. Em 6.04.2009, o Senador Augusto Botelho teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
6. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
7. Em 6.04.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
8. Em 6.04.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
João Durval.
9. Em 6.04.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
10. Em 6.04.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
11. Em 6.04.2009, o Senador Papaléo Paes teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
12. Em 6.04.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS),
em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini.

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Telefone(s): 3311-3515

Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br
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2.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DO EMPREGO E DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes
PRESIDENTE:  Senador Paulo Paim  (PT-RS)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Mozarildo Cavalcanti  (PTB-RR)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Adelmir Santana   (DEM)

Lúcia Vânia   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (1)

 2.  Papaléo Paes   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Paulo Paim   (PT)  1.  José Nery   (PSOL)

PMDB
Mão Santa  1.  Wellington Salgado de Oliveira 

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti   (PTB)  1.  Gim Argello   (PTB)

Notas:
1. Em 16.04.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM, em substituição ao Senador Efraim Morais (OF. nº 17/09 -
PRES/CAS).

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 Demóstenes Torres  (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Wellington Salgado de Oliveira  (PMDB-MG)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)

Marina Silva   (PT) (37,71)

Aloizio Mercadante   (PT) (10,39)

Eduardo Suplicy   (PT) (37)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (35)

Ideli Salvatti   (PT) (37)

Expedito Júnior   (PR) (31,52)

 1.  Renato Casagrande   (PSB) (17,32)

 2.  Augusto Botelho   (PT) (1,15,17,36)

 3.  Marcelo Crivella   (PRB) (33)

 4.  Inácio Arruda   (PC DO B) (16,17,34,74)

 5.  César Borges   (PR) (30,52)

 6.  Serys Slhessarenko   (PT) (19,38,77)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB) (54,63)

Almeida Lima   (PMDB) (58,63)

Gilvam Borges   (PMDB) (59,63)

Francisco Dornelles   (PP) (62,63)

Valter Pereira   (PMDB) (2,63)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (9,18,56,68)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (55,64)

 2.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (61,67)

 3.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (60,66,78)

 4.  Lobão Filho   (PMDB) (5,69,76)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB) (40,57,65)

 6.  Neuto De Conto   (PMDB) (3,63)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Kátia Abreu   (DEM) (45)

Demóstenes Torres   (DEM) (42)

Jayme Campos   (DEM) (51)

Marco Maciel   (DEM) (14,20)

Antonio Carlos Júnior   (DEM) (44)

Alvaro Dias   (PSDB) (25,72)

Sérgio Guerra   (PSDB) (29,75)

Lúcia Vânia   (PSDB) (25)

Tasso Jereissati   (PSDB) (25)

 1.  Efraim Morais   (DEM) (50)

 2.  Adelmir Santana   (DEM) (49)

 3.  Raimundo Colombo   (DEM) (43)

 4.  José Agripino   (DEM) (4,47)

 5.  Eliseu Resende   (DEM) (8,21,46)

 6.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (26)

 7.  Marconi Perillo   (PSDB) (24)

 8.  Arthur Virgílio   (PSDB) (27,70)

 9.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (28,73)

PTB (7)

Romeu Tuma (48)  1.  Gim Argello (41)

PDT
Osmar Dias (12,13,23)  1.  Patrícia Saboya (11,22,53)

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. O Senador Valter Pereira teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco da Maioria (Of. 23/2009-GLPMDB).
3. O Senador Neuto De Conto teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
4. Vaga cedida pelo DEM ao PSDB.
5. O Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
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6. 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).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. 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).
9. 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).
10. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 59/2008 - GLDBAG).
11. 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.
12. Em 04.06.2008, o Senador Osmar Dias é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT).
13. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como Titular na Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. 15/09-GLPDT).
14. 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)
15. 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).
16. 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).
17. 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).
18. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 354/2008).
19. 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).
20. 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).
21. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
22. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 04/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
23. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 04/09-GLPDT).
24. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
25. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio, Lúcia Vânia e Tasso Jereissatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 024/09-GLPSDB).
26. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
27. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
28. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
29. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
30. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Magno Malta.
31. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
32. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Inácio Arruda.
33. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador César Borges.
34. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
35. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
36. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Francisco Dornelles.
37. Em 16.02.2009, os Senadores Eduardo Suplicy, Serys Slhessarenko e Ideli Salvatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
38. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
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39. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
40. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
41. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello é designado membro Suplente do PTB na Comissão (Of. nº 27/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti.
42. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Marco Maciel.
43. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador José Agripino.
44. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do DEM (Of. nº
012/09-GLDEM).
45. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
46. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
47. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Alvaro Dias.
48. Em 17.02.2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 27/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Epitácio Cafeteira.
49. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
50. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
51. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
52. Em 17.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 21/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges, que passa à suplência, em substituição ao Senador João Ribeiro.
53. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of. 15/09 -
GLPDT).
54. Em 02/03/2009, o Senador Pedro Simon é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of.
23/2009-GLPMDB).
55. Em 02/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney
(Of. 23/2009-GLPMDB).
56. Em 02/03/2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
23/2009-GLPMDB).
57. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (Of. 23/2009-GLPMDB).
58. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (Of.
23/2009-GLPMDB).
59. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
23/2009-GLPMDB).
60. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (Of. 23/2009-GLPMDB).
61. Em 02/03/2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado
de Oliveira (Of. 23/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima (Of.
23/2009-GLPMDB).
63. Em 04.03.2009, os Senadores Pedro Simon, Almeida Lima, Gilvam Borges, Francisco Dornelles e Valter Pereira, como titulares, e o Senador Neuto
De Conto, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas pela Liderança do PMDB (Of. nº 048/2009-GLPMDB).
64. Em 04.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
65. Em 04.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
66. Em 04.03.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
Júnior (Of. nº 48/2009-GLPMDB).
67. Em 04.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
68. Em 04.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of. nº
48/2009-GLPMDB).
69. Em 04.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
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4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  - CE
Número de membros: 27 titulares  e 27 suplentes
PRESIDENTE:  Senador Flávio Arns  (PT-PR)

VICE-PRESIDENTE:  VAGO (73,74)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)

Flávio Arns   (PT) (36)

Augusto Botelho   (PT) (36)

Fátima Cleide   (PT) (36)

Paulo Paim   (PT) (36,46,66)

Inácio Arruda   (PC DO B) (38)

Marina Silva   (PT) (32)

Expedito Júnior   (PR) (33)

 1.  João Pedro   (PT) (1,31)

 2.  Ideli Salvatti   (PT) (35)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (12,37)

 4.  José Nery   (PSOL) (30)

 5.  Roberto Cavalcanti   (PRB) (34,67)

 6.  João Ribeiro   (PR) (34,71)

 7.  VAGO (34)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB) (63)

Mauro Fecury   (PMDB) (8,16,58,70,72)

Gilvam Borges   (PMDB) (55)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (62)

Gerson Camata   (PMDB) (61)

Francisco Dornelles   (PP) (5,9,60)

VAGO (53,65)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (56)

 2.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (56)

 3.  Pedro Simon   (PMDB) (56)

 4.  Neuto De Conto   (PMDB) (59)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB) (57)

 6.  Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (15,17,64)

 7.  Lobão Filho   (PMDB) (54)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Raimundo Colombo   (DEM) (4,47)

Marco Maciel   (DEM) (50)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (6,19,49)

Heráclito Fortes   (DEM) (40)

José Agripino   (DEM) (13,51)

Adelmir Santana   (DEM) (44)

Alvaro Dias   (PSDB) (25)

Cícero Lucena   (PSDB) (22)

VAGO (29,68,73,74)

Marisa Serrano   (PSDB) (24)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (45)

 2.  Kátia Abreu   (DEM) (11,43)

 3.  Jayme Campos   (DEM) (42)

 4.  Efraim Morais   (DEM) (39)

 5.  Eliseu Resende   (DEM) (14,18,52)

 6.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (2,48)

 7.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (28,69)

 8.  Marconi Perillo   (PSDB) (26)

 9.  Papaléo Paes   (PSDB) (27)

 10.  Sérgio Guerra   (PSDB) (23)

PTB
Sérgio Zambiasi (7,41)

Romeu Tuma (41)

 1.  João Vicente Claudino (41)

 2.  Mozarildo Cavalcanti (41)

PDT
Cristovam Buarque (20)  1.  Jefferson Praia (10,21)

Notas:
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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).
19. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
20. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
05/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/2009-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
23. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
24. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
25. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
26. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
27. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
28. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia Dias é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
29. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Papaléo Paes.
30. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
31. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
32. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
33. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
34. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 ¿ GLDBAG).
35. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Pedro.
36. Em 16.02.2009, os Senadores Flávio Arns, Augusto Botelho, Fátima Cleide e Paulo Paim tiveram as suas indicações como titulares da Comissão
ratificadas pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
37. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
38. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Ideli Salvatti.
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39. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
40. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
41. Em 17.02.2009, os Senadores Romeu Tuma foram designados, como titular, João Vicente Claudino e Mozarildo Cavalcanti, como suplentes, e o
Senador Sérgio Zambiasi teve sua indicação como titular confirmada pela Liderança do PTB (Of. nº 029/09-GLPTB).
42. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Gilberto Goellner.
43. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
44. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
45. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Adelmir Santana.
46. Em 17.02.2009, o Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Paulo Paim como membro titular na Comissão (Of.
nº 22/09-GLDBAG).
47. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
48. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
49. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
50. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
51. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
52. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
53. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
55. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. GLPMDB nº 28/2009).
56. Em 02.03.2009, os Senadores Romero Jucá, Leomar Quintanilha e Pedro Simon tiveram suas indicações como suplentes da Comissão ratificadas pela
Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 28/2009).
57. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
58. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
59. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
60. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
61. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
62. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
63. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
64. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 28/2009).
65. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
66. Em 04.03.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 028/2009-GLDBAG).
67. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 41/2009 - GLDBAG).
68. Em 10.03.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo, que passa à
suplência (Of. 49/09 - GLPSDB).
69. Em 10.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia, que passa à
titularidade (Of. 49/09 - GLPSDB).
70. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
71. Em 29.04.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 084/2009-GLDBAG).
72. Em 10.06.2009, o Senador Mauro Fecury é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 017-A/2009).
73. Em 16/06/2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de compor a Comissão como Titular do PSDB (Of. nº 108/09-GLPSDB).
74. Em 16/06/2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de compor a Comissão como Titular do PSDB (Of. nº 108/09-GLPSDB).
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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:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

VAGO (7)

Flávio Arns   (PT)
Sérgio Zambiasi   (PTB)

 1.  VAGO (7)

 2.  Ideli Salvatti   (PT)
 3.  VAGO (7)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (3)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)
Paulo Duque   (PMDB)

 1.  VAGO (7)

 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 (1,6)

 2.  Marco Maciel   (DEM)
 3.  Raimundo Colombo   (DEM) (5)

 4.  Eduardo Azeredo   (PSDB)
 5.  VAGO (7)

PDT
VAGO (7)  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.
6. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
7. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

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 Renato Casagrande  (PSB-ES)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Cícero Lucena  (PSDB-PB)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

Renato Casagrande   (PSB) (26)

Marina Silva   (PT) (7,26)

João Pedro   (PT) (20)

João Ribeiro   (PR) (23)

 1.  Fátima Cleide   (PT) (22)

 2.  César Borges   (PR) (24)

 3.  Inácio Arruda   (PC DO B) (25)

 4.  Delcídio Amaral   (PT) (21)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha   (PMDB) (38)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (38)

Gilvam Borges   (PMDB) (39)

Valter Pereira   (PMDB) (38)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (38)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB) (5,11,40)

 3.  Almeida Lima   (PMDB) (38)

 4.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (38)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Gilberto Goellner   (DEM) (29)

Kátia Abreu   (DEM) (31)

Heráclito Fortes   (DEM) (33)

Eliseu Resende   (DEM) (32)

Arthur Virgílio   (PSDB) (10,19)

Cícero Lucena   (PSDB) (15)

Marisa Serrano   (PSDB) (16)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (34)

 2.  Raimundo Colombo   (DEM) (1,35)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (3,27)

 4.  Jayme Campos   (DEM) (9,30)

 5.  Alvaro Dias   (PSDB) (4,14)

 6.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (18)

 7.  Mário Couto   (PSDB) (17)

PTB
Gim Argello (6,28)  1.  Sérgio Zambiasi (28)

PDT
Jefferson Praia (8,13,36,41)  1.  Cristovam Buarque (12,37,42)

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).
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.
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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).
12. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 06/2009-GLPDT).
13. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 06/09-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Papaléo Paes.
15. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
16. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
17. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
18. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº
026/09-GLPSDB).
19. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
20. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
21. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Inácio Arruda.
22. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
23. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges.
24. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
25. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
26. Em 16.02.2009, os Senadores Renato Casagrande e Marina Silva tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela Liderança do
Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
27. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello foi confirmado, como titular, e o Senador Sérgio Zambiasi foi designado suplente, na Comissão, pela
Liderança do PTB (Of. nº 030/09-GLPTB).
29. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
30. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
31. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
32. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
33. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Gilberto Goellner.
34. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do DEM (Of. nº
012/09-GLDEM).
35. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
36. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
17/09-GLPDT).
37. Em 19.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
17/09-GLPDT).
38. Em 02.03.2009, os Senadores Leomar Quintanilha, Wellington Salgado e Valter Pereira, como titulares, e os Senadores Romero Jucá, Almeida Lima e
Geraldo Mesquita, como suplentes da Comissão, tiveram suas indicações ratificadas pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 30/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
40. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
41. Em 04.03.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
30/09-LPDT).
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42. Em 04.03.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
30/09-LPDT).

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 11:30HS - Plenário nº 6 - ALA NILO COELHO

Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060

E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

5.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - AQUECIMENTO GLOBAL
Finalidade: Estudar as mudanças climáticas em conseqüência do aquecimento global 

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes
PRESIDENTE:  VAGO

VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)

Renato Casagrande   (PSB)
Inácio Arruda   (PC DO B)

 1.  VAGO (4)

 2.  VAGO (4)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB)  1.  VAGO (2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

VAGO (4)

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).
4. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

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:  VAGO

VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

César Borges   (PR)
VAGO (8)

 1.  Inácio Arruda   (PC DO B)
 2.  VAGO (8)

Maioria ( PMDB, PP )
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).
8. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

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:  VAGO

VICE-PRESIDENTE:  VAGO
RELATOR:  Senadora Marisa Serrano  (PSDB-MS)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

Marina Silva   (PT) (1)

Renato Casagrande   (PSB)
 1.  Fátima Cleide   (PT)
 2.  César Borges   (PR)

Maioria ( PMDB, PP )
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:  VAGO

VICE-PRESIDENTE:  VAGO
RELATOR:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

Renato Casagrande   (PSB)
VAGO (1)

 1.  VAGO (5)

 2.  VAGO (5)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha   (PMDB)  1.  VAGO (2,4)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Flexa Ribeiro   (PSDB)
Gilberto Goellner   (DEM)

 1.  VAGO (3)

 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. Em 18/06/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente do PMDB na Subcomissão (Of. 58/2008-CMA).
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).
4. Vago em virtude do retorno do titular à Casa, Senador Gilvam Borges, em 25.08.2008 (Of. nº 073/2008 - GSGB).
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935

Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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6) COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA  - CDH
Número de membros: 19 titulares  e 19 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Cristovam Buarque  (PDT-DF)
VICE-PRESIDENTE:  Senador José Nery  (PSOL-PA)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)

Flávio Arns   (PT) (22)

Fátima Cleide   (PT) (22)

Paulo Paim   (PT) (22)

VAGO (2,23,48)

José Nery   (PSOL) (21)

 1.  João Pedro   (PT) (19)

 2.  Serys Slhessarenko   (PT) (20)

 3.  Marcelo Crivella   (PRB) (11,24,30)

 4.  Marina Silva   (PT) (24,45)

 5.  Magno Malta   (PR) (24,48)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (38,44)

Gerson Camata   (PMDB) (33)

VAGO (40,43)

Gilvam Borges   (PMDB) (39)

Paulo Duque   (PMDB) (10,12,34)

 1.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (36)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (35)

 3.  Valter Pereira   (PMDB) (37)

 4.  Mão Santa   (PMDB) (42)

 5.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (41)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
José Agripino   (DEM) (3,32)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (27)

Eliseu Resende   (DEM) (4,28)

VAGO (8,46)

Arthur Virgílio   (PSDB) (18)

Cícero Lucena   (PSDB) (18)

VAGO (1,5)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM) (29)

 2.  Jayme Campos   (DEM) (25)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (26)

 4.  Adelmir Santana   (DEM) (9,13,31)

 5.  VAGO (16,47)

 6.  Mário Couto   (PSDB) (17)

 7.  Papaléo Paes   (PSDB) (18)

PTB (7)

 1.  Sérgio Zambiasi 

PDT
Cristovam Buarque (14)  1.  Jefferson Praia (15)

Notas:
1. Em virtude do retorno do titular, Senador Alvaro Dias.
2. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
3. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
5. Vaga cedida pelo PSDB ao PR.
6. 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).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
9. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).



junho de 2009 ORDEM DO DIA segunda-feira 22 159

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

10. 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).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 65/2008-GLDBAG).
12. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 355/2008).
13. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
14. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
07/09-GLPDT).
15. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/2009-GLPDT).
16. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
17. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
18. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Cícero Lucena tiveram as suas indicações, como titulares, e o Senador Papaléo Paes, como suplente na
Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 027/09-GLPSDB).
19. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
20. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Eduardo Suplicy.
21. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
22. Em 16.02.2009, os Senadores Flávio Arns, Fátima Cleide e Paulo Paim tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
24. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 ¿ GLDBAG).
25. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
26. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
27. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
28. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
29. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
30. Em 17.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
19/09-GLDBAG).
31. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borges.
33. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
34. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
35. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá teve sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
29/2009).
36. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
37. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
38. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(OF. GLPMDB nº 29/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
40. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
41. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas
Vasconcelos (OF. GLPMDB nº 29/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
43. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
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6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO IDOSO
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

Paulo Paim   (PT) (6)  1.  Fátima Cleide   (PT) (5)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha   (PMDB)
Valter Pereira   (PMDB) (14)

 1.  Gilvam Borges   (PMDB) (3,9)

 2.

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (1,4,7)

Mário Couto   (PSDB) (12)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (10)

 2.  Papaléo Paes   (PSDB)

PDT
Jefferson Praia (8)  1.  Cristovam Buarque (13)

PTB
Sérgio Zambiasi (11)  1.

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. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
5. Em 12.06.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Flávio Arns (OF. CDH 078-09).
6. Em 12.06.2009, a Senadora Serys Slhessarenko deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (OF. CDH 078-09).
7. Em 12.06.2009, o Senador Heráclito Fortes deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria (OF. CDH 078-09).
8. Em 12/06/2009, o Senador Jefferson Praia é designado Titular do PDT, na Comissão (Of. CDH 078/09).
9. Em 12.06.2009, o Senador Gilvam Borges é designado Suplente do PMDB, na Comissão (Of. CDH 078-09).
10. Em 12/06/2009, o Senador Adelmir Santana é designado Suplente do Bloco Parlamentar da Minoria, na Comissão (Of. CDH 078/09).
11. Em 12/06/2009, o Senador Sérgio Zambiasi é designado Titular do PTB, na Comissão (Of. CDH 078/09).
12. Em 12/06/2009, o Senador Mário Couto é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria, na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia
(Of. CDH 078/09).
13. Em 12/06/2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT, na Comissão (Of. CDH 078/09).
14. Em 12/06/2009, o Senador Valter Pereira é designado Titular do PMDB, na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior (Of.
CDH 078/09).

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 PERMANENTE EM DEFESA DA MULHER
Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

VAGO (5)

Serys Slhessarenko   (PT)
 1.  Fátima Cleide   (PT)
 2.  VAGO (3,5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (6)  1.

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (2,4)

Lúcia Vânia   (PSDB)
 1.  VAGO (1)

 2.

Notas:
1. Vago em 17.02.2009 em virtude de o Senador Romeu Tuma não mais pertecer à Comissão.
2. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 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).
3. A Senadora Patrícia Saboya integra a composição da Subcomissão em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo.
4. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
5. Vago em 17.02.09 em virtude de as Senadoras não pertencerem mais à Comissão.
6. Em 02.03.2009, vago em virtude de a Senadora Roseana Sarney ter sido substituída pelo Senador Valter Pereira na CDH (OF. GLPMDB nº 29/2009).

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 DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO
Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

José Nery   (PSOL)
 1.  Flávio Arns   (PT)
 2.  VAGO 

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Lúcia Vânia   (PSDB)

 1.  VAGO 

 2.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB)

Maioria ( PMDB, PP )
 1.  VAGO 

Notas:
*. Em 27.04.2009 foi à publicação o OF. Nº 029/09 - CDH, que comunica a aprovação do Requerimento nº 09, de 2009 - CDH, cujo teor trata da
transformação da Subcomissão Temporária de Combate ao Trabalho Escravo em Subcomissão Permanente de Combate ao Trabalho Escravo.

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 Eduardo Azeredo  (PSDB-MG)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Geraldo Mesquita Júnior  (PMDB-AC)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (9)

Eduardo Suplicy   (PT) (41)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (43,73)

João Ribeiro   (PR) (45,70)

João Pedro   (PT) (47)

Tião Viana   (PT) (44,54,69)

 1.  Flávio Arns   (PT) (38,68)

 2.  Marina Silva   (PT) (46)

 3.  Renato Casagrande   (PSB) (42,75)

 4.  Magno Malta   (PR) (39)

 5.  Augusto Botelho   (PT) (22,40,49,67)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB) (1)

Francisco Dornelles   (PP) (62)

Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (64)

Romero Jucá   (PMDB) (3,72,74)

Paulo Duque   (PMDB) (4)

 1.  Almeida Lima   (PMDB) (5,65)

 2.  Inácio Arruda   (PC DO B) (6,76,77)

 3.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (2)

 4.  Valdir Raupp   (PMDB) (19,24,61)

 5.  Gilvam Borges   (PMDB) (10,21,63)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Efraim Morais   (DEM) (58)

Demóstenes Torres   (DEM) (57)

Marco Maciel   (DEM) (18,29,56)

Heráclito Fortes   (DEM) (8,51)

João Tenório   (PSDB) (37,66)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (37)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (35)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (11,53)

 2.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (7,50)

 3.  José Agripino   (DEM) (23,27,55)

 4.  Romeu Tuma   (PTB) (52,78,79,80)

 5.  Alvaro Dias   (PSDB) (33)

 6.  Arthur Virgílio   (PSDB) (17,36,71)

 7.  Tasso Jereissati   (PSDB) (34)

PTB (12)

Fernando Collor (13,14,15,16,25,26,28,30,48)  1.  Mozarildo Cavalcanti (48)

PDT
Patrícia Saboya (32,59)  1.  Cristovam Buarque (20,31,60)

Notas:
1. O Senador Pedro Simon teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
2. O Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
3. O Senador Jarbas Vasconcelos teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
4. O Senador Paulo Duque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
5. 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).
6. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
7. 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).
8. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
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9. 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).
10. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
11. Vaga cedida temporariamente ao PSOL, conforme Ofício nº 10/2008-DEM (DSF 14.02.2008).
12. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
13. 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).
14. Senador Euclydes Mello comunica filiação ao PRB, em 1ª/10/2007, Of. nº 041/2007 (DSF 10.10.2007).
15. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
16. Em 14/02/2008, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 15/2008-GLPTB).
17. Em 24/03/2008, o Senador Tasso Jereissati é designado Suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/08 - GLPSDB).
18. 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).
19. 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).
20. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 09/08-LPDT).
21. 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).
22. 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).
23. 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)
24. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 360/2008).
25. 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).
26. 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).
27. 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).
28. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
29. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
30. Em 03/02/2009, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 2/2009-GLPTB).
31. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 08/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Jefferson Praia.
32. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
08/09-GLPDT).
33. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
34. Em 12.02.2009, o Senador Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
35. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
36. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
37. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Eduardo Azeredo tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela Liderança do
PSDB (Of. nº 028/09-GLPSDB).
38. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
39. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
40. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
41. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
42. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Augusto Botelho.
43. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Marcelo Crivella.
44. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
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45. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
46. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
47. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
48. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor foi confirmado, como titular, e o Senador Mozarildo Cavalcanti, designado como suplentes, pela
Liderança do PTB (Of. nº 032/09-GLPTB).
49. Em 17.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
50. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borge.
51. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
52. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
53. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Nery.
54. Em 17.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Tião Viana.
55. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
56. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
57. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
58. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
59. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
19/09-GLPDT).
60. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of.
19/09-GLPDT).
61. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
24/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of.
24/2009-GLPMDB).
63. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (Of.
24/2009-GLPMDB).
64. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima
(Of. 24/2009-GLPMDB).
65. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. 24/2009-GLPMDB).
66. Em 03.03.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. nº
47/09-GLPSDB).
67. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Tião Viana (Of. nº 026/09-GLDBAG).
68. Em 03.03.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Of. nº 029/09-GLDBAG).
69. Em 03.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Augusto
Botelho (Of. nº 026/09-GLDBAG).
70. Em 03.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Aloizio
Mercadante (Of. nº 029/09-GLDBAG).
71. Em 03.03.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório (Of. nº
47/09-GLPSDB).
72. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
73. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Renato Casagrande (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
74. Em 10.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 063/2009).
75. Em 10.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Antonio Carlos Valadares (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
76. Em 28.04.2009, o PMDB cede vaga de suplente ao PC do B (OF. GLPMDB nº 109/2009).
77. Em 30.04.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente em vaga cedida pelo PMDB na Comissão (Of. IA Nº 093/2009).
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7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DO REGIME
INTERNACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes
PRESIDENTE:  VAGO

VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

VAGO (3,4,6)

João Ribeiro   (PR)
 1.  VAGO (7)

 2.  Augusto Botelho   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Mão Santa   (PMDB)  1.  Valdir Raupp   (PMDB)

 2.  VAGO (8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (1)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 2.  VAGO (7)

PDT
Cristovam Buarque  1.  VAGO (5)

Notas:
1. Vago em 17.02.2009 em virtude de o Senador Romeu Tuma não mais pertencer à Comissão.
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. Vago em razão da substituição do Senador Fernando Collor pela Senadora Ada Mello na CRE, em 07.10.2008 (Of. Nº 140/2008-GLPTB).
7. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
8. Vago em 28.04.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à CRE.

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496

Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes
PRESIDENTE:  VAGO

VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

VAGO (1,4)  1.  VAGO (5)

Maioria ( PMDB, PP )
Paulo Duque   (PMDB)  1.  Pedro Simon   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (5)

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.
4. O Senador Fernando Collor retornou ao mandato em 11.01.2009. Aguardando indicação.
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496

Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA E DA FAIXA DE FRONTEIRA
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Mozarildo Cavalcanti  (PTB-RR)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Geraldo Mesquita Júnior  (PMDB-AC)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

José Agripino   (DEM)
Romeu Tuma   (PTB) (2)

Flexa Ribeiro   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 2.  Arthur Virgílio   (PSDB)
 3.  Tasso Jereissati   (PSDB)

PMDB PP
Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB)
Valdir Raupp   (PMDB) (1,3)

 1.  Pedro Simon   (PMDB)
 2.  Romero Jucá   (PMDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Augusto Botelho   (PT)  1.  Tião Viana   (PT)

PTB
Mozarildo Cavalcanti  1.  Fernando Collor 

Notas:
1. Vago em 28.04.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à CRE (OF. Nº 054/2009 - CRE).
2. Em 17/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of.
077/2009-CRE).
3. Em 17/06/2009, o Senador Valdir Raupp é designado titular do Bloco da Maioria (Of. 077/2009-CRE).

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496

Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA  - CI
Número de membros: 23 titulares  e 23 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Fernando Collor  (PTB-AL)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Eliseu Resende  (DEM-MG)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

Serys Slhessarenko   (PT) (21)

Delcídio Amaral   (PT) (21,32,55)

Ideli Salvatti   (PT) (21)

Inácio Arruda   (PC DO B) (18)

Fátima Cleide   (PT) (16)

João Ribeiro   (PR) (25)

 1.  Marina Silva   (PT) (17)

 2.  Paulo Paim   (PT) (19,32,58)

 3.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (24)

 4.  Expedito Júnior   (PR) (20)

 5.  Eduardo Suplicy   (PT) (23)

 6.  João Pedro   (PT) (22)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles   (PP) (53,63,64)

Gilvam Borges   (PMDB) (54)

Paulo Duque   (PMDB) (47)

Mão Santa   (PMDB) (5,9,43)

Valdir Raupp   (PMDB) (48,56)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (44)

 1.  Neuto De Conto   (PMDB) (3,6,46)

 2.  Lobão Filho   (PMDB) (30,51)

 3.  Pedro Simon   (PMDB) (8,10,11,45)

 4.  Valter Pereira   (PMDB) (50)

 5.  VAGO (49,64)

 6.  Almeida Lima   (PMDB) (52,60,63)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Gilberto Goellner   (DEM) (29)

Eliseu Resende   (DEM) (27)

Heráclito Fortes   (DEM) (36)

Jayme Campos   (DEM) (34)

Kátia Abreu   (DEM) (7,35)

Mário Couto   (PSDB) (41,62)

João Tenório   (PSDB) (42,57)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (13)

Marconi Perillo   (PSDB) (40)

 1.  Antonio Carlos Júnior   (DEM) (26)

 2.  Efraim Morais   (DEM) (38)

 3.  Adelmir Santana   (DEM) (33)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (28)

 5.  Demóstenes Torres   (DEM) (1,31)

 6.  Cícero Lucena   (PSDB) (13)

 7.  Arthur Virgílio   (PSDB) (14,59)

 8.  Alvaro Dias   (PSDB) (13,61)

 9.  Sérgio Guerra   (PSDB) (15)

PTB (4)

Fernando Collor (37)  1.  Gim Argello (37)

PDT
João Durval (12)  1.  Osmar Dias (39)

Notas:
1. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
5. Em 23/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular do PMDB, na Comissão (Of. 125/08-GLPMDB).
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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.
11. Em 02/12/2008, o Senador Paulo Duque é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 532/2008 - GLPMDB).
12. Em 11.02.2009, o Senador João Durval teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 09/09-GLPDT).
13. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena e Mário Couto, como suplentes, e o Senador Flexa Ribeiro, como titular, tiveram as suas indicações na
Comissão ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 029/09-GLPSDB).
14. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
15. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
16. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
17. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
18. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
19. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
20. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
21. Em 16.02.2009, os Senadores Delcício Amaral, Serys Slhessarenko e Ideli Salvatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
22. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
23. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Augusto Botelho.
24. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
25. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
26. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Demóstenes Torres.
27. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é confirmada como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
30. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
31. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
32. Em 17.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 23/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Delcídio Amaral, que passa à suplência.
33. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
34. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
35. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
36. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
37. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 33/09-GLPTB), em substituição ao Senador Gim
Argello, que passa a integrar a suplência, em substituição ao Senador João Vicente Claudino.
38. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
39. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 20/09-GLPDT).
40. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
41. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador João
Tenório.
42. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
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43. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
44. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado teve sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
22/2009).
45. Em 02.03.2009, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
46. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
47. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
48. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
(OF. GLPMDB nº 25/2009).
50. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
51. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Fiho é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 25/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
55. Em 10.03.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Paulo Paim (Of. nº 025/09-GLDBAG).
56. Em 10.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
57. Em 10/03/2009, o Senador João Tenório é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
suplência (Of. 50/09 - GLPSDB).
58. Em 10.03.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Delcídio Amaral (Of. nº 025/09-GLDBAG).
59. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório, que passa à
titularidade (Of. 50/09 - GLPSDB).
60. Em 10.03.2009, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
61. Em 16.04.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
76/09-GLPSDB).
62. Em 16.04.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of.
76/09-GLPSDB).
63. Em 14.05.2009, o Senador Almeida Lima deixa a vaga de membro titular do PMDB na Comissão e assume a vaga de membro suplente (OF.
GLPMDB nº 111/2009).
64. Em 14.05.2009, o Senador Francisco Dornelles deixa a vaga de membro suplente na Comissão e assume a vaga de membro titular cedida pelo PMDB
(OF. GLPMDB nº 001-A-2009).

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 8:30HS - Plenário nº 13 - Ala Alexandre Costa

Telefone(s): 3303-4607
Fax: 3303-3286

E-mail: scomci@senado.gov.br



178 segunda-feira 22 ORDEM DO DIA junho de 2009

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO  - CDR
Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Leomar Quintanilha  (PMDB-TO)
VICE-PRESIDENTE:  Senador César Borges  (PR-BA)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)

César Borges   (PR) (24)

Serys Slhessarenko   (PT) (2,28)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (26)

José Nery   (PSOL) (25)

 1.  Delcídio Amaral   (PT) (7,27)

 2.  Roberto Cavalcanti   (PRB) (23,50)

 3.  VAGO (23)

 4.  VAGO (23)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha   (PMDB) (33,41)

Valter Pereira   (PMDB) (1,48)

Romero Jucá   (PMDB) (4,11,45)

Almeida Lima   (PMDB) (43)

 1.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (44)

 2.  Pedro Simon   (PMDB) (47)

 3.  Valdir Raupp   (PMDB) (42)

 4.  Gerson Camata   (PMDB) (46,49,51)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
José Agripino   (DEM) (30)

Marco Maciel   (DEM) (36)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (37)

Adelmir Santana   (DEM) (31)

Lúcia Vânia   (PSDB) (18)

Marconi Perillo   (PSDB) (19)

Papaléo Paes   (PSDB) (21)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (29)

 2.  Jayme Campos   (DEM) (38)

 3.  Demóstenes Torres   (DEM) (9,12,34)

 4.  Kátia Abreu   (DEM) (6,14,32)

 5.  Cícero Lucena   (PSDB) (22)

 6.  Sérgio Guerra   (PSDB) (10,13,17)

 7.  Tasso Jereissati   (PSDB) (20)

PTB (5)

Gim Argello (35)  1.  Mozarildo Cavalcanti (35)

PDT
Jefferson Praia (8,15,40)  1.  João Durval (16,39)

Notas:
1. Vaga cedida ao PTB, nos termos do Ofício nº 361/2007 - GLPMDB.
2. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. 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 virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 08/08-LPdT).
9. 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)
10. 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).
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11. Em 28.10.2008, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (Of. nº 461/2008/GLPMDB).
12. 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).
13. 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).
14. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
15. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao
Senador Jefferson Praia.
16. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Osmar Dias.
17. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
18. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 030/09-GLPSDB).
19. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
20. Em 12.02.2009, o Senador Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
21. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
22. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
23. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
24. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
25. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Vicente Claudino.
26. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador João Pedro.
27. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
28. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Patrícia Saboya.
29. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
30. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
31. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
32. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
33. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
34. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à
Senadora Kátia Abreu.
35. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 34/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti, que passa a integrar a suplência.
36. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
37. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
38. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM)
39. Em 19/02/2009, o Senador João Durval é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 21/09-GLPDT).
40. Em 19/02/2009, o Senador Jefferson Praia é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
21/09-GLPDT).
41. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
43. Em 02.03.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
44. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB nº 33/2009).
45. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá teve sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
33/2009).
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10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA  - CRA
Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Valter Pereira  (PMDB-MS)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Gilberto Goellner  (DEM-MT)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)

Delcídio Amaral   (PT) (22)

João Pedro   (PT) (20)

Augusto Botelho   (PT) (19,31,49)

César Borges   (PR) (21,54)

 1.  Paulo Paim   (PT) (22)

 2.  Fátima Cleide   (PT) (4,6,18)

 3.  Expedito Júnior   (PR) (17)

 4.  Serys Slhessarenko   (PT) (23,52)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha   (PMDB) (2,11,36,44)

Neuto De Conto   (PMDB) (34,48)

Gerson Camata   (PMDB) (37,43)

Valter Pereira   (PMDB) (47,50)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (41,42)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB) (40,46)

 3.  Renan Calheiros   (PMDB) (38,45)

 4.  Paulo Duque   (PMDB) (35,39)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Gilberto Goellner   (DEM) (27)

Raimundo Colombo   (DEM) (26)

Kátia Abreu   (DEM) (25)

Jayme Campos   (DEM) (8,10,33)

VAGO (13,53)

Mário Couto   (PSDB) (14)

Marisa Serrano   (PSDB) (12)

 1.  Demóstenes Torres   (DEM) (3,30)

 2.  Heráclito Fortes   (DEM) (32)

 3.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (7,28)

 4.  José Agripino   (DEM) (29)

 5.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (16)

 6.  João Tenório   (PSDB) (12)

 7.  Marconi Perillo   (PSDB) (15)

PTB (5)

Romeu Tuma (9,24)  1.  Sérgio Zambiasi (24,51)

PDT
Osmar Dias  1.  João Durval 
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. 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 01/04/2008, o Senador Sibá Machado é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Aloizio Mercadante.
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
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. 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)
9. Em virtude do retorno do titular, Senador Cícero Lucena.
10. 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).
11. Em 04/12/2008, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of.nº 536/2008-GLPMDB).
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12. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano teve a sua indicação, como titular, e o Senador João Tenório, como suplente da Comissão, ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 031/09-GLPSDB).
13. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
14. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
15. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
16. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
17. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges.
18. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
19. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
20. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
21. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Pedro.
22. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral, como titular, e o Senador Paulo Paim, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 ¿ GLDBAG).
24. Em 17.02.2009, os Senadores Romeu Tuma e Gim Argello são designados, respectivamente, membros titular e suplente do PTB na Comissão (Of. nº
35/09-GLPTB).
25. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (Of.
012/09-GLDEM).
26. Em 17/02/2009, o Senador Raimundo Colombo é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Jayme Campos (Of.
012/09-GLDEM).
27. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
28. Em 17/02/2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Raimundo Colombo (Of.
012/09-GLDEM).
29. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
30. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Suplente do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
31. Em 17.02.2009, o Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Augusto Botelho como membro titular na Comissão
(Of. nº 17/09-GLDBAG).
32. Em 17/02/2009, o Senador Heráclito Fortes é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
33. Em 17/02/2009, o Senador Jayme Campos é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of. 012/09-GLDEM).
34. Em 04/03/2009, o Senador Neuto de Conto teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
35. Em 04/03/2009, o Senador Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
36. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
37. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
38. Em 04/03/2009, o Senador Renan Calheiros teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
39. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
40. Em 04/03/2009, o Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
41. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
42. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
43. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).



184 segunda-feira 22 ORDEM DO DIA junho de 2009

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)

VAGO (2)

VAGO (4)

 1.  Paulo Paim   (PT)
 2.  Expedito Júnior   (PR)

Maioria ( PMDB, PP )
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) (3)

 2.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 3.  VAGO (4)

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 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.
4. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

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 Flexa Ribeiro  (PSDB-PA)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Lobão Filho  (PMDB-MA)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (4)

Marcelo Crivella   (PRB) (20)

Renato Casagrande   (PSB) (22)

Magno Malta   (PR) (21)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (19,41,45)

 1.  Delcídio Amaral   (PT) (18)

 2.  Flávio Arns   (PT) (20)

 3.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (19,42)

 4.  João Ribeiro   (PR) (19,46)

Maioria ( PMDB, PP )
Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (35)

Lobão Filho   (PMDB) (39)

Gerson Camata   (PMDB) (7,10,37)

Valdir Raupp   (PMDB) (38,47)

 1.  Valter Pereira   (PMDB) (34)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (36)

 3.  Gilvam Borges   (PMDB) (8,9,40,43,48)

 4.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Antonio Carlos Júnior   (DEM) (29)

Demóstenes Torres   (DEM) (3,31)

José Agripino   (DEM) (6,12,24)

Efraim Morais   (DEM) (27)

Cícero Lucena   (PSDB) (16)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (17,28)

Papaléo Paes   (PSDB) (15)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (26)

 2.  Eliseu Resende   (DEM) (23)

 3.  Marco Maciel   (DEM) (1)

 4.  Kátia Abreu   (DEM) (30)

 5.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (17,28)

 6.  Sérgio Guerra   (PSDB) (14,49)

 7.  Arthur Virgílio   (PSDB) (11,17,44)

PTB (5)

Sérgio Zambiasi (25)  1.  Fernando Collor (25)

PDT
Patrícia Saboya (13,33)  1.  Cristovam Buarque (32)

Notas:
1. Em 17/02/2009, o Senador Marco Maciel é confirmado como membro Suplente DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
2. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 32/2009-GLPMDB).
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. 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 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 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).
8. Vaga cedida pelo PMDB ao PTB, em 29.05.2008, nos termos do OF. GLPMDB Nº 151/2008.
9. Em 02.06.2008, o Senador Gim Argello, do PTB, é designado suplente na Comissão, em vaga do PMDB (OF. Nº 088/2008/GLPTB).
10. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 353/2008).
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11. 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).
12. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
13. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
11/09-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Marconi Perillo.
15. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
16. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
17. Em 12.02.2009, os Senadores Flexa Ribeiro e Sérgio Guerra tiveram as suas indicações, como suplentes, e o Senador Eduardo Azeredo, como titular
da Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 032/09-GLPSDB).
18. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
19. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
20. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella, como titular, e o Senador Flávio Arns, como suplente, tiveram as suaa indicações na Comissão
ratificadas pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
21. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
22. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Augusto Botelho.
23. Em 17/02/2009, o Senador Eliseu Resende é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
24. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Titular do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
25. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Zambiasi é confirmado como membro titular do PTB na Comissão e o Senador Fernando Collor é designado como
membro suplente (Of. nº 36/09-GLPTB).
26. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
27. Em 17/02/2009, o Senador Efraim Morais é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Junior (Of.
012/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 42/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo, que passa à suplência.
29. Em 17/02/2009, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Demóstenes Torres (Of.
012/09-GLDEM).
30. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
31. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Romeu Tuma (Of.
012/09-GLDEM).
32. Em 19/02/2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 23/09-GLPDT).
33. Em 19/02/2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
23/09-GLPDT).
34. Em 02/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
32/2009-GLPMDB).
35. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir
Raupp (Of. 32/2009-GLPMDB).
36. Em 02/03/2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of.
32/2009-GLPMDB).
37. Em 02/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
32/2009-GLPMDB).
38. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira
(Of. 32/2009-GLPMDB).
39. Em 02/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado de
Oliveira (Of. 32/2009-GLPMDB).
40. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of.
32/2009-GLPMDB).
41. Em 04.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
030/2009-GLDBAG).
42. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
049/2009-GLDBAG).
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11.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)

Flávio Arns   (PT)
Renato Casagrande   (PSB)

 1.  Sérgio Zambiasi   (PTB)
 2.  VAGO (3)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB)  1.  VAGO (2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Demóstenes Torres   (DEM)

Eduardo Azeredo   (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. 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).
3. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

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, PRB, PC DO B ) (3)

Marcelo Crivella   (PRB)
VAGO (5)

 1.  VAGO (5)

 2.  VAGO (5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (1)  1.  VAGO (4)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (2,5)

Cícero Lucena   (PSDB)

 1.  VAGO (5)

 2.  Eduardo Azeredo   (PSDB)

Notas:
1. Vago em 17.02.2009 em virtude de o Senador Mão Santa não mais pertencer à Comissão.
2. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Telefone(s): 3311-1120

Fax: 3311-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br
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4) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ
Número de membros: 12 titulares

PRESIDENTE: Senador Marco Maciel   (DEM-PE) (3)

VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia   (PSDB-GO) (3)

1ª Designação:  03/12/2001
2ª Designação:  26/02/2003
3ª Designação:  03/04/2007
4ª Designação:  12/02/2009

MEMBROS
PMDB

DEM
Marco Maciel   (PE)

PSDB
Lúcia Vânia   (GO)

PT
Fátima Cleide   (RO) (1)

PTB
VAGO (2)

PDT
Patrícia Saboya   (CE)

PR
Expedito Júnior   (RO)

PSB
Renato Casagrande   (ES)

PRB
Marcelo Crivella   (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda   (CE)

PP

PSOL
José Nery   (PA)

Atualização:  17/06/2009
Notas:
1. Indicada para ocupar a vaga destinada ao PT, conforme Of. 013/2009-GLDPT, lido na sessão do dia 03.03.2009.
2. Vago tendo em vista a comunicação de desligamento do Senador Mozarildo Cavalcanti, conforme Of. nº 088/2009/GLPTB.
3. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 17.06.2009.
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