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Ata da 201ª Sessão Delibertiva Ordinária,  
em 3 de novembro de 2009

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. José Sarney, da Sra. Serys Slhessarenko, e dos Srs. Mão Santa, 
Sadi Cassol, Flávio Torres, Romeu Tuma e Delcídio Amaral

(Inicia-se a Sessão às 14 horas, e encer-

ra-se às 21 horas e 46 minutos)

É O SEGUINTE O REGISTRO DE COM-

PARECIMENTO:

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Há número regimental.

Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 

trabalhos.
Sobre a mesa, ofício do Ministro de Estado do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior que 
passo a ler.

É lido o seguinte:

– Nº 267/2009, de 20 de outubro último, encaminhan-
do informações em resposta ao Requerimento nº 

1.117, de 2009, da Comissão Mista Permanente 
sobre Mudanças Climáticas. 

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – As informações foram encaminhadas, em có-
pia, à Comissão Mista Permanente sobre Mudanças 
Climáticas.

O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, mensagem do Presidente da Re-

pública que passo a ler.

É lida a seguinte:
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– Nº 224, de 2009 (nº 866/2009, na origem), de 23 de 
outubro último, restituindo autógrafo do Projeto de 
Lei da Câmara nº 159, de 2009 (nº 3.957/2008, na 
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da 
República, que dispõe sobre a criação de cargos 
em comissão do Grupo-Direção e Assessoramen-
to Superiores – DAS, destinados ao Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, sancionado 
e transformado na Lei nº 12.060, de 2009.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Será encaminhado à Câmara dos Deputados um 
exemplar de autógrafo do projeto sancionado.

O processado vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, mensagem do Presidente da Re-

pública que passo a ler.

É lida a seguinte:

MENSAGEM Nº 225, DE 2009 
Mensagem nº 877

Senhores Membros do Senado Federal,
Informo a Vossas Excelências que me ausentarei 

do País no Período de 3 a 6 de novembro, para realizar 
viagem oficial ao Reino Unido.

Brasília, 29 de outubro de 2009. – Luiz Inácio 
Lula da Silva. 

Aviso nº 847– C.Civil

Em 29 de outubro de 2009

A Sua Excelência o Senhor 
Senado Heráclito Fortes 
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Viagem presidencial.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na 

qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica comunica que se ausentará do País no período 
de 3 a 6 de novembro, para realizar viagem oficial ao 
Reino Unido.

Atenciosamente, – Dilma Rousseff, Ministra 
de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da 
República. 

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – A mensagem que acaba de ser lida vai à pu-
blicação e será juntada ao processado da Mensagem 
nº 1, de 2009.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL2



Novembro  de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 4 56371 3ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



56372 Quarta-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro  de 2009NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL4



Novembro  de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 4 56373 5ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



56374 Quarta-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro  de 2009NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL6



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 4 56375 

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/

PT – MT) – O ofício que acaba de ser lido vai à 

publicação.

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

São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 493, DE 2009

Assegura aos empregados de condo-
mínios, prestadores dos serviços de porta-
ria, vigilância e segurança, o adicional de 
periculosidade previsto no artigo 193 da 
Consolidação das Leis do Trabalho.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Aos empregados em serviços de portaria, 

de vigilância e de segurança de prédios residenciais e 
comerciais, contratados por condomínios edilícios nos 
termos da Lei nº 5.591, de 16 de dezembro de 1964, 
é assegurado o adicional de periculosidade a que se 
refere o §1º do art. 193 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.451 de 1º 
de maio de 1943.

Parágrafo único. Os zeladores, faxineiros, 
serventes e outros empregados do condomí-
nio que, eventualmente, prestarem os servi-
ços referidos neste artigo deverão perceber o 
adicional nele referido, na proporção dos dias 
trabalhados.

Art. 2º O caput do art. 193 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 193. São consideradas atividades 
ou operações perigosas aquelas que, por sua 
natureza ou métodos de trabalho, impliquem 
no contato permanente com materiais infla-
máveis, explosivos ou que ofereçam condi-
ções de acentuado risco à integridade física 
do trabalhador.

..............................................................
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua 

publicação, revogada a Lei nº 2.757, de 23 de abril 
de 1956.

Justificação

Tem sido uma constante no noticiário dos jornais 
a ação de criminosos, principalmente, em prédios de 
apartamentos residenciais, que conseguem adentrar 
para a prática de roubo e assalto, dominando ou mes-
mo, o que é lamentável, assassinando porteiros ou 
vigias que se opõem à sua sanha.

Nas grandes metrópoles brasileiras, algumas com 
crescimento desordenado, não há mais espaço para 
as residências tradicionais constituídas de um só pré-
dio, que vêm cedendo seu lugar para os espigões ou 
para conjuntos residenciais de apartamentos, em sua 
totalidade organizados em condomínios.

Talvez se possa assegurar que essa tendência 
de “morar em condomínios” venha em socorro da in-
segurança dos tradicionais bairros onde predomina-
vam as casas isoladas. Os constantes assaltos e a 
sensação de perigo para si e para seus familiares, 
influenciaram os antigos moradores desses bairros a 
mudarem-se para os condomínios, na esperança de 
que ali estavam mais seguros. Hoje, constata-se que 
foi mera ilusão.

De pouco tem adiantado a instalação de redes de 
câmeras, alarmes, cercas elétricas etc. Acompanhando 
a tecnologia “da defesa”, os bandidos detém a tecno-
logia do “ataque” driblando todo e qualquer aparato. O 
resultado é que o meio mais eficiente de oposição às 
quadrilhas de assaltantes ainda é a segurança física, 
do porteiro ou do guarda, que, senão com o sacrifício 
da própria vida, tentam impedir a ação ou dar o alar-
me para a polícia. 

São para essas pessoas, muitas vezes sem um 
salário justo, que o presente Projeto está voltado, ga-
rantindo-lhes uma gratificação de periculosidade ante 
ao constante risco que envolve a sua profissão.

Propõe-se a revogação da Lei nº 2.757, de 1956, 
por estar ultrapassada com a edição da nova lei de re-
gência dos condomínios, já adaptada às disposições 
do novo Código Civil. Ademais, busca-se uma norma 
apartada da Consolidação das Leis do Trabalho na 
medida em que a própria Constituição, em seu artigo 
7º, inciso XXIII, estabelece o direito à percepção do 
adicional de periculosidade “na forma da lei” e, não, 
de “Portaria do Ministério do Trabalho”, muito embo-
ra continue vigendo o art. 195 que atribui à perícia 
daquele órgão a incumbência da “caracterização da 
periculosidade”. 

Sala das Sessões, – Senador Marcelo Crivella.

LEGISLAÇÃO CITADA

Consolidação das Leis do Trabalho 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943

Art . 193 – São consideradas atividades ou ope-
rações perigosas, na forma da regulamentação apro-
vada pelo Ministério do Trabalho, aquelas que, por sua 
natureza ou métodos de trabalho, impliquem o contato 
permanente com inflamáveis ou explosivos em condi-
ções de risco acentuado. (Redação dada pela Lei nº 
6.514, de 22.12.1977)

§ 1º – O trabalho em condições de pericu-
losidade assegura ao empregado um adicional 
de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem 
os acréscimos resultantes de gratificações, prê-
mios ou participações nos lucros da empresa. 
(Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)
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§ 2º – O empregado poderá optar pelo 
adicional de insalubridade que porventura lhe 
seja devido. (Incluído pela Lei nº 6.514, de 
22.12.1977

Art . 195 – A caracterização e a classifi-
cação da insalubridade e da periculosidade, 
segundo as normas do Ministério do Trabalho, 
far-se-ão através de perícia a cargo de Médico 
do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, regis-
trados no Ministério do Trabalho. (Redação 
dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

 § 1º – É facultado às empresas e aos 
sindicatos das categorias profissionais interes-
sadas requererem ao Ministério do Trabalho 
a realização de perícia em estabelecimento 
ou setor deste, com o objetivo de caracterizar 
e classificar ou delimitar as atividades insalu-
bres ou perigosas. (Redação dada pela Lei nº 
6.514, de 22.12.1977)

Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964

Dispõe sobre o condomínio em edifi-
cações e as incorporações imobiliárias.

 Art. 22. Será eleito, na forma prevista pela Con-
venção, um síndico do condomínio, cujo mandato não 
poderá exceder de 2 anos, permitida a reeleição.

§ 1º Compete ao síndico:
a) representar ativa e passivamente, o 

condomínio, em juízo ou fora dêle, e praticar 
os atos de defesa dos interêsses comuns, nos 
limites das atribuições conferidas por esta Lei 
ou pela Convenção;

b) exercer a administração interna da 
edificação ou do conjunto de edificações, no 
que respeita à sua vigência, moralidade e se-
gurança, bem como aos serviços que interes-
sam a todos os moradores;

c) praticar os atos que lhe atribuírem as 
leis a Convenção e o Regimento Interno;

d) impor as multas estabelecidas na Lei, 
na Convenção ou no Regimento Interno;

e) cumprir e fazer cumprir a Convenção e 
o Regimento Interno, bem como executar e fa-
zer executar as deliberações da assembléia;

f) prestar contas à assembléia dos con-
dôminos.

g) manter guardada durante o prazo de 
cinco anos para eventuais necessidade de 
verificação contábil, toda a documentação re-
lativa ao condomínio. (Alínea incluída pela Lei 
nº 6.434, de 15.7.1977)

§ 2º As funções administrativas podem 
ser delegadas a pessoas de confiança do 
síndico, e sob a sua inteira responsabilidade, 
mediante aprovação da assembléia geral dos 
condôminos.

§ 3º A Convenção poderá estipular que 
dos atos do síndico caiba recurso para a as-
sembléia, convocada pelo interessado.

§ 4º Ao síndico, que poderá ser condô-
mino ou pessoa física ou jurídica estranha ao 
condomínio, será fixada a remuneração pela 
mesma assembléia que o eleger, salvo se a 
Convenção dispuser diferentemente.

§ 5º O síndico poderá ser destituído, pela 
forma e sob as condições previstas na Con-
venção, ou, no silêncio desta pelo voto de dois 
têrços dos condôminos, presentes, em assem-
bléia-geral especialmente convocada.

§ 6º A Convenção poderá prever a elei-
ção de subsíndicos, definindo-lhes atribuições 
e fixando-lhes o mandato, que não poderá ex-
ceder de 2 anos, permitida a reeleição.

Art. 23. Será eleito, na forma prevista na Con-
venção, um Conselho Consultivo, constituído de três 
condôminos, com mandatos que não poderão exceder 
de 2 anos, permitida a reeleição.

Parágrafo único. Funcionará o Conselho como 
órgão consultivo do síndico, para assessorá-lo na so-
lução dos problemas que digam respeito ao condo-
mínio, podendo a Convenção definir suas atribuições 
específicas.

(À Comissão de Assuntos Sociais, em 
decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 494, DE 2009

Dispõe sobre a utilização do potencial 
de geração de energia elétrica dos aterros 
sanitários pelos municípios com mais de 
200 mil habitantes.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a utilização do poten-
cial de geração de energia elétrica dos aterros sanitários 
pelos municípios com mais de 200 mil habitantes.

Art. 2º No processo de licitação dos contratos de 
prestação de serviços públicos de limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos, os municípios com mais 
de 200 mil habitantes deverão estabelecer preferência 
aos prestadores de serviço que ofereçam a utilização 
do potencial de geração de energia elétrica dos ater-
ros sanitários.
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Art. 3º O art. 12 da Lei no 8.666, de 21 de junho 
de 1993, passa a vigorar acrescido do seguinte pará-
grafo único:

“Art. 12. ..................................................
................. ......................................................

Parágrafo único. Para os contratos de 
prestação de serviços públicos de limpeza ur-
bana e manejo de resíduos sólidos, os municí-
pios com mais de 200 mil habitantes conside-
rarão principalmente os projetos básicos e os 
projetos executivos que ofereçam a utilização 
do potencial de geração de energia elétrica 
dos aterros sanitários.” (NR) 

Art. 4º O art. 19 da Lei no 11.445, de 5 de janeiro 
de 2007, passa a vigorar acrescido do seguinte § 9º: 

“Art. 19. ..................................................
........... ............................................................

§ 9º Para os municípios com mais de 200 
mil habitantes, o plano de saneamento básico 
específico para a limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos deverá prever a possibilidade 
de utilização do potencial de geração de ener-
gia elétrica dos aterros sanitários.” (NR)

Art. 5º. O art. 43 da Lei no 11.445, de 5 de janeiro 
de 2007, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º, 
sendo o atual parágrafo único renumerado para § 1º: 

“Art. 43...................................................
................... ....................................................

§ 2° A autoridade ambiental competen-
te estabelecerá metas para a substituição 
progressiva de lixões por aterros sanitários.” 
(NR)

Art. 6º. O caput do art. 48 da Lei no 11.445, de 5 
de janeiro de 2007, passa a vigorar acrescido do se-
guinte inciso XI: 

“Art. 48...................................................
............... ........................................................

XII – incentivar a adoção de projetos que 
possibilitem a reciclagem e os aproveitamentos 
alternativos.” (NR)

Art. 7º. O inciso II do § 8º do art. 2º da Lei no 
10.848, de 15 de março de 2004, passa a vigorar 
acrescido da seguinte alínea d: 

“Art. 2º. ..................................................
.................. .....................................................

§ 8º ......................................... ..............
d) aterros sanitários.
......................... ............................” (NR)

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Um dos maiores problemas para o meio ambiente 
nas médias e grandes cidades brasileiras é a presen-
ça de aterros sanitários insalubres. O lixo produzido 
é depositado ao menor custo, causando a destruição 
dos ecossistemas e, muitas vezes, a contaminação 
do lençol freático.

No entanto, tais aterros sanitários poderiam tor-
nar-se uma importante fonte para a geração de energia 
elétrica, caso os gases produzidos pela decomposição 
do lixo fossem utilizados. Essa simples possibilidade 
torna inaceitáveis os imensos lixões a céu aberto, sem 
qualquer aproveitamento, poluindo o meio ambiente e 
os mananciais e sendo fonte de doenças infecciosas.

Portanto, é intento deste projeto de lei promover 
a utilização dos aterros sanitários como fonte de gera-
ção da energia elétrica pelos municípios com mais de 
200 mil habitantes. Dessa maneira, será não apenas 
promovido o meio ambiente ecologicamente sadio, 
mas o aproveitamento de um vasto recurso econômi-
co, gerando desenvolvimento sustentável.

Pelas razões expostas, consideramos de elevada 
importância a participação dos nobres parlamentares no 
esforço para a aprovação da presente proposição. 

Sala das Sessões, – Senador Marcelo Cri-
vella.

LEGISLAÇÃO CITADA

(Aterros Sanitários)

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para 
licitações e contratos da Administração 
Pública e dá outras providências

Art. 12. Nos projetos básicos e projetos executivos 
de obras e serviços serão considerados principalmen-
te os seguintes requisitos: (Redação dada pela Lei nº 
8.883, de 1994)

I – segurança;
II – funcionalidade e adequação ao in-

teresse público;
III – economia na execução, conserva-

ção e operação;
IV – possibilidade de emprego de mão-

de-obra, materiais, tecnologia e matérias-pri-
mas existentes no local para execução, con-
servação e operação;
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V – facilidade na execução, conservação 
e operação, sem prejuízo da durabilidade da 
obra ou do serviço;

VI – adoção das normas técnicas ade-
quadas;

VI – adoção das normas técnicas, de 
saúde e de segurança do trabalho adequadas; 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

VII – impacto ambiental. 

LEI Nº 11.445, DE 5 DE JANEIRO DE 2007

Mensagem de veto

Estabelece diretrizes nacionais para o 
saneamento básico; altera as Leis nos 6.766, 
de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de 
maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a 
Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá 
outras providências

Art. 19. A prestação de serviços públicos de 
saneamento básico observará plano, que poderá 
ser específico para cada serviço, o qual abrangerá, 
no mínimo:

I – diagnóstico da situação e de seus 
impactos nas condições de vida, utilizando 
sistema de indicadores sanitários, epide-
miológicos, ambientais e socioeconômicos 
e apontando as causas das deficiências 
detectadas;

§ 6o A delegação de serviço de sane-
amento básico não dispensa o cumprimen-
to pelo prestador do respectivo plano de 
saneamento básico em vigor à época da 
delegação.

Art. 43. A prestação dos serviços atenderá a 
requisitos mínimos de qualidade, incluindo a regula-
ridade, a continuidade e aqueles relativos aos pro-
dutos oferecidos, ao atendimento dos usuários e às 
condições operacionais e de manutenção dos siste-
mas, de acordo com as normas regulamentares e 
contratuais

Art. 48. A União, no estabelecimento de sua po-
lítica de saneamento básico, observará as seguintes 
diretrizes

LEI No 10.848, DE 15 DE MARÇO DE 2004 
(Conversão da MPv nº 144, de 2003)

Vide texto compilado

Dispõe sobre a comercialização de 
energia elétrica, altera as Leis nos 5.655, de 
20 de maio de 1971, 8.631, de 4 de março de 
1993, 9.074, de 7 de julho de 1995, 9.427, de 26 
de dezembro de 1996, 9.478, de 6 de agosto 
de 1997, 9.648, de 27 de maio de 1998, 9.991, 
de 24 de julho de 2000, 10.438, de 26 de abril 
de 2002, e dá outras providências.

Art. 2o As concessionárias, as permissionárias e 
as autorizadas de serviço público de distribuição de 
energia elétrica do Sistema Interligado Nacional – SIN 
deverão garantir o atendimento à totalidade de seu 
mercado, mediante contratação regulada, por meio 
de licitação, conforme regulamento, o qual, observa-
das as diretrizes estabelecidas nos parágrafos deste 
artigo, disporá sobre:

§ 8o No atendimento à obrigação referida 
no caput deste artigo de contratação da to-
talidade do mercado dos agentes, deverá ser 
considerada a energia elétrica:

I – contratada pelas concessionárias, 
pelas permissionárias e pelas autorizadas de 
distribuição de energia elétrica até a data de 
publicação desta Lei; e

II – proveniente de:

(Às Comissões de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle, e de 
Serviços de Infraestrutura, cabendo à última 
a decisão terminativa)

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Os projetos que acabam de ser lidos serão pu-
blicados e remetidos às Comissões competentes.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – A Presidência recebeu o Aviso nº 1510-
Seses-TCU-Plenário, de 28 de outubro de 2009, do 
Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro 
Ubiratan Aguiar, que, juntado ao processado do Re-
querimento nº 3, de 2005-CN (“CPMI dos Correios”), 
vai à publicação.

É o seguinte o expediente:
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A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – A Presidência comunica ao Plenário que se 
encerrou, no dia 30 de outubro último, o prazo único 
para oferecimento de emendas, perante a Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, previsto no art. 
122, II, “b”, combinado com o art. 375, I, do Regimento 
Interno, ao Projeto de Lei da Câmara nº 219, de 2009 
(nº 5.665/2009, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que institui a Política Nacio-
nal de Assistência Técnica e Extensão Rural para a 
Agricultura Familiar e Reforma Agrária – PNATER e o 
Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão 
Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária – 

Pronater, altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
e dá outras providências.

Não tendo recebido emendas, o Projeto, que tra-
mita em regime de urgência constitucional, retorna às 
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle, e de Agricultura e Reforma Agrária, para 
exame simultâneo.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Sobre a mesa, projetos recebidos da Câmara 
dos Deputados que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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(À Comissão de Assuntos Sociais, em de-
cisão terminativa.)
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A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – A Presidência comunica ao Plenário que, nos 
termos do art. 91, § 1º, inciso IV, do Regimento Interno, 
os Projetos lidos serão apreciados terminativamente 
pelas Comissões competentes, onde poderão receber 
emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos termos 
do art. 122, II, c, da referida Norma Interna.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – A Presidência comunica ao Plenário que, nos 
termos do art. 91, § 1º, inciso V, do Regimento Interno, 
o Projeto de Lei da Câmara nº 279, de 2009, que acaba 
de ser lido será apreciado terminativamente pela Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, onde poderá 
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos 
termos do art. 122, II, c, da referida Norma Interna.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – O Projeto de Lei da Câmara nº 280, de 2009, que 

acaba de ser lido, terá tramitação com prazo determinado 
de quarenta e cinco dias, nos termos do art. 64, § 1º, da 
Constituição, combinado com o art. 375 do Regimento 
Interno.

A matéria vai à Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte, onde somente poderá receber emendas pelo 
prazo único de cinco dias úteis, de acordo com o art. 
122, II, “b”, combinado com o art. 375, I, do Regimento 
Interno, findo o qual, sendo apresentadas emendas, elas 
deverão ser encaminhadas à Secretaria-Geral da Mesa, 
a fim de serem publicadas no Diário do Senado Federal 
e em avulsos para serem distribuídos às Senhoras e aos 
Senhores Senadores, na forma regimental.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – O requerimento que acaba de ser lido será en-
caminhado à Mesa para decisão.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pela or-
dem, Srª Presidente, para uma comunicação parla-
mentar. Sem mistério. Se for preciso...

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Pela 
ordem, Senadora Serys.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Quem pediu primeiro?

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Fui eu.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 

– MT) – Senador Paim, para uma comunicação inadi-
ável.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Para 
uma comunicação inadiável também, Senadora Serys, 
e acordando com o Senador Paim de que eu falo pri-
meiro, apesar de ele ter chegado primeiro.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Senadora Fátima Cleide é a segunda inscrita, 
mas falará em primeiro.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Sena-
dora Serys, também para uma comunicação inadiável. 
Na verdade, acredito que cheguei em segundo lugar, 
mas não há nenhum problema de que o acordo feito 
entre a Senadora Cleide e o Senador Paim mantenha-
se na ordem combinada e eu serei o terceiro.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – O Senador César Borges é o terceiro inscrito, 
comunicação inadiável.

Com a palavra o Senador Papaléo.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pela 

Liderança do PSDB, solicito a minha inscrição, Srª 
Presidente.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Pela Liderança do PSDB, como primeiro inscrito, 
Senador Papaléo Paes.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Pela ordem, 
ilustre Presidente.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Pela ordem, Senador Mão Santa.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Vou ter que me 
ausentar – e acho que a senhora também – para uma 
reunião da Mesa Diretora. 

Mas eu queria convidar aqui o Congresso, as bra-
sileiras e os brasileiros, porque vai tomar posse como 
Presidente do PSC – está ouvindo, Papaléo? –, o Par-
tido que mais cresce no Brasil, o extraordinário líder 
Marcondes Gadelha. Foi um dos melhores Senadores 
da República, hoje é Deputado Federal, é da Paraíba 
e com perspectivas invejáveis na política da Paraíba e 
do Brasil. Vai ser às 15 horas, na nossa 3ª Secretaria. 
Então, queria convidar todos. Desse grande e extra-
ordinário líder do Nordeste nós nos orgulhamos, pela 
inteligência, bravura e porque representa a grandeza 
do homem do Nordeste. 

Então, o Partido Social Cristão é o que mais cres-
ce. Ele tem como símbolo o peixe, que lembra Cristo 
alimentando seus companheiros. O slogan é “fé, ética 
na democracia”. A doutrina dele é cristã. Então, é o que 
nós fizemos na nossa vida: alimentar os famintos, dar 
água a quem tem sede, vestir os nus, visitar os presos, 
assistir os doentes. Então, quem está com Cristo, va-
mos conosco à posse de Marcondes Gadelha.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Feito o registro, Sr. Senador Mão Santa, e o con-
vite formulado pelo PSC – Partido Socialista Cristão.

O primeiro orador, pela inscrição, é o Senador 
Marco Maciel, que cede o primeiro momento de fala à 
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Senadora Fátima Cleide, que fez uma inversão, para 
uma comunicação inadiável, com o Senador Paulo 
Paim.

Com a palavra, para uma comunicação inadiável, 
a Senadora Fátima Cleide; logo após, pela inscrição, 
o Senador Marco Maciel.

Com a palavra a Senadora Fátima Cleide.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Para 

uma comunicação. Sem revisão da oradora.) – Srª 
Presidente, Srs. Senadores, quero agradecer a genti-
leza do Senador Paulo Paim em permutar comigo na 
ordem dos oradores e, também, do Senador Marco 
Maciel pela generosidade de propiciar que eu possa 
falar neste momento. 

Eu queria, aqui nesta tribuna, fazer ao Senado 
Federal um agradecimento pela aprovação da proposta 
de Emenda Constitucional nº 87, de 2003, de minha 
autoria, ocorrida no dia 28 de outubro, na semana 
passada, data em que esta Casa quebrou interstí-
cios e votou, em dois turnos, no Plenário do Senado, 
a aprovação desta matéria. Naquela ocasião, a ses-
são estava concorrida e nós não pudemos expressar 
o nosso agradecimento, mas quero aqui, Senadora 
Serys, agradecer ao Governo, ao Presidente Lula, aos 
Ministros Paulo Bernardo, do Planejamento, e Guido 
Mantega, da Fazenda, que, em momento algum, co-
locaram objeções à aprovação desta matéria que irá 
contribuir, e muito, com o desenvolvimento do Estado 
de Rondônia.

Estou trabalhando, agora, Senadora Serys, na 
regulamentação da matéria. Já tivemos contatos com 
o Ministério do Planejamento para iniciarmos os pro-
cedimentos de regulamentação. E gostaria, daqui da 
tribuna do Senado Federal, de dizer aos servidores 
públicos do Estado de Rondônia, que aguardam, an-
siosamente, essa matéria, que algumas coisas têm 
sido ditas no Estado que não são verdades.

Em primeiro lugar, asseguramos, nós, Parlamen-
tares do Senado Federal, da Bancada de Rondônia, 
e os Deputados Federais, que estão incluídos os ser-
vidores até o ano de 1991. E também queremos dizer 
que algumas especulações já são feitas no sentido 
de que, em janeiro, essas pessoas serão pagas pela 
União. Eu queria dizer a todos que muita calma, nes-
te momento, é necessária, porque, na verdade, não é 
assim tão de imediato. Nós trabalharemos para que a 
regulamentação faça a incorporação devida imediata-
mente, mas, neste momento, dizer que será em janei-
ro é uma irresponsabilidade de quem tem propagado 
essa informação.

Quero, Senadora Serys, mais uma vez, registrar 
meus agradecimentos a todos os Líderes, em especial 
aos Líderes do Governo aqui no Senado – Senadora 

Ideli Salvati, Senador Romero Jucá, Senador Aloizio 
Mercadante – e também aos Líderes da Oposição – 
Senador José Agripino, Senador Arthur Virgílio –, enfim, 
às Lideranças de todos os partidos, que, por unanimi-
dade, encaminharam e votaram a favor dessa matéria, 
que é, repito, de grande relevância para a economia do 
Estado de Rondônia e para retomar o equilíbrio regio-
nal, Senador Marco Maciel, que estava em discrepân-
cia em razão de um benefício para dois Estados que 
têm a mesma condição do Estado de Rondônia, que 
são Roraima e Amapá, e já tinham esse benefício por 
parte da União desde o ano de 1997.

Mas quero aqui, também, Senadora Serys, fazer 
dois registros nos dois últimos minutos que me restam 
e que considero muitos importantes. Neste final de se-
mana, no sábado, estive no Município de Ariquemes, 
importante região econômica do Estado de Rondônia, 
participando da finalização das comemorações do 
32º aniversário daquele Município. Naquele momen-
to, pude participar de uma atividade que encerrava 
as comemorações numa espécie de jardim chamado 
Florestal Garden, onde se misturaram arte, cultura e 
jardinagem, fazendo com que aquele ambiente se tor-
nasse extremamente cheio de energia positiva, com 
música, dança e exposição de livros para homenagear 
os pioneiros daquela cidade, vindos, em sua maioria, 
da Região Sul do País. Quero parabenizar todos os 
organizadores daquela festa, a Prefeitura e o povo de 
Ariquemes pela passagem do 32º aniversário da Ci-
dade de Ariquemes.

Também, Senadora Serys, por último, informo que 
participei, no domingo, da 7ª Maratona Ecológica do 
Avestruz, na Cidade de Mirante da Serra. Parabenizo 
os coordenadores daquele evento muito importante. Na 
ocasião, fui convidada a plantar uma árvore. Foi mais 
um evento importante da programação...

(Interrupção do som.)
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Es-

tou finalizando, Senadora Serys, até para cumprir meu 
acordo com o Senador Marco Maciel e com o Senador 
Paulo Paim.

Mas foi um evento importante o plantio de árvo-
res, já para neutralizar a emissão de gases carbônicos 
produzidos pela VII Maratona Ecológica do Avestruz.

Quero parabenizar todos os coordenadores, em 
nome do Presidente da Cooperativa, José Francisco, 
e dizer, Senadora Serys, Presidente desta Casa nes-
te momento, que nós estamos torcendo e trabalhando 
para que eventos desse tipo possam acontecer cada 
vez com mais participação do Poder Público, para 
que nós possamos fortalecer, assim, outras ativida-
des econômicas no Estado de Rondônia e na nossa 
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Amazônia, que possam ter como fundo a questão do 
desenvolvimento sustentável.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada, Senadora Serys, obrigada tam-

bém, Senador Marco Maciel e Senador Paulo Paim.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) – 

Srª Presidente, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Pela ordem, Senador Augusto Bote-
lho.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR. 
Pela ordem.) – Gostaria de me inscrever como suplente 
para uma comunicação inadiável.

Se já tem três pessoas inscritas...
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Nós já temos três inscritos, V. Exª ficaria 
como primeiro suplente.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Srª Pre-
sidente, pela ordem.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Pela ordem, senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem.) 
– Gostaria de saber só a ordem de minha inscrição, 
por favor.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Senador Mário Couto, V. Exª é o ter-
ceiro inscrito. O primeiro é o Senador Marco Maciel, 
a segunda é a Senadora Marisa Serrano, por cessão 
do Senador Arthur Virgílio, e o terceiro é o Senador 
Mário Couto. 

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

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Com a palavra, pela inscrição, o Senador 
Marco Maciel. E, logo após, para uma comunicação 
inadiável ao Senador Paulo Paim.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Pronuncia 
o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr.ª 
Presidente Serys Slhessarenko, Srªs e Srs. Senado-
res, serei breve.

Venho hoje registrar um fato relevante ocorrido 
na Academia Pernambucana de Letras, uma das mais 
antigas e prestigiosas academias estaduais do País. 
Dela fizeram e fazem parte vários acadêmicos da 
Academia Brasileira de Letras, entre eles eu citaria o 
escritor, cientista e pesquisador Mauro Mota.

Sua inseparável esposa, Marly Mota, acaba de to-
mar posse na Academia Pernambucana de Letras, e essa 
é a razão da minha vinda à tribuna para registrar o fato e 
cumprimentá-la pela posse. Ela sucede na Academia outra 
grande poetisa, Maria do Carmo Barreto Campelo.

Marly Mota é uma artista da palavra, poetisa, cro-
nista e pintora, com livros de valor reconhecido pela 

crítica, entre eles A Janela, O pátio da matriz, Além do 
Jardim, O mundo e o carrossel, e também com consa-
gradas incursões no campo das artes visuais. 

Marly Mota se define literariamente: “Meu estilo 
é mais memorialista, saudosista, mas a gente sempre 
muda para melhor. São crônicas de memórias, lembran-
ças de infância e do meu convívio com Mauro Mota, 
dentro e fora do Brasil, e com outros escritores”.

É admirável a fidelidade de Marly Mota às suas raí-
zes pernambucanas, no seu Bom Jardim, sua terra natal, 
e por onde passou a caminho do Recife e do mundo.

O mesmo se diga de sua pintura, com seus qua-
dros inspirados tanto em Casa-Grande & Senzala, 
uma das obras de Gilberto Freyre, quanto nos livros 
do grande escritor português Eça de Queiroz. Marly 
Mota tem poesia telúrica em tudo que escreve e pinta, 
com sentimentos visualizáveis pelas palavras e cores. 
A saudade é que lhe toca o coração. A escritora e pin-
tora, que ela é, logo a transmite, inclusive a quem não 
provém dos mesmos passos de vida.

Marly Mota é alma nordestinamente irmã de 
Mauro Mota, seu pranteado marido. Os caminhos de-
les se encontraram e continuam para sempre juntos, 
como se vê nos próprios títulos e temas dos ensaios 
do Mauro Mota: Província e Academia, Imagens do 
Nordeste e na tese O Cajueiro Nordestino, aprovada 
em concurso para professor do Instituto de Educação 
de Pernambuco, um dos colégios mais bem reputados 
da área de ensino do Estado.

Por seus livros consagrados e na constante presen-
ça ao lado de Mauro Mota, ela mesma reconhece ter sido 
natural que fosse lembrada e até convocada pela mais 
que centenária Academia Pernambucana de Letras. O 
programa acadêmico de vida de Marly Mota diz tudo: “Es-
pero que a Academia Pernambucana de Letras seja cada 
vez mais de letras e cada vez mais pernambucana”.

Encerro, Sr. Presidente, minhas palavras solicitan-
do que seja transcrito nos Anais do Senado Federal o 
discurso que a escritora Marly Mota proferiu por ocasião 
de sua posse na Academia Pernambucana de Letras, 
para que, através da referida transcrição, possam os 
Anais da Casa abrigar o discurso de Marly Mota, que 
tanta repercussão alcançou ao se empossar como in-
tegrante da Academia Pernambucana de Letras.

Era o que tinha a dizer, Srª. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MARCO MACIEL EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art .210,inciso I 
e §2º do Regimento Interno.) 
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Durante o discurso do Sr. Marco Maciel, 
a Sra. Serys Slhessarenko, 2º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Sadi Cassol.

O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT – 
TO) – V. Exª será atendido, nos termos regimentais.

Concedo a palavra ao Senador Papaléo Paes, 
pela Liderança do PSDB.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Sr. Pre-
sidente, exatamente, fica o Senador Paulo Paim como 
próximo orador inscrito, depois eu falo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT – 

TO) – Pois não. Concedo a palavra ao Senador Paulo 
Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Agra-
deço, Senador Papaléo Paes. 

Usarei meus cinco minutos, Senador Sadi Cas-
sol, que preside esta sessão, pois tenho às 14h30, no 
meu gabinete, uma reunião para discutir a questão do 
Aerus, fundo de pensão ligado à Varig, que, infelizmen-
te, deixou mais de dez mil aposentados e pensionis-
tas sem receber o que tinham direito. Para se ter uma 
ideia, quem ganhava R$10 mil a R$12 mil por mês, 

como comandante de um avião da Varig, hoje está 
ganhando R$150,00 a R$200,00.

Acho que essa reunião será decisiva, e nós po-
deremos chegar a um acordo. Se não houver acordo, 
que o Supremo decida de uma vez por todas. O que 
não pode é ficar nessa enrolação e aqueles cujas vidas 
dependem desses benefícios continuarem nessa total 
insegurança. É por isso que eu estou na expectativa de 
que a reunião seja produtiva. Não dá para, mais uma 
vez, ficarmos sem resposta para os dez mil depen-
dentes desse fundo. Se considerarmos os familiares, 
estaremos envolvendo cerca de 50 mil pessoas.

Sr. Presidente e Senador Mário Couto, quero 
também dizer que a expectativa é muito grande em 
relação ao que a Câmara votará no dia de amanhã. 
Depois da conversa que tivemos com o Presidente 
Michel Temer, a Câmara se comprometeu a incluir na 
pauta de amanhã e votar os PLs que aprovamos no 
Senado, tanto aquele que trata do fim do fator previ-
denciário como aquele que garantirá ao aposentado, 
além da inflação, o aumento real, acompanhando o 
crescimento do salário mínimo.

Espero, Sr. Presidente, que amanhã a gente con-
siga votar essa matéria. Em torno de mil idosos, apo-
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sentados e pensionistas de todos os Estados, estão 
se deslocando para Brasília. 

Muitos saíram já no domingo, vão fazer uma pres-
são democrática e legítima aos Srs. Deputados e Srªs 
Deputadas para que votem o reajuste dos aposentados 
nos moldes que nós aprovamos aqui no Senado. 

Eu lembrava outro dia que era para maio, depois 
foi para junho, de junho foi para julho, de julho foi para 
agosto, de agosto foi para setembro, de setembro a 
outubro e agora estamos em novembro. A possibili-
dade de se votar amanhã é grande, com acordo ou 
sem acordo. Eu falava com o Presidente da Cobap, o 
Warley, há questão de minutos, ele está muito otimista 
porque a matéria será votada amanhã. 

Eu continuo insistindo muito na proposta do en-
tendimento, um entendimento que garanta a queda 
definitiva desse tal fator previdenciário, que infeliz-
mente confisca 40% do salário do trabalhador na hora 
do cálculo do benefício. Para aqueles que ganham no 
máximo, até R$3.200,00, aplicado o fator, abaixa para 
cerca de R$2 mil; para os altos salários, quem ganha 
R$25 mil, R$30 mil, R$16 mil, R$18 mil, não se aplica 
o fator. Então, em tese, só pega quem ganha pouco, o 
celetista, aquele do Regime Geral da Previdência.

É uma grande injustiça que o Congresso, de uma 
vez por todas, tem que resolver e só resolve votando. 
Não dá para protelar mais. 

Hoje mesmo eu recebia, Sr. Presidente, uma de-
legação que veio do Rio Grande do Sul para votação 
de amanhã e estão dispostos, inclusive, a ficar aqui 
em Brasília, na galeria ou no Salão Verde da Câmara, 
até que a matéria seja votada. Eles já vieram semana 
passada e estão voltando nesta semana; uma turma 
chegou hoje e outra chegará nesta noite. 

Quero concluir, como eu dizia, Sr. Presidente, 
numa fala rápida, dizendo que estou esperançoso de 
que os projetos que nós aprovamos aqui sejam lá apro-
vados, até porque, Sr. Presidente, não dá mais para 
aceitar o discurso de décadas de que a Previdência 
é deficitária.

A Previdência não é deficitária. Se pegarem só 
os últimos cinco anos, verão que houve uma renúncia 
fiscal da seguridade de mais de R$150 bilhões – dados 
que estão no Siafi e também na Anfip. Eu peguei cinco 
anos, mas se eu voltar aos últimos quinze anos, essa 
renúncia fiscal ultrapassa com certeza R$600 bilhões 
a R$700 bilhões. Nem estou falando de outros recursos 
que são destinados, historicamente, para outros fins 
que não aqueles que deveriam ficar especificamente 
na saúde, na assistência e na previdência.

E, de mais a mais, Sr. Presidente, eu fico impres-
sionado que alguns colocam nos jornais que isso vai 

gerar um gasto de R$50 bilhões, R$60 bilhões, R$70 
bilhões, o que não é verdade.

Esta política salarial, aprovada por nós – a inflação 
mais o PIB – é revista de três em três anos. Queira eu 
ou não queira, agora, a partir de 2011, já vai ter que se 
rever de novo a política salarial. Porque está escrito lá 
que, de três em três anos, será revisada. Então não dá 
para começar a fazer projeções para daqui a cinqüenta 
anos, o que resultaria se se der um reajuste que em 
tese só vai garantir para o aposentado, 1º de janeiro 
de 2010 e 1º de janeiro de 2011. E todo mundo sabe 
que é o PIB acumulado de dois anos atrás. 

Ora, em 1º de janeiro de 2011, a previsão do PIB 
é zero. Então, não é verdade, Senador Mário Couto. 
Estamos falando do PIB que vai ser pago agora em 1º 
de janeiro de 2010, que deve ficar em torno de 4,5% 
a 5%. Se dizem que cada 1% dá R$1 bilhão, estamos 
falando de R$5 bilhões. São R$5 bilhões de uma pre-
vidência que tem um superávit anual que ultrapassa 
R$50 bilhões. 

Senador Mário Couto, eu não assinei a sua pro-
posta de CPI da Previdência – ainda não assinei, me 
permita que eu diga isso. Sei que V. Exª está com quase 
40 assinaturas já. Mas eu me pergunto: se continuar 
neste debate de que a previdência não tem dinheiro, e 
tenho certeza que tem, eu fico tentado a assinar. Vamos 
botar os pratos na mesa e vamos mostrar que dinheiro 
existe. Estou falando com a maior tranqüilidade. 

Eu não seria um irresponsável de vir aqui propor 
que se acabe com o fator que dizem que dá uma eco-
nomia de R$10 bilhões em dez anos, então dá R$1 
bilhão por ano, e mais os 5%, digamos, que desse do 
PIB, seriam R$6 bilhões. Estou falando de uma fonte 
de recurso que tem superávit, no mínimo, de R$50 
bilhões por ano; ainda ficariam R$45 bilhões. Eu nem 
estou falando mais de renúncias fiscais e recursos que 
foram destinados para outras áreas.

Enfim, eu estou em uma grande torcida de que 
a Câmara dos Deputados vote esta matéria amanhã 
e a gente resolva, de uma vez por todas, este tema e 
permita que, no dia 1º de janeiro, o aposentado, que 
já tem uma defasagem em relação ao salário mínimo, 
que chega a 70%, possa ganhar, pelo menos, o cor-
respondente à inflação mais o PIB.

Era isso. Agradeço a V. Exª pelos cinco minutos, 
com a tolerância de mais um, porque eu disse que ia 
falar cinco e acabei falando seis. 

Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT – 

TO) – Após a bela explanação do Senador Paulo Paim, 
concedo a palavra à Senadora Marisa Serrano.
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A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Obrigada, Sr. Presidente.

Srªs e Srs. Senadores, essa semana que passou 
foi uma semana difícil para todos os brasileiros. Acom-
panhamos pelos jornais, pela mídia, pelo noticiário todo, 
as rebeliões em presídios, a superlotação nas cadeias 
públicas, a forma como são tratados os presidiários, os 
casos de tortura - e os condenados que aterrorizam as 
cidades estão ali sediados, porque, afinal de contas, 
eles fazem da cadeia um escritório particular. Além 
disso, a quantidade de pessoas presas é muito maior 
do que uma cadeia aceita. É a superlotação absurda 
que nós vemos hoje no País.

Eu quero lembrar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
que, no ano passado, a CPI do Sistema Carcerário, da 
Câmara dos Deputados, chegou à conclusão de que 
faltavam no País 180 mil vagas para os presos. E o 
Pronasci, que é o Programa Nacional de Segurança 
Pública com Cidadania, disse que vai construir 40 mil 
vagas. Mas, de 40 mil para 180 mil, há uma distância 
muito grande.

Em junho deste ano, lá em Vitória, na capital ca-
pixaba, numa cela em que cabiam 28, estavam 313 
pessoas colocadas. Como a gente vai falar em res-
socialização? Como a gente vai pensar que a cadeia 
pode, num estado como esse, fazer com que as pes-
soas saiam melhores de lá? E que elas saiam e se in-
tegrem à sociedade? Não é possível. De 28 para 313, 
numa mesma cela... A gente tem aquela imagem das 
pessoas colocando as mãos pelas grades e informan-
do que não aguentam mais. E não aguentam mesmo. 
Isso não melhora nada aquilo que poderíamos pensar 
em melhorar. Saem de lá piores.

Só em São Paulo, seria necessária a criação 
de 55 mil vagas. Se o Governo Federal fizesse o que 
está falando, teria que fazer só para São Paulo. E, 
mesmo assim, ainda não completaria tudo que pre-
cisa completar.

Quero lembrar também que os mutirões carce-
rários, realizados pelo Conselho Nacional de Justiça, 
passaram por 16 Estados, nesse último ano, e solta-
ram 6 mil presos. As equipes revisaram, até o dia 21 
de agosto de 2009, 33 mil processos e identificaram 
quase 20% de prisões irregulares. Os presos saem da 
cadeia, desse tipo de cadeia que temos hoje no País, 
de penitenciária que temos no País, e voltam para a 
rua, para assaltar novamente, para matar, para estu-
prar e assim por diante.

Recentemente, todos nós e o mundo inteiro acom-
panhamos a queda de um helicóptero no Rio de Janei-
ro, que colocou na berlinda, novamente, os policiais e 
a polícia do Rio de Janeiro. Aí, pergunto: será que o 

crime organizado é mais forte do que o Estado brasi-
leiro? Será que é mais inteligente do que a sociedade 
civil? Será que é melhor do que os governos, do que 
os estudiosos, do que todo mundo? Quer dizer, vamos 
ser abatidos pelo crime organizado neste País? Será 
que não há saída? 

Não é possível continuar da forma em que es-
tamos! Não há jeito de aceitarmos isso! E esta Casa 
tem muito o que fazer, porque ela tem que estar acom-
panhando, denunciando e apresentando alternativas 
para que as coisas melhorem no Brasil.

Acredito muito numa ação multiplicadora, que 
trate da prevenção, da repressão e, principalmente, da 
difusão de uma cultura da paz. Acredito muito que, se 
a gente juntar esses três itens, vamos poder oferecer 
ao País uma linha de ação mais efetiva.

Não quero dizer que o Pronasci não seja um bom 
programa. Não estou dizendo isso. Só disse – e que-
ro repetir – aquilo que a Anistia Internacional já falou 
sobre o Pronasci: que houve muito pouco avanço nes-
ses dois anos de existência e que, segundo a Anistia 
Internacional, o sistema carcerário é o símbolo dos 
problemas que o Brasil enfrenta – e é mesmo.

Quero ainda dizer que o crime tem que passar a 
ser exceção, e não regra; e hoje é o contrário. No meu 
Estado, o Mato Grosso do Sul, há muito tempo as auto-
ridades vêm se reunindo, debatendo e se organizando 
contra a criminalidade. Isso porque fazemos fronteira 
com a Bolívia e com o Paraguai, e é uma fronteira seca, 
na maioria das vezes. E uma das principais rotas das 
drogas que infestam o País, que vão para São Paulo 
e para o Rio, passam pelas fronteiras do nosso País; 
passam por Mato Grosso do Sul, passam por Mato 
Grosso e por outros Estados de fronteira. E não temos 
uma política efetiva para as nossas fronteiras.

Além desses aspectos, pensamos ainda que é 
só isto: que Mato Grosso do Sul se preocupa porque 
é um corredor de drogas, é um corredor de armas 
contrabandeadas, que vão alimentar, como eu disse, 
os maiores centros brasileiros. Mais do que isso, Sr. 
Presidente, nesses últimos tempos, estamos extrema-
mente incomodados. Dez traficantes de alta periculo-
sidade do Rio de Janeiro foram direcionados para lá; 
estão lá em Mato Grosso do Sul. E todos os jornais e 
a mídia estão informando que várias casas ao redor 
da penitenciária, que é de segurança máxima, estão 
sendo vendidas ou alugadas para famílias, para funcio-
nários dos chefões que estão na cadeia e que fazem 
da cadeia seu escritório particular. É da cadeia que 
eles decidem o que fazer; é da cadeia que eles dão as 
ordens; é da cadeia que nossos “gerentes e donos da 
violência” continuam a praticar seus crimes.
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Alguma coisa está errada! E é natural que Mato 
Grosso do Sul se sinta incomodado, pelo fato de ter 
que aceitar e receber esses criminosos e, ao mesmo 
tempo, garantir à população do Estado, que é ordeira, 
intranquilidade.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Concede-me 
um aparte depois, Senadora?

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – 
Como não?

Quero dizer ainda – é importante que digamos 
isto – que não há só belezas em Mato Grosso do Sul. 
Elas são inúmeras, a começar pelo Pantanal, pela 
região de Bonito; mas há também problemas sérios 
em relação à segurança pública. Se há problemas em 
Mato Grosso do Sul – quero ouvir, daqui a pouco, o 
Senador Mário Couto, do Pará –, deve haver também 
no Rio Grande do Sul, do Senador Zambiasi e do Se-
nador Paulo Paim; deve haver no Amazonas, do Se-
nador Jefferson Praia; deve haver no Ceará. É claro e 
evidente que não deve estar boa a segurança pública 
nesses Estados. No meu Estado, ela não está.

Imaginem que o estabelecimento penal de regime 
aberto de Campo Grande chegou a ser considerado 
“sucursal do inferno” por um magistrado federal. E, por 
incrível que pareça – o que é pior ainda –, nossa OAB 
de Mato Grosso do Sul denunciou a precariedade dos 
presídios estaduais do meu Estado não ao Governo 
Federal; denunciou-a à Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos da OEA. Quer dizer, nem acreditam 
mais que o Brasil possa tomar as rédeas! Tem que pe-
dir à OEA, para saber o que se está passando aqui e 
denunciar lá fora!

Passo a palavra agora ao Senador Mário Couto.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Primeiramente, 

parabenizo V. Exª pela preocupação com a segurança 
em seu Estado e com o fato de terem, logicamente, 
escolhido seu Estado para exportar presos perigosos. 
Isso é extremamente delicado, Senadora! Não entendo 
por que o Governo Federal deixou estender-se tanto 
a violência neste País. Aonde a senhora chega, Se-
nadora! É o tema de hoje. Já falo aqui, acho que há 
mais de um ano e meio, sobre esse assunto. Vou fazer 
comparação do que falei no ano anterior e agora sobre 
o aumento da matança de pessoas no meu Estado por 
criminosos. Os crimes acontecem no Estado de V. Exª, 
no Rio de Janeiro e em todo o País. E o pior, Senadora, 
é que não vimos nenhuma medida que vá ao encontro 
da diminuição dessa criminalidade no nosso País. O 
povo brasileiro hoje tem medo de andar nas ruas, Se-
nadora. O povo brasileiro hoje anda preocupado em 
ser assaltado e morto nas ruas de qualquer cidade 
deste País; menos um pouco, por exemplo, aqui em 
Brasília. Aqui, ainda se anda mais ou menos seguro. 

Tenho segurança de morar em Brasília, principalmente 
aqui, na zona sul, nessa região onde as pessoas têm 
mais proteção. Mas é um absurdo! Quero parabenizar 
V. Exª pelo equilíbrio, pela sensatez, pela inteligência, 
que já é peculiar em V. Exª, de abordar esse tema tão 
importante para seu Estado, chamando a atenção das 
autoridades, pelo que colocaram – um abacaxi – den-
tro do seu Estado, mais ameaças para seu Estado, 
sem, tenho certeza, pedir consentimento de ninguém. 
Mandam na marra. Agora, onde a senhora verificar, há 
excesso de presos em penitenciária neste País. E tem 
muita gente que merecia estar presa, mas está solta 
nas ruas, praticando bandidagem, repito, sem que nin-
guém tome providência nenhuma. Faça uma estatís-
tica, Senadora, de quantos policiais militares morrem 
por mês neste País e veja se não é uma guerra que 
se implantou neste País. Uma guerra! Compare com 
os números da última guerra. Pegue uma guerra qual-
quer, a última agora, e compare com os números de 
um ano, para a senhora ver como é uma guerra que 
se estabeleceu neste País entre polícia, sociedade e 
criminosos. Parabéns pela conduta de V. Exª!

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – V. 
Exª, Senador Mário Couto, diz certo: é uma guerra. E 
estamos entrando nela, já estamos nela, e temos que 
achar uma saída. Não é possível sermos rendidos por 
bandidos, quer dizer, a sociedade brasileira ficar refém 
de bandidos.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Se-
nador Jefferson Praia, se me permite o Presidente.

O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – Senadora 
Marisa Serrano, esse é um problema que vem ocor-
rendo há muito tempo. Entendo que nosso País é um 
país que viabiliza, que produz muita gente, que produz 
muitos, vamos colocar assim, criminosos. E nós deve-
ríamos analisar as raízes desse problema, onde isso 
se encontra – esse é o primeiro ponto a ser observado. 
O que está fazendo com que o Brasil se torne um País 
cada vez pior, cada vez com uma maior quantidade de 
pessoas no crime, no mundo da bandidagem? Esse 
é o primeiro ponto sobre o qual devemos fazer uma 
reflexão. O segundo são os presídios. Alguém afirmou 
que os presídios são o inferno aqui na terra. Realmen-
te, lá não se vai recuperar ninguém. Não lido muito 
com esse tema, mas não conheço nenhum exemplo 
de um presídio do qual as pessoas saiam pessoas de 
bem. Seria importante avaliarmos isto: saíram tantos 
do presídio tal e se tornaram pessoas de bem; hoje 
saem tantos do presídio tal, muitos vão para o cemité-
rio, outros voltam para outros presídios. E o círculo fica 
sendo esse. Acredito que nós temos que intensificar 
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esse debate aqui no Senado e buscar as soluções, 
porque não vejo muita saída. Acredito que temos que 
trabalhar no sentido de termos uma menor quantida-
de de criminosos na sociedade brasileira, E, para os 
que chegam a esse ponto, acredito que a maior par-
te pode, claro, ser recuperada, se é que acreditamos 
nos seres humanos. V. Exª acredita nos seres huma-
nos. Eu acredito que muita gente pode se recuperar 
nos presídios. Contudo, o cara vai fazer o que lá no 
presídio? Ele não tem oportunidade de aprender um 
ofício - deveríamos estar viabilizando uma educação 
profissional; muita gente vem com problemas seriíssi-
mos e precisaria ter atendimento psicológico. Ora, te-
mos que ver o que queremos das pessoas que estão 
sendo direcionadas para os presídios. Parabéns pelo 
tema que V. Exª traz nesta tarde.

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – V. 
Exª ressaltou muito bem, Senador Jefferson Praia. Pri-
meiro, eu queria bem rapidamente aqui falar sobre a 
prevenção, como poderíamos fazer essa prevenção, 
que é fundamental. Não é só atacar o problema depois 
que ele já explodiu. É prevenir também. Mas o tecido 
social brasileiro está esgarçado, a sociedade não cultua 
valores mais. E a prevenção primária é garantir uma 
boa educação; é garantir saúde para o povo; é garantir 
a mobilidade social, uma boa mobilidade social; garantir 
uma vida digna. Essa é a primária.

A secundária é atacarmos aqueles grupos de 
risco: os grupos de risco que estão nas escolas. É 
atacarmos a violência nas escolas, a violência nas fa-
mílias, além de tudo aquilo que pode prejudicar, como 
por exemplo, as drogas, principalmente entre os jovens, 
nas escolas, nas universidades. Esta é uma questão 
secundária que precisa ser atacada também: os pos-
síveis grupos de risco.

Mas há também a terciária, que é justamente 
essa ressocialização dos encarcerados, quer dizer, a 
prevenção para que eles saiam, mas não para cometer 
novos delitos, porque aí não há cadeia que aguente. 
Como estão superlotadas, a solução é colocar para 
fora? O Conselho Nacional de Justiça liberou mais de 
16 mil presos. Mas será que eles foram ressocializa-
dos? Será que eles estão aptos a viver em sociedade? 
Pelo o que estamos vendo, não estão.

Quero terminar minha fala, Sr. Presidente, dizen-
do o seguinte: estamos vivendo uma guerra mesmo 
neste País. A questão é seriíssima. A sociedade bra-
sileira não aguenta mais. Cada dia está aumentando 
a violência no País. Não é o muro alto, nem o muro de 
arame que vai fazer com que cada um tenha sua se-
gurança. Não é isso. A segurança tem que vir de uma 
sociedade que cultue mais seus valores, que cumpra 
suas leis, que faça cumprir suas leis, que exija daque-

les em quem votou - senadores, deputados, governa-
dores, presidente da República - programas efetivos 
para combater a criminalidade neste País e que dêem 
suporte àqueles que estão nascendo, àqueles peque-
nos que estão na escola, fazendo maciça propaganda, 
induzindo as pessoas a lutarem pela paz.

Acho que essa tem que ser a grande luta nossa 
aqui no Senado brasileiro. O Governo Federal, por in-
termédio do Programa Pronasci, só este ano gastou 
quase R$1 bilhão em bolsas para policiais melhorarem 
a sua performance. Excelente! Mas não é só isso. Não 
é só pagar bolsa para os policiais melhorarem. É muito 
mais do que isso. É de um programa muito mais au-
dacioso que o Brasil precisa. É a ruptura com o crime 
e o começo de uma nova era.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT – 

TO) – Concedo a palavra, pela Liderança, ao ilustre 
Senador Papaléo Paes.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela Lide-
rança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente em 
exercício Senador Sadi Cassol, Srªs Senadoras e Srs. 
Senadores, como homem público, devemos algumas 
satisfações. Também como assíduo frequentador des-
te plenário eu teria que justificar a minha ausência na 
semana passada – apesar de já tê-lo feito burocrati-
camente – para os Srs. Senadores, Srªs Senadoras, 
funcionários da Casa e aqueles que nos assistem. 
Estive ausente por causa de licença médica. 

Sábado passado, no meu Estado, fui submeti-
do a uma cirurgia para retirar a vesícula. Quero aqui 
aproveitar a oportunidade – mais por isso estou dando 
detalhes – para agradecer a toda a equipe da saúde 
do Hospital São Camilo em Macapá – Dr. Pedromar, 
Dr. Jocy, Dr. João Henrique, a equipe de enfermagem 
e de laboratório – pela forma como me trataram. Que-
ro dizer que, se recuperei com bastante brevidade, 
Sr. Presidente, foi exatamente pela excelente cirurgia 
à qual fui submetido e pelo tratamento muito bom que 
recebi no Hospital São Camilo.

Agradeço ao Padre Raul e aos colegas que fo-
ram me visitar. Eu não quis dizer para ninguém que 
iria operar. Queria apenas dar a notícia: fui operado e 
estou bem ou fui operado e não estou bem. Realmente 
a notícia só saiu depois de operado.

Sr. Presidente, aproveitando este tempo em que 
reforço o agradecimento a todo o Hospital São Camilo 
lá no meu Estado trago à tribuna uma das questões 
que mostra que o Estado do Amapá, que a Região 
Norte, realmente é discriminada. Poderia citar agora 
várias situações dessa discriminação na área privada 
e na área pública. Vou dar um exemplo muito simples 
da área privada. 
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Se você fizer uma viagem lá de São Paulo para 
cá ou daqui para São Paulo, Senador, o atendimento 
de bordo dos aviões, que até tem um valor muito menor 
do que daqui para o Amapá, o atendimento a bordo, a 
alimentação que lhe servem, o lanche que lhe servem 
é totalmente diferenciado. Oferecem até hambúrguer. 
Verdade! Estou falando da TAM. Mas se você faz uma 
viagem de Brasília para Macapá, uma viagem mais 
longa, mais cara, tudo, em determinado trecho eles 
dão um amendoinzinho, que se eu fosse comer, com 
o problema de vesícula que eu estava, poderia ter até 
uma crise. Não se tem direito a nada. Até a forma como 
a tripulação trata os passageiros é diferente. Lá no sul, 
o maior carinho; quando chega lá para o norte, é viran-
do as costas, é dando uma má informação. 

Não falo da Empresa Gol porque não tenho in-
formações. Peço ao Sr. Presidente da TAM que reveja 
isso, essa discriminação que fazem com os Estados 
do Norte. Toda e qualquer comprovação pode ser fei-
ta, fazendo-se uma viagem no trecho Brasília/Macapá 
onde as pessoas têm um determinado tipo de trata-
mento; Macapá– Rio, São Paulo, Porto Alegre é outra 
completamente diferente. Parece que nós, daqui para 
o Amapá, viajamos na segunda classe, somos indigen-
tes; e daqui para o Sul do País, para o Sudeste, não, 
primeiríssima classe. Trata-se o homem bem, porque 
se tratar mal, vai reclamar, pega mal para a empresa 
e oferece até hambúrguer, Sr. Presidente. 

Então, este é um exemplo da discriminação que 
nós recebemos por sermos nortistas. Isso na área pri-
vada, onde nós pagamos. E na área pública, onde nós 
pagamos também a mesma coisa que paga o mora-
dor do Sudeste e do Sul – porque ele paga o mesmo 
imposto que nós pagamos –, a discriminação é muito 
mais evidente.

Sr. Presidente, o Amapá é o único Estado brasilei-
ro que se encontra em racionamento de energia elétrica. 
Nós fomos tomar conhecimento deste racionamento 
de energia elétrica na última quinta-feira. Só tomamos 
conhecimento porque um jornal do Amapá, A Gazeta, 
publicou isso. Não sei onde ele conseguiu essa infor-
mação, porque essa informação não era pública.

Então, a Eletronorte, fornecedora de energia, 
que desrespeita todos nós há muitos e muitos anos, 
não comunicou o erro de previsão e de provisão do 
combustível para manter a nossa usina termoelétrica 
que complementa a hidroelétrica.

Conclusão: nós consumimos na nossa termelé-
trica em torno de 650 mil litros de óleo diesel por dia. 
Com a falta deste produto, a Eletronorte, que falhou, 
resolveu usar a potência máxima, além do que deveria, 
do que poderia usar da hidrelétrica. O nível de água 
está muito baixo. Conclusão: ela praticamente esva-

ziou todo o reservatório para tentar cobrir o erro da 
falta do combustível. Hoje chegou combustível, mas 
não temos mais praticamente nada a servir por meio 
da hidrelétrica. Então é essa a situação. E o senhor 
governador... Logicamente a fornecedora não avisa, 
governo, não avisa órgão público nenhum, mesmo 
tomando conhecimento desta calamidade que a Ele-
tronorte nos proporcionou, inclusive não avisando à 
população sobre a maneira como eles iam fazer esse 
racionamento. Tomei conhecimento de manhã de que 
o Governo vai passar a fazer um expediente só para 
contemplarmos, de uma maneira igualitária, a popu-
lação do Estado. Não é só de Macapá, não, é do Es-
tado todo, que é servido através da hidrelétrica e da 
termelétrica que a Eletronorte gerencia.

Sr. Presidente, o Deputado Manuel Brasil, que 
é um colega, médico, é deputado estadual, quando 
embarcava para cá me fez uma lembrança: “Papaléo, 
o único Estado que não tem a extensão do Linhão de 
Tucuruí é o Amapá”.

E é o Amapá mesmo.
Nós não podemos, Sr. Presidente, em um Estado 

jovem, como é o Amapá, que precisa de autossuficiên-
cia econômica, que precisa mostrar ao investidor que 
vai ao Amapá, porque lá é um berço esplêndido para 
quem quer investir, que precisa mostrar condições para 
que o investidor compareça e se estabeleça no Estado, 
não podemos porque a Eletronorte, o Governo Federal 
esquece que o Amapá, que está dentro da Amazônia, 
que está dentro daquilo que tanto discutimos, que é 
a região Amazônica, e que tem um sacrifício enorme 
de retenção de 58% das suas áreas, como reservas 
de preservação e conservação, esteja passando por 
isso, por essas dificuldades, porque o Governo Fe-
deral – eu peço a V. Exª um minuto só para concluir, 
Sr. Presidente –, com o discurso ecológico que está 
fazendo hoje, porque é moda, ele se esquece de dar 
ao Amapá as compensações que já deveria ter dado 
pela preservação e o exemplo que o nosso Estado dá 
de ter 98% da sua floresta preservada.

A reserva das montanhas de Tumucumaque, em 
2002, foram feitas por Decreto Presidencial com a deter-
minação de que teria uma compensação para as áreas 
que foram dadas como reserva. Essas compensações, 
até hoje, para aqueles municípios que perderam áreas 
produtivas, não foram feitas. 

Sr. Presidente, eu quero deixar registrado aqui, 
como Parlamentar que sou, representante do Estado 
do Amapá, uma cobrança ao Sr. Presidente da Repú-
blica, à Eletrobrás, por meio da Eletronorte, que real-
mente reveja a questão do investimento da extensão 
do Linhão de Tucuruí, para o nosso Estado, porque, 
sem energia, nós não podemos ter o progresso que 
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teríamos se tivéssemos energia suficiente para ofere-
cer àqueles investidores. 

Sr. Presidente, fica aqui o meu protesto à Eletro-
norte. Isso nos pegou de surpresa e está causando se-
riíssimos danos. Só espero que o Norte do País deixe 
de receber a discriminação que recebe hoje. Quando 
o Governo Federal manda dois, três milhões, faz a 
maior festa, como se nós precisássemos de esmola. 
Nós não precisamos de esmola, Sr. Presidente! Nós 
não precisamos passar pelo vexame de um parlamen-
tar arrumar dois, três milhões e fazer uma festa, como 
se, daquele momento em diante, estivesse apresen-
tando nossa liberação ou nossa libertação econômica. 
Não queremos esmola; queremos receber aquilo que 
é de direito. Queremos receber atenção para nossas 
estradas e não queremos passar mais cinco ou dez 
anos com falta de energia, por falta de determinação 
do Governo Federal em nos atender com o Linhão de 
Tucuruí, que é da nossa região.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
Obrigado, Srªs e Srs. Senadores. 
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT – 

TO) – O próximo orador inscrito é o ilustre Senador 
Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, inicialmente quero, com 
muita alegria, comunicar à Mesa que darei entrada, 
ainda no decorrer desta semana, ao requerimento da 
CPI da Previdência. Felizmente, contamos hoje com 35 
assinaturas – oito a mais do exigido pelo Regimento In-
terno –, com a promessa de que mais cinco Senadores 
assinarão e também por esperar, Senador, até quinta-
feira, porque acho, Sr. Presidente, que o Partido dos 
Trabalhadores deveria assinar esta CPI. Eu acho que 
todos os partidos deveriam assinar esta CPI. O PDT 
do meu querido e respeitado Senador do Amazonas 
Jefferson Praia deveria assinar esta CPI.

Senador, nós não estamos aqui buscando de-
terminar corrupção; nós não estamos aqui buscando 
atrapalhar o Governo em qualquer situação; nós es-
tamos buscando aqui esclarecimentos à sociedade, 
Senador, saber se realmente a Previdência é defici-
tária, quais as empresas que devem à Previdência. 
Quem sabe essa CPI não ajude o Governo a cobrar 
dessas grandes empresas devedoras. A dívida chega 
a trilhões, Presidente! E sabe quem sofre, Presidente? 
Os aposentados deste País.

Por que o PT não assina? O Senador Paim, agora 
mesmo, externou os seus sentimentos e a vontade de 
assinar essa CPI. Por quê? Leu e viu que há um fato 
determinado. O que nós queremos, na realidade, é só 
saber quais são os devedores e por que não pagam, 

se há empresas do próprio Governo devendo à Previ-
dência, enquanto os aposentados estão morrendo. É 
só isso que nós queremos saber. Qual o problema de 
cada partido assinar? O que vai determinar que cada 
um dos Senadores não possa assinar isso? Não tem 
nada, não tem nada que aborreça o rei. Absolutamen-
te nada. É só ler o que contém o texto desta CPI. O 
rei não vai ficar aborrecido com isso. Nós queremos 
ajudar o rei! Não tem nada de mais, Presidente. Nada 
de mais. Não sei por que esse receio. A obediência é 
tão grande que já passa dos limites.

Os aposentados pagam, nós pagamos, todos os 
meses, a sociedade inteira desconta o instituto para ter 
direito, no final da sua vida, a uma vida mais digna, a 
um resto de vida mais digno. Por que a sociedade, por 
meio de uma CPI no Senado, não pode saber quem é 
que está levando o seu dinheiro, quem é que tira o di-
nheiro da Previdência, quem não paga a Previdência? 
Será que a sociedade não tem o direito de saber?

Meus nobres Senadores, por que não assinar uma 
CPI como esta, com fato determinado, altamente escla-
recedora? Não há nada que vá prejudicar o Governo, 
Senadores! Não tenham receio! Assinem a CPI!

Aliás, nós já temos oito assinaturas a mais. Vou 
ler o nome de um por um. Vou ler o nome daqueles 
Senadores... “Ah, o Mário Couto é chato!” Perdoem-me. 
Perdoem-me pela chatice, Senadores. Perdoem-me, 
mas vou ler nome por nome daqueles que se interes-
sam em proteger os cidadãos que mais precisam do 
nosso apoio, que são os velhinhos deste País. São 
eles os que mais precisam.

“Ah, a Previdência é deficitária!” Mentira! Mentem, 
tentam enganar. Com esta CPI, nós vamos mostrar à 
sociedade brasileira que há dinheiro sobrando na Pre-
vidência, que o Governo – o Governo, é verdade! – é 
o que mais retira dinheiro da Previdência, senhoras e 
senhores, brasileiros e brasileiras.

Cinicamente, o Governo diz que não tem dinheiro 
para compensar a perda dos aposentados deste País. 
Cinismo! Isso é cinismo! Quem deve mais à Previdên-
cia é o Governo. Caixa Econômica deve à Previdência. 
Correios devem à Previdência. É cinismo, Senador, 
quando se diz que não se pode repor a perda salarial. 
A cada ano, Senador, a cada aumento do salário mí-
nimo, o aposentado perde a metade do aumento. E aí, 
Senador, vai roendo devagar, vai roendo devagar.

Vai chegar uma hora, Senador, em que não haverá 
mais condição nenhuma de sobrevivência neste País. 
Isso é um massacre! Isso é um massacre, Senador! 
Coloque na sua consciência que isso é um massacre 
à luz do dia. 

E o Governo fica dizendo... Aliás, um cearense. 
V. Exª é do Ceará, não é, Senador? Pois um conter-
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râneo seu, Ministro da Previdência, é mentiroso até a 
alma. Acho que ele não é cearense, pois cearense não 
mente. Mentiroso! Mentiroso! Com a cara mais cínica, 
ele veio dizer a mim e ao Paim que a Previdência era 
deficitária. Esse não é cearense. Vou descobrir onde 
ele nasceu. Que não seja no Pará também. É esse ci-
dadão que emperra tudo. É esse cidadão que chega 
para o patrão dele e diz que os aposentados não têm 
de merecer absolutamente nada neste País. E é candi-
dato a Senador no Ceará. Ei, cearenses! Ei, cearenses 
aposentados, chegou a hora de vocês darem o troco 
para José Pimentel! Chegou a hora! Deem o troco para 
ele! Ele está bem de vida, é Ministro. 

Agora os aposentados estão sendo terrivelmente 
massacrados neste País. A CPI está aqui, Presidente! 
Estou dando entrada na quinta-feira. Já temos 35 as-
sinaturas, sobram oito. Mas completaremos 40, por-
que queremos bater o recorde de assinaturas de CPI 
neste Parlamento.

Pois não, Senador. Vou passar para outro assun-
to, mas ouço V. Exª em relação a este.

O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – Senador 
Mário Couto, V. Exª tem feito diversas reflexões sobre 
esse tema e V. Exª está com a razão. Primeiro, porque 
há muito temos ouvido sobre esses problemas rela-
cionados à Previdência no nosso País. Essa questão 
da Previdência não é de hoje, não é do Governo Lula, 
ela vem de diversos governos. Então, eu estava aqui 
pensando que, embora tenhamos discutido, a Banca-
da do PDT aqui no Senado, esse tema e tenhamos 
ficado de fazer uma outra reflexão sobre essa ques-
tão, quero-lhe dizer, de antemão, que vou falar com 
o Líder Osmar Dias e o meu voto vai ser para que o 
PDT assine essa CPI, porque entendo que temos que 
fazer uma análise pormenorizada, ao longo dos anos 
todos, do que aconteceu com os recursos públicos dos 
trabalhadores brasileiros. E V. Exª está extremamen-
te correto quando faz essa cobrança, porque não dá 
para levarmos isso para frente. Hoje é o Governo Lula, 
amanhã pode ser o governo do fulano ou da fulana, 
e o povo brasileiro vai ficar sempre nessa enrolação 
da Previdência. E acredito que, quando V. Exª faz a 
cobrança, faz nesse sentido. Portanto, acredito que o 
Partido não vai me impedir de assinar esta CPI, mas 
o meu voto vai ser para assiná-la, e assinarei esta CPI 
independentemente da tomada de decisão do meu 
Partido, independentemente de qualquer coisa, por 
entender que esse é um ponto que precisa realmente 
ser esclarecido para o povo brasileiro. Não dava para 
ficar mais nessa enrolação de Previdência. E que nós 
possamos fazer essa verificação não somente ao lon-
go destes últimos anos do Governo Lula, mas que se 
estenda ao Governo FHC e, quem sabe, buscando a 

raiz desse problema da Previdência, que não é de hoje, 
mas já vem de muitos e muitos anos. Muito obrigado 
pela concessão do aparte.

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

Incluo o aparte de V. Exª em meu pronunciamento 
com muita honra. V. Exª, mesmo ouvindo que já temos 
oito assinaturas a mais, externou um sentimento de 
vontade de assinar esta CPI.

Olhe, Senador, semana passada, os aposentados 
estiveram aqui e ficaram ali no Salão Verde por muitas 
horas, sofridos, sentados no chão. Quem passava per-
guntava: “Quem são esses? De onde vieram? O que 
fazem?” São os aposentados do Brasil, que pagaram, 
descontaram a vida inteira, trabalharam por este País 
a vida toda, a vida inteira e não mereciam estar ali 
naquela situação.

Mas veio o recado do Presidente da Câmara de 
que, amanhã, votariam os projetos do Senador Paulo 
Paim. Amanhã! Essa história já vem rolando há sete 
anos, Senador. Desde que eu cheguei aqui, há dois 
anos e meio, há mais de dois anos e meio estou aqui, 
eu escuto falar: vai entrar em pauta, não vai; vai entrar 
em pauta, não vai. Desarquivamos, votamos aqui, ga-
nhamos a unanimidade. E está lá há um ano. Vamos 
aguardar amanhã! Vamos aguardar amanhã!

Se votarmos esses projetos amanhã, tenho cer-
teza de que os Deputados Federais não vão falhar com 
os aposentados deste País. Tenho certeza disso, ape-
sar de eu não acreditar mais. Não acredito mais. Não 
acredito que esse projeto entre em pauta amanhã. A 
minha sensação é de que estão nos enganando no-
vamente. Mas espero que seja verdade.

Tenho outro assunto para falar, Presidente, mas 
vejo a preocupação de V. Exª; sinto no seu rosto e não 
gosto de abusar dos meus colegas. Eu ia falar sobre a 
violência no meu Estado. Mas falarei na quinta-feira.

(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB  – PA) – Só peço 

à TV Senado que mostre o jornal de hoje do Estado 
do Pará: “Violência interna mil por mês”. Vou falar na 
próxima quinta-feira sobre esse tema.

Vou falar também sobre esse outro tema e quero 
aqui, desde já, deixar meus parabéns à Polícia Federal, 
que me ouviu. Ouviu minha fala desta tribuna, mandou 
ver se era verdade e fez uma contestação de que o 
Senador Mário Couto falava a verdade desta tribuna: 
“PF investiga fraude de R$20 milhões” nos cofres do 
Ministério da Pesca, das colônias dos pescadores, do 
dinheiro que é destinado aos pescadores e não chega 
até às mãos dos pescadores. Foi uma denúncia nossa, 
e, na quinta-feira, farei um pronunciamento bem longo 
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a respeito dessa situação em que vivem também os 
pescadores da minha Nação.

Sr. Presidente, não vou abusar da agonia de V. 
Exª. Sinto que V. Exª está agoniado para que eu desça 
desta tribuna. Vou descer, hoje é terça-feira, há mui-
tos oradores. Na próxima quinta-feira, volto ao tema 
da violência no meu Estado e da fraude nas colônias 
de pescadores.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT – 

TO) – Após as palavras do ilustre Senador Mário Couto, 
concedo a palavra, para uma comunicação inadiável, 
ao ilustre Senador César Borges.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esta comu-
nicação inadiável faço para reforçar as preocupações 
que já expus aqui desta tribuna com relação a dois 
assuntos que trazem inquietação imensa à população 
do meu Estado.

Em primeiro lugar, Sr. Presidente, a questão da 
saúde, da saúde pública. Aqui, semana passada, eu 
falava que 66 baianos já morreram por causa da den-
gue e que a Bahia batia recordes históricos com rela-
ção à essa epidemia.

Em reforço ao que eu disse, o Ministro da Saúde, 
José Gomes Temporão, disse que a questão da dengue 
no Brasil estava restrita a poucos Estados, a quatro 
Estados. Não citarei os outros. Citarei o meu Estado, a 
Bahia. Enquanto Estados como Rio de Janeiro e outros 
fizeram um combate efetivo, fizeram o dever de casa, 
lamentavelmente, na Bahia, houve um recorde abso-
luto, Senador Jefferson Praia, na questão da dengue, 
um aumento de quase 200%. Bateu todos os recordes 
históricos, e 66 baianos já faleceram.

Falei aqui também da meningite, que ataca na re-
gião de Porto Seguro, segundo polo turístico do Estado 
da Bahia e do Nordeste brasileiro. Depois de Salvador, 
a cidade mais visitada no Nordeste é Porto Seguro e 
seu entorno, Trancoso, onde já faleceram cinco pes-
soas e foram diagnosticados oito casos de meningite 
meningocócica, aquela mais grave.

Pode parecer que estou a fazer crítica ao Gover-
no do Estado, mas não é isso que me move. O que me 
move é a preocupação. 

No jornal A Tarde, de maior circulação, politica-
mente isento, está a manchete:“Meningite faz 5ª vítima 
em Porto Seguro”.

Sabe o que significa, Sr. Presidente? Significa 
que agora que estamos entrando no verão. Estamos 
na primavera, mas na Bahia começa o verão. O que 
vai acontecer, lamentavelmente, com esse turismo? 
Hoje há uma enquete no site Bahia Noticias, e majori-

tariamente todo o povo diz que haverá prejuízo para o 
turismo baiano. Tenho que lamentar e pedir providên-
cias urgentes para que os hoteleiros, o trade turístico 
não tomem prejuízo mais em Porto Seguro.

E aqui fiz a pergunta: o que está acontecendo 
com a saúde da Bahia? E sabem quantos baianos já 
faleceram este ano por causa da meningite? Trinta e 
três baianos já faleceram.

Então, fiz esse alerta para pedir providências 
urgentes. Que as autoridades estaduais tomem as 
providências, e, caso elas não disponham dos meios 
necessários, ou por não terem gestão ou por não te-
rem recursos para trabalhar e ajudar os Municípios, 
que apelem para o Governo Federal. Eu tenho certeza 
de que o Governo Federal, por meio do Ministério da 
Saúde, dará todo apoio para essa questão.

E o outro ponto, Sr. Presidente, é a eterna questão 
da segurança pública. Nessa mesma página do jornal 
A Tarde está estampado: “Protesto contra impunidade 
bloqueia BR-101 no sul do Estado”.

“Cerca de 800 pessoas, entre familiares e amigos 
de 30 vítimas de assassinato, nas cidades de Ubaitaba 
e Aurelino Leal, bloquearam a BR 101, na manhã de 
ontem, em protesto contra a impunidade. Vestidos de 
camisas pretas e com dezenas de faixas que lembra-
vam alguns crimes sem solução [...]”

E veja bem V. Exª: não se trata aqui de uma capi-
tal, de uma região metropolitana, mas de uma peque-
na cidade do interior. Ubaitaba, à margem esquerda 
do rio das Contas, e Aurelino Leal, à margem direita, 
cujo prefeito, Gilberto Andrade, que era do PR, do meu 
partido, 48 anos, foi assassinado no dia 5 de maio de 
2007, crime esse até hoje não elucidado.

Então, a população protesta, a população faz um 
bloqueio na BR 101 no sul do Estado da Bahia, e é essa 
situação lamentável que ocorre em todo o Estado.

É tão grave, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, que um delegado da cidade de Ipiaú – região 
que conheço, porque sou filho dessa região: Jequié, 
Ipiaú, Itagibá, Ubaitaba, Aurelino Leal, Ibirataia, tan-
tas cidades ali próximas – foi assassinado em praça 
pública, em Ipiaú.

Então, é outro problema gravíssimo. O crack, Sr. 
Presidente, toma conta hoje da juventude baiana, e 
não é apenas na capital do Estado, mas em todo o 
interior do Estado.

A quem nós devemos apelar? 
A minha pergunta é exatamente esta: a quem 

devemos apelar? Porque, outro dia, assaltaram uma 
secretaria de Estado, a Secretaria de Saúde, e os 
caixas eletrônicos foram arrombados na madrugada 
dentro de uma dependência do Governo de Estado. E 
o Secretário de Segurança disse: “Bom, os bandidos 
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foram muito criativos”. Quer dizer, não podemos apelar 
ao Secretário de Segurança...

(Interrupção do som.)
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – ...a 

quem cabe as providências. (Fora do microfone.)
Então, aqui eu não quero fazer crítica e não me 

move o desejo de fazer crítica. Mas acho que, como 
representante da Bahia, é meu dever, é minha obri-
gação estar aqui nesta tribuna, apelando, pedindo, 
reclamando, suplicando que as autoridades do meu 
Estado, da saúde, da segurança, possam tomar as 
providências cabíveis, porque, senão, haverá outras 
manchetes nos jornais baianos, como essa do jornal 
A Tarde, que apresentei, mas que também estão na 
Tribuna da Bahia, no Correio, que são os três maiores 
jornais do Estado da Bahia.

Então, Sr. Presidente, agradeço. E a comunicação 
inadiável é essa, para que haja providências a tempo 
de não se lamentar mais ainda...

(Interrupção do som.)
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – ...por 

perda de vidas importantes de baianos (fora do micro-
fone), seja por causa de epidemias, como meningite 
e dengue, seja por causa da violência armada, dos 
assassinatos que atingem índices históricos nunca 
alcançados no Estado da Bahia.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT – 

TO) – Após o pronunciamento do ilustre Senador Cé-
sar Borges, concedo a palavra ao eminente Senador 
Jefferson Praia, pelo tempo regimental.

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, primeiro eu gos-
taria de dizer, Senador Mário Couto, que já assinei a 
CPI da Previdência.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Muito obri-
gado. A sociedade brasileira agradece. (Fora do mi-
crofone).

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Acredito 
que esse é o caminho. Nós temos de buscar esclare-
cimentos sobre esse tema. Há muito tempo, o Brasil 
conhecer o que aconteceu ou vem acontecendo nessa 
área fundamental da sociedade brasileira.

Mas, Sr. Presidente, eu quero muito rapidamente 
abordar um assunto relacionado às comunidades da 
Amazônia, dando como exemplo duas comunidades 
muito próximas de Manaus, falando um pouco do de-
safio e das oportunidades dessas comunidades.

Há duas semanas, Sr. Presidente, vivi momentos 
de grande emoção ao revisitar a comunidade Nossa 
Senhora de Fátima, localizada no Tarumã-Mirim, zona 
rural de Manaus. Em seu conjunto, o Tarumã-Mirim os-

tenta hoje uma população de aproximadamente dez 
mil habitantes.

Ali voltei, pela primeira vez, desde março do ano 
passado, quando, ainda na qualidade de Secretário 
Municipal de Desenvolvimento Econômico Local,

Eu havia presidido a cerimônia de inauguração 
de uma fábrica de polpa de frutas, projeto da Prefei-
tura de Manaus com a Sudam, Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia. Até hoje, essa fábrica 
está sendo conduzida por uma cooperativa mista de 
produtores rurais.

Para minha alegria, Sr. Presidente, verifiquei o 
quanto essa iniciativa contribuiu para melhorar as con-
dições de vida e trabalho em Nossa Senhora de Fátima 
e nas comunidades adjacentes. Sr. Presidente, para V. 
Exª ter uma idéia, a comunidade Nossa Senhora de 
Fátima é muito próxima de Manaus, uma cidade que 
importa alimentos. E, quando percebemos que uma 
das principais frutas da região, o cupuaçu, estragava 
embaixo das árvores... Veja bem, um cupuaçu pesa em 
média um quilo e meio. Trinta cupuaçus dá 45 quilos. 
Como o produtor vai pegar 45 quilos, colocar em suas 
costas e levar até o centro consumidor principal e mais 
próximo, que é a cidade de Manaus? O produto, portan-
to, ficava estragando embaixo das árvores. Decidimos 
ali viabilizar a primeira agroindústria de Manaus, que 
está hoje sendo conduzida por diversos produtores 
rurais – aproximadamente, cem produtores rurais.

Em parceria da Prefeitura de Manaus com a Su-
perintendência do Desenvolvimento da Amazônia fize-
mos esse projeto, que passou pouco mais de dois anos 
para viabilização, no qual diversos cursos foram feitos, 
de capacitação e qualificação. E ao final, viabilizamos 
uma fábrica. O imóvel foi viabilizado pela prefeitura de 
Manaus com a Sudam. 

E, hoje, eles estão lá beneficiando o cupuaçu. 
Estão estocando cupuaçu, cuja produção termina em 
março. Fomos agora em outubro e eles ainda têm 
cupuaçu armazenado. Eu fiquei muito feliz, além de já 
estarem agregando valor. Para V. Exªs terem uma idéia 
do trabalho realizado naquela comunidade, hoje nós 
temos um local chamado Cupuaçulândia que é uma 
loja da cooperativa, sob a simpática e dinâmica admi-
nistração da Professora Teresinha de Jesus Bezerra 
da Silva. A professora Teresinha vendendo balas de 
cupuaçu, agregando, portanto, valor, trazendo renda 
para aquela comunidade.

Mas, Sr. Presidente, mais à frente, depois da vi-
sita à fábrica de polpas de frutas, eu viria a testemu-
nhar um agudo contraste há menos de dez quilômetros 
dali. No complexo de assentamentos rurais do Incra, 
deparei-me com a dura realidade dos nossos irmãos 
indígenas da comunidade de São Sebastião, que hoje 
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vivem, isto é, sobrevivem das hortas de subsistência, 
onde predominam o cultivo da mandioca e a produção 
cada vez mais criminalizada do carvão de lenha. 

Essas atividades ocupam o dia a dia das famí-
lias que moram em cerca de 500 dos 1.098 lotes da 
comunidade de São Sebastião. 

Essa é uma realidade triste, Sr. Presidente, de 
que falo aqui neste momento. As comunidades, hoje, 
que vivem isoladas, sem terem condições de produzir, 
de beneficiar suas culturas, de escoar suas produções, 
passam a produzir carvão, Senador Flávio Torres, pro-
duzem carvão porque o carvão alguém vai buscá-lo; 
derrubam a floresta, infelizmente, para produzir carvão, 
não interessa o tipo de árvore que estão derrubando. 
Isso nos deixa tristes, mas, quando você conversa com 
aquelas pessoas que estão em uma situação muito 
complicada, aproximadamente de extrema pobreza, 
Sr. Presidente, estão lá, na Amazônia, jogados, sem 
acesso a uma educação adequada, a um atendimento 
de saúde adequado, a produção e a comercialização, a 
viabilização dos seus produtos, sem terem uma renda 
para criarem bem os seus filhos.

E, Sr. Presidente, destaco isso nesta tarde por 
entender que estamos muito próximo daquele momento 
em que o Governo brasileiro irá estabelecer as suas 
metas para o encontro que teremos agora, no fim do 
ano, na Dinamarca, em Copenhague, sobre a questão 
climática, a COP 15. E nós sabemos, Sr. Presidente, 
que a solução para a Amazônia é a solução da boa 
qualidade de vida para aquela gente. Se nós proporcio-
narmos, Senador Flávio Torres, V. Exª, que é do meu 
Partido, chegou aqui dando uma grande contribuição 
a nosso Partido e a este Parlamento, V. Exª não sei 
se conhece a minha região, mas lá hoje nós vivemos 
em uma situação como vivem muitos dos nossos ir-
mãos lá, do Nordeste, que precisam de uma atenção 
na área de saúde, de educação, e é claro, de produzir 
alguma coisa em que eles possam obter uma renda. 
E essa produção, Sr. Presidente, tem que ser feita de 
forma sustentável. Na Amazônia, dos 25 milhões de 
habitantes que temos lá, não temos criminosos am-
bientais, que estão querendo promover o desmata-
mento daquela região pelo simples prazer de ver uma 
árvore derrubada.

Muitos são utilizados. Os verdadeiros criminosos 
ambientais da Amazônia são os grandes empresários, 
que muitas vezes, utilizam o pequeno produtor, aque-
le que está lá na ponta, que mal tem o dinheiro para 
garantir o pão de cada dia para sua família. E é muito 
triste estarmos numa região riquíssima mas com a 
qualidade de vida deixando a desejar.

O Presidente Lula ficou, salvo engano, de estabe-
lecer as metas para que possamos levar a Copenha-

gue hoje. As metas que o Brasil irá levar para o grande 
encontro climático. Eu sou plenamente favorável que 
tenhamos metas ousadas, que tenhamos metas que 
possamos cumprir. Ao que parece, 80% de redução do 
desmatamento é uma das prioridades. Mas eu gosta-
ria, neste momento, de frisar a atenção que devemos 
aos nossos irmãos e irmãs da Amazônia quanto à boa 
qualidade de vida.

Deverei ser, Sr. Presidente, um daqueles que irá 
a Copenhague, mas não vou até lá para ficar obser-
vando, calado, sem que demonstremos o verdadeiro 
interesse do povo da Amazônia. Vou fazer o possível 
para externar as nossas posições, no mínimo, com um 
panfleto, Senador Flávio Torres.

Vou realizar, agora, juntamente com a Deputada 
Vanessa, uma audiência pública em Manaus para dis-
cutirmos as nossas posições, percebendo as posições 
de todos, da sociedade civil organizada e da população 
sobre como pensamos essa questão climática. Nós 
queremos, é claro, um planeta saudável. Luto por isso 
desde que cheguei aqui. Quero uma Amazônia verde, 
preservada e conservada. Porém, não dá para conti-
nuarmos, Sr. Presidente, com aquela triste realidade 
das pessoas passando fome, morrendo no interior da 
Amazônia, na Amazônia, que é bonita, rica e bela, mas 
que não pode ter o seu povo sofrendo.

Sr. Presidente, eu gostaria de que pudéssemos 
considerar na íntegra este pronunciamento.

Muito obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR JEFFERSON PRAIA 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se-
nadores,

Há duas semanas, vivi momentos de grande 
emoção ao revisitar a comunidade de Nossa Senho-
ra de Fátima, no Tarumã-Mirim zona rural de Manaus. 
Em seu conjunto, o Tarumã-Mirim ostenta hoje uma 
população de 10 mil de habitantes.

Ali voltei pela primeira vez desde março do ano 
passado quando ainda na qualidade de Secretário Mu-
nicipal de Desenvolvimento Econômico local eu havia 
presidido a cerimônia de inauguração de uma fábrica 
de polpa de frutas, até hoje operada pela Cooperativa 
Mista de Produtores Rurais.

Para minha alegria, verifiquei o quanto essa ini-
ciativa contribui para melhorar as condições de vida 
e trabalho em Nossa Senhora de Fátima e comunida-
des adjacentes.

Nas palavras do companheiro João Carlos Soa-
res, Presidente da Cooperativa, antes da intervenção 
da Secretaria, os produtores locais perdiam até 70% 
da safra anual de cupuaçu, impossibilitados que es-
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tavam de transportá-la para a venda em Manaus e de 
estocá-la em condições adequadas de resfriamento 
e higiene.

O apoio prestado por nossa equipe na Secreta-
ria consistiu em várias providências simples, porém 
decisivas, estabelecidas no Projeto intitulado “Benefi-
ciamento do Cupuaçu na Comunidade Nossa Senhora 
de Fátima, um Projeto que durou um pouco mais de 2 
anos para implantá-lo.

Em primeiro lugar, a designação de engenheiro 
agrônomo da Prefeitura, o companheiro José Everar-
do Torres Portugal, e de uma equipe de estagiários 
dos Cursos de Agronomia, Engenharia Florestal, en-
tre outros, para prestar assistência técnica àqueles 
produtores, compartilhando com cerca de 90 famílias 
as melhores e mais avançadas técnicas de cultivo do 
cupuaçu. O engenheiro agrônomo Portugal já trabalha 
até hoje e é considerado pela comunidade, mais que 
um técnico do Governo, um amigo fiel e parceiro no 
desenvolvimento

Segundo lugar, a Prefeitura de Manaus, em par-
ceria com a Sudam, disponibiliza máquinas e equipa-
mentos na Agroindústria.

A Secretaria por mim dirigida instalou numerosos 
freezeres para congelamento da fruta, acabando com o 
doloroso prejuízo advindo das perdas da produção da 
Comunidade de Fátima e das demais próxima a ela.

Em terceiro lugar viabilizamos o imóvel onde hoje 
funciona a agroindústria.

Em quarto lugar, a Secretaria qualificou as famí-
lias dos agricultores por meio de dezenas de cursos 
que as capacitaram a agregar valor à fruta in natura, 
transformando sua polpa em deliciosos doces e pro-
movendo sua mercadoria graças a um trabalho de ma-
rketing que envolve, entre outros cuidados, o desenho 
e a confecção de embalagens bonitas e atraentes para 
os doces e confeitos de cupuaçu.

Pude provar, literalmente, o resultado desse es-
forço bem orientado na Cupuaçulândia, loja da Coo-
perativa sob a simpática e dinâmica administração da 
Professora Terezinha de Jesus Bezerra da Silva.

Na sequência, me dirigi à fábrica para uma ins-
peção às instalações e uma breve reunião com os pro-
dutores. No caminho, passei pelo Posto de Saúde para 
cumprimentar a funcionária Carla Monteiro, ao lado de 
suas amigas Antônia e Adriele, e também saudei o Sr. 
Tualpa, proprietário do Brechó e Barbearia J. C.

Sr. Presidente, nem mesmo o calor de 38 graus 
à sombra impediu o comparecimento de uma peque-
na multidão ao encontro na fábrica de polpa, presti-
giado pelas presenças do presidente da Associação 
de Moradores, Sr. Romildo Gonçalves de Oliveira; do 
médico Juan Villa; do produtor Fernando Figueiredo 

da Costa, e do aposentado Sr. Almero Queiroz, entre 
tantos outros caros amigos.

Na companhia do Sr. Francisco José dos Santos, 
funcionário da Eletronorte e responsável pela implan-
tação, naquela área, do programa “Luz para Todos”, o 
presidente João Carlos recapitulou as conquistas da 
comunidade em pouco mais de dois anos de existência 
da cooperativa. Destacou que o sucesso obtido com o 
beneficiamento do cupuaçu está estimulando os pro-
dutores a diversificarem suas culturas com a plantação 
do maracujá, da graviola, do abacaxi e da goiaba.

Também listou os novos desafios pela frente, com 
ênfase na ampliação da capacidade de armazenagem 
das atuais 10 para 50 toneladas; na consequente 
necessidade de reforçar a logística de transporte; e 
nas providências para obter um abastecimento mais 
abundante e confiável de energia elétrica, pois hoje a 
voltagem não passa de 90 volts, sendo frequentes as 
noites em que a energia cai.

Nesse ponto, o companheiro Francisco, da Ele-
tronorte, ecoou o sentimento geral de que o programa 
“Luz para Todos”, do Ministério de Minas e Energia, 
mudou para melhor a vida de quem mora e trabalha 
em Nossa Senhora de Fátima. Frisou que a tão espe-
rada ampliação da capacidade de armazenagem virá 
com a instalação de uma câmara frigorífica industrial 
que a cooperativa vai receber no marco desse mesmo 
programa, possibilitando-lhe substituir os atuais free-
zers. Ele também assegurou que em futuro próximo 
serão instalados os equipamentos necessários à ele-
vação da voltagem.

Isso possibilitará a concretização de outro im-
portante projeto da cooperativa a curto/médio prazo: 
a instalação de uma cozinha industrial anexa à fábri-
ca, destinada a multiplicar a escala da produção de 
doces.

A palavra foi aberta a quem quisesse se mani-
festar, e o Dr. Juan Villa aproveitando para enaltecer 
os bem sucedidos esforços do Governo do Presidente 
Lula para elevar o padrão de vida das populações ru-
rais e inverter a tendência das metrópoles ao inchaço, 
informou que avançam as negociações para a conquis-
ta do usucapião coletivo. Sem dúvida, a regularização 
da situação fundiária daquelas famílias lhes trará mais 
segurança para produzir e prosperar.

Preparâmo-nos para entrar na fábrica seguindo 
rígidas especificações de higiene: tivemos de calçar 
luvas, pantufas e usar toucas _ tudo descartável. Lá 
dentro constatei feliz que todo o cupuaçu, cuja safra se 
encerra em março, estava salvo, com zero de perda.

Verifiquei, também, que a construção obedece 
a um padrão que facilita a limpeza e previne a conta-
minação, desde os cantos abaulados nas junções, do 
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teto e do chão com as paredes até protetores para as 
lâmpadas fluorescentes que impedem a dispersão de 
fragmentos de vidro em caso de explosões causadas 
por curto circuito.

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Sena-
dores, Depois da visita à fábrica de polpa de frutas, eu 
viria a testemunhar um agudo contraste a menos de 
10 quilômetros dali.

No complexo de assentamentos rurais do Incra, 
deparei-me com a dura realidade dos nossos irmãos 
indígenas da comunidade de São Sebastião que vivem, 
isto é, sobrevivem das hortas de subsistência onde pre-
domina o cultivo da mandioca e a produção cada vez 
mais criminalizada do carvão de lenha. Essas ativida-
des ocupam o dia-a-dia das famílias, que moram em 
cerca de 500 dos 1.098 lotes do São Sebastião.

Fiquei comovido com o depoimento da líder local, 
Dona Sebastiana Melgueiro, da etnia baré, que recla-
mou do abandono da comunidade pelo Incra. Sem as-
sistência para produzir e gerar renda suficiente para 
uma existência digna, os moradores se arriscam dia-
riamente a ser autuados, multados e até presos pelas 
autoridades ambientais que têm por missão impedir a 
derrubada das matas vizinhas par obtenção do car-
vão. Ora, é a necessidade, são as tristes condições de 
vida e trabalho daquela gente que a obrigam a vender 
esse carvão clandestinamente! Os moradores de São 
Sebastião e seus vizinhos dos demais assentamentos 
fazem isso por absoluta falta de alternativa e de opor-
tunidade, infelizmente.

Seu drama cotidiano exemplifica com clareza o 
que venho repetindo desde que tive o privilégio de ocu-
par esta tribuna pela primeira vez: é preciso preservar 
a natureza, sim, mas não podemos, a esse pretexto, 
nos descuidar dos 25 milhões de seres humanos que 
habitam a Amazônia Legal.

Sabemos que qualquer um de nós, se estivesse 
na mesma situação, no mesmo estado de extrema ne-
cessidade, diante da mesma e absoluta falta de alter-
nativas, faria o mesmo que fazem os assentados em 
São Sebastião para matar a fome dos seus filhos!

Hoje, inúmeras famílias da Amazônia não encon-
tram outro incentivo, outra saída além daquela oferecida 
pelos contrabandistas de madeira de lei ou então pelo 
mercado clandestino de carvão vegetal.

Mas tenho certeza de que, com um foco mais 
acurado, com um volume de recursos mais adequados 
e com uma parceria mais dinâmica e criativa entre o 
poder público, os centros acadêmicos de pesquisa cien-
tífica (como os das universidades federais e estaduais e 
também, é claro, do respeitado Inpa _ Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazônia) e as comunidades locais, 
tudo isso poderá mudar, fazendo com que a explora-

ção não predatória e os serviços ambientais ligados ao 
ecoturismo e a própria preservação aumentem o valor 
da floresta em pé e, ao mesmo tempo, reduzam dras-
ticamente o valor da floresta derrubada. (A propósito, 
nesse mesmo final de semana, membros de minha as-
sessoria encontraram-se em Manaus com uma missão 
de biotecnólogos cubanos que li estavam a convite da 
Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, ouvindo 
de um desses cientistas, o Dr. Orellana, que somen-
te no ano passado foram descobertas e catalogadas 
72 novas espécies vegetais amazônicas _ todas elas 
com potencial de transformar-se em insumos para a 
indústria de medicamentos ou cosméticos.)

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Sena-
dores, Esses e outros problemas e perspectivas foram 
discutidos com os meus amigos de Nossa Senhora de 
Fátima em torno do delicioso almoço servido pelas Srªs 
Maria Emília de Melo de Souza e Raimunda Gonçalves 
Melo no bar e restaurante “Sítio Família Melo”.

Na oportunidade, o agrônomo Portugal detalhou 
planos para integrar os assentados de S. Sebastião e 
outros ao círculo de propriedade gerado na comunida-
de de Fátima, por meio da construção de uma fábrica 
comunitária de farinha de mandioca e duas pequenas 
unidades de produção de rações na área dos assenta-
mentos, com apoio da Embrapa. Reiterou, porém, que 
cabe ao Incra assumir a sua parcela de responsabilida-
de no processo, fornecendo infraestrutura às famílias 
de assentados e coibindo a subdivisão de lotes rurais 
em terrenos residenciais, o que desvia o assentamento 
das suas legítimas funções.

Na despedida, agradeci a toda aquela legião de 
amigos e parabenizei-os, mais uma vez, muito que 
conquistaram em tão pouco tempo com sua união e 
o seu trabalho. Também os alertei para o imperativo 
de incorporar a dimensão “sustentabilidade ambien-
tal” em todos os seus projetos de expansão, pois, so-
mente assim, a continuidade e a prosperidade do seu 
empreendimento poderá passar no teste do tempo e 
seguirá provendo uma existência digna, confortável e 
feliz aos seus filhos e netos.

Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores,
Ao final da tarde, a bordo do pequeno barco a 

moto que me devolveu a Manaus, enquanto contem-
plava o por do sol espalhando seus reflexos dourados 
sobre a imensidão do Rio Negro, meditei e concluí que 
a revolução que a nossa Amazônia necessita e mere-
ce, a exemplo de todas as anteriores revoluções bem-
sucedidas da história, começa por uma mudança na 
maneira como as pessoas percebem a realidade.
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Neste caso, precisamos superar a falsa dicotomia 
entre sustentabilidade e progresso, o falso dilema entre 
preservação da floresta e bem-estar da população...

Chegou a hora de trocar a conjunção e pelo ver-
bo ser: preservação é bem-estar!

São essas reflexões que inspiram o conjunto 
de proposta que pretendo levar aos representantes 
governamentais e não governamentais que estarão 
reunidos em dezembro próximo, em Copenhague, 
para a próxima conferência das Nações Unidas sobre 
mudanças climáticas.

Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT – TO) 

– Será atendido o Sr. Senador de forma regimental.
Após o Senador Jefferson Praia, passo a palavra 

ao Senador Sérgio Zambiasi pelo tempo regimental.
Enquanto o Senador se desloca à tribuna, eu 

gostaria de fazer um pequeno agradecimento.
Estive, no fim de semana, no Rio Grande do Sul – 

pode chegar à tribuna, Senador –, e fui homenageado 
no Município de Ibiraiaras e também no de Veranópolis. 
Nos próximos dias, usarei a tribuna para fazer um rela-
tório de agradecimentos a todas aquelas autoridades 
e à população desses dois Municípios, que, no fim de 
semana, me deixaram muito emocionado pelas belís-
simas duas festas que fizeram a seu conterrâneo no 
Rio Grande do Sul. Obrigado.

Pois, não, Senador.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – É apenas 

para pedir a V. Exª que me inscreva para falar como 
Líder do PSDB.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT – 

TO) – Pois, não. Será inscrito.
Com a palavra o Senador Sérgio Zambiasi. 
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obri-
gado, Presidente Cassol. Com certeza, as região de 
Ibiraiaras, Lagoa Vermelha e Veranópolis ficaram mui-
to felizes em recebê-lo como Senador nascido no Rio 
Grande do Sul e levando, inclusive, boas notícias. 

Digo sempre que o Rio Grande do Sul é um Es-
tado extremamente privilegiado. Temos três Senadores 
eleitos pelo Rio Grande do Sul: eu, o Senador Simon 
e o Senador Paim. Mas esta Casa ainda contempla as 
presenças do Senador Cassol, que é de Ibiraiaras, no 
Rio Grande do Sul, do Senador Neuto de Conto, que 
é da minha cidade, Encantado, no Vale do Rio Taqua-
ri, no Rio Grande do Sul, e da Senadora Serys, que 
é do Município de Cruz Alta, também no meu Estado. 
Somos seis e ainda há o Senador Gilberto Goellner, 
que é da Cidade de Não Me Toque, também no Rio 
Grande do Sul. Então, temos aqui uma bancada de 

sete Senadores nascidos no Rio Grande do Sul. Isso 
privilegia meu Estado, tendo quase 10% da totalida-
de dos que hoje são titulares de suas funções nesta 
Casa Legislativa. 

É uma grande honra para o Rio Grande do Sul e 
mostra também a importância que esse Estado teve no 
desenvolvimento das mais diversas regiões do Brasil. 
Falo exatamente no desenvolvimento em fronteiras, 
Presidente Cassol, porque tramita aqui nesta Casa um 
projeto da minha autoria, na representação do Merco-
sul, o Projeto 313, de 2008, que institui uma proposta 
criando o Estatuto da Fronteira para as cidades gêmeas 
e demais Municípios localizados na faixa de fronteira 
do Brasil com os países vizinhos. 

O citado projeto visa a promover o desenvolvi-
mento econômico, social, científico, tecnológico e cul-
tural dos Municípios situados nessas áreas, bem como 
aprofundar o processo de integração regional no âmbito 
do Mercosul e das demais regiões limítrofes.

Trata-se de um projeto meritório e consistente, 
na opinião daqueles que o examinaram, mas que teve 
a sua constitucionalidade questionada por vício de ini-
ciativa, pois cria direitos e obrigações para todos os 
países limítrofes, vale dizer, para todos os países sul-
americanos, à exceção do Chile e do Equador.

Os consultores desta Casa e da Câmara dos De-
putados chamados a examinar aspectos técnicos da 
matéria, lembraram que a proposta implica modifica-
ções no ordenamento jurídico dos países limítrofes, o 
que foge, e eu reconheço, à competência do Congresso 
Nacional. Lembraram ainda que em alguns dos seus 
dispositivos a proposta também acaba invadindo áreas 
que são de competência exclusiva do Poder Executivo, 
ferindo assim preceitos constitucionais.

Entretanto, Presidente Cassol, Srªs Senadoras, 
Srs. Senadores, os pareceres técnicos de ambas as 
Casas enfatizam o mérito, o senso de oportunidade e 
a consistência do PLS 313, de 2008, o que me leva 
a apelar ao Poder Executivo para que leve a propos-
ta adiante encaminhando aqui ao Congresso Nacio-
nal propositura de natureza semelhante, melhorada, 
aperfeiçoada, mas que não deixe de discutir as nos-
sas fronteiras.

Para que todos saibam mais detalhadamente do 
que se trata, passo a fazer umas breves considerações 
sobre o projeto da minha autoria e assuntos correlatos. 
Esse projeto busca atender a antigas reivindicações 
das populações de Municípios limítrofes, e em especial, 
das cidades-gêmeas da faixa de fronteira – assim en-
tendidas aquelas localidades de dois ou mais países, 
conurbadas ou que apresentem grande potencial de 
integração – no sentido de facilitar a locomoção dos mo-
radores e a interação das comunidades. A reivindicação 
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dessas comunidades é endossada pela Confederação 
Nacional dos Municípios, que destaca a necessidade 
de ações bilaterais ou multilaterais para promover o 
desenvolvimento das regiões fronteiriças. 

O Estatuto de Fronteiras que proponho como 
idéia, como proposta, como discussão orienta-se, 
entre outros, por estes objetivos: o fortalecimento do 
processo de integração e cooperação entre Brasil e 
Uruguai, Argentina, Paraguai e Bolívia, Peru, Colôm-
bia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa, 
por meio da eliminação de barreiras, a interação das 
comunidades fronteiriças com base em critérios de re-
ciprocidade; adoção, sempre que possível, de regimes 
especiais na estrutura de transporte e na legislação 
tributária, trabalhista, comercial, aduaneira e de segu-
ridade social; investimentos em infraestrutura viárias 
nos Municípios de fronteira e nas cidades-gêmeas; 
ações comuns para a preservação e aproveitamento 
sustentável dos recursos naturais; investimentos na 
melhoria da qualidade da educação e na formação de 
recursos humanos; e aprofundamento das ações de 
cooperação policial e judiciária, de forma a facilitar a 
aplicação do princípio da territorialidade.

O projeto foi examinado pelos quadros técnicos do 
Senado e da Câmara dos Deputados, mas foi também 
encaminhado ao Ministério da Integração Nacional, de 
cujo parecer destaco algumas ponderações.

O Parecer lembra, por exemplo, que o Brasil é 
o quinto maior país do mundo em extensão territorial, 
com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, 7.637 qui-
lômetros de fronteira marítima e 16.886 quilômetros de 
fronteira terrestre, que é a que aqui merece atenção 
em nosso pronunciamento. Com sua dimensão con-
tinental, o Brasil só não tem fronteira, na América do 
Sul, com o Equador e o Chile. É interessante obser-
var também que a faixa de fronteira, ou seja, a faixa 
interna, com 150 quilômetros de largura, paralela à 
linha divisória terrestre, abrange 588 Municípios de 
11 Estados: Pará, Amapá, Amazonas, Roraima, Acre, 
Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nesses 588 Mu-
nicípios vive uma população de quase 10 milhões de 
brasileiros, muitos deles em comunidades carentes de 
progresso em consequência, entre outras razões, da 
ausência de mecanismos que promovam a interação 
com as comunidades limítrofes.

Como se sabe, a faixa de fronteira não se con-
funde com a definição de limite territorial. Trata-se de 
um espaço com características próprias, com fluxos e 
interações fronteiriças em graus variados, no qual as 
comunidades mais integradas e evoluídas quase sem-
pre constituem as chamadas cidades-gêmeas.

Ao longo da história, os países limítrofes, entre 
eles o Brasil, aplicaram às suas áreas de fronteira o 
conceito de zonas de segurança, adotando critérios 
que restringiam o processo de integração em nome do 
controle, da proteção e da segurança. Esse conceito, 
porém, não tem razão de subsistir no momento em que 
o processo globalizante se impõe em todo o Planeta, 
com interação econômica, desenvolvimento tecnoló-
gico jamais visto e comunicação instantânea.

O que o projeto propõe, ao instituir o Estatuto 
de Fronteira, é prover essas regiões de mecanismos 
que, ao invés de engessar o progresso, promovam a 
integração das comunidades com ganhos recíprocos. 
Para entender como esses entraves dificultam o desen-
volvimento, Sr. Presidente, basta lembrar, por exemplo, 
que um trabalhador qualificado tem dificuldades para 
trabalhar numa empresa que necessita daquela mão 
de obra especializada, porque as legislações trabalhis-
tas do seu país e do país vizinho não têm correspon-
dência. Da mesma forma, uma empresa que detenha 
capital e tecnologia não pode investir na comunidade 
vizinha em razão de obstáculos na legislação do país 
limítrofe, quando um Estatuto de Fronteira poderia di-
rimir questões desse tipo.

Na apreciação técnica das consultorias do Sena-
do e da Câmara dos Deputados, como já mencionei, 
o projeto padece do vício de iniciativa, pois implicaria 
a implementação de acordos internacionais, o que é 
de competência do Poder Executivo Federal. Também 
ao criar direitos e obrigações para os demais Entes 
federados, o Congresso Nacional estaria exorbitan-
do em suas funções, visto que a autorização, nesses 
casos, dependeria do Legislativo da instância corres-
pondente.

Entretanto, os pareceres acolhem a matéria no 
que concerne ao mérito. A Nota Informativa da Consul-
toria do Senado menciona o art. 4º, parágrafo único da 
Constituição Federal, que diz: “A República Federativa 
do Brasil buscará a integração econômica, política, so-
cial e cultural dos povos da América Latina, visando 
à formação de uma comunidade latino-americana de 
nações”; e a Informação Técnica da Consultoria da Câ-
mara dos Deputados, ressaltando embora que a maté-
ria vai de encontro ao sistema constitucional brasileiro, 
acentua que “a iniciativa em pauta é interessantíssima 
e visa resolver inúmeros problemas que existem nas 
fronteiras entre o Brasil e os países limítrofes”. 

Com base nesses argumentos, Sr. Presidente, 
que alinhavam as vantagens da instituição do Estatuto 
de Fronteira, tal como propõe o Projeto 313/2008, e 
atento ao clamor das populações que vivem nas co-
munidades fronteiriças, carentes de progresso e fartas 
de um isolamento que não se justifica em tempos de 
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integração social e econômica, faço daqui um apelo 
ao Poder Executivo, ao Presidente Lula, ao Ministério 
da Integração, aos demais Ministérios interessados 
nesse processo, para que assumam esta causa, en-
caminhando ao Congresso Nacional uma propositura 
que contemple instituir o Estatuto de Fronteira. Tenho 
certeza de que aqui, na instância legislativa, saberemos 
valorizar a iniciativa e contribuiremos para o seu aper-
feiçoamento, para que a comunidade latino-americana 
de nações, preconizada pela Carta Magna, se torne 
realmente uma realidade a cada dia mais próxima e 
mais palpável. 

Temos todo tipo de problemas nas fronteiras. 
Basta abrir os jornais de ontem para ver, por exem-
plo, matéria extraída do jornal Correio do Povo, do Rio 
Grande do Sul: 

“Aduanas até o Mato Grosso estão em 
total abandono. 

É de total abandono a situação dos pos-
tos de aduana em 6 mil quilômetros de fron-
teira que vai do Rio Grande do Sul ao Mato 
Grosso do Sul. 

A conclusão integra a primeira parte de 
estudo de mapeamento dos postos de fronteira 
do Sindicato Nacional dos Analistas Tributários 
da Receita Federal (Sindireceita) e visa apon-
tar soluções a curto prazo [...] 

O Sindireceita sugere várias medidas. 
Entre elas, a definição de uso de scanners, 
investimento em inteligência fiscal e policial 
e deslocamento e contratação de mais ser-
vidores para as regiões de fronteiras, com a 
criação de adicionais de risco como estímulo 
à permanência desses funcionários em áreas 
estratégicas. “Não podemos mais assistir imó-
veis a derrubada de helicópteros e esperar que 
quadrilhas aumentem seus arsenais para um 
confronto aberto contra o Estado brasileiro e 
a democracia”, [diz aqui o Sindireceita].

E, para encerrar, Presidente, também o registro 
de um problema muito sério que está enfrentando a 
cidade de Santana do Livramento, lá na fronteira do 
Uruguai, na sua vizinha Rivera. Livramento e Rivera 
são duas cidades-gêmeas, duas cidades irmãs, divi-
didas por apenas uma rua, fronteira seca. O Hospital 
Santa Casa, que atende a região, foi interditado pelo 
Conselho Regional de Medicina, tendo em vista as 
precárias condições enfrentadas pelo Hospital. E o 
Município está tentando, de todas as maneiras, fazer 
o atendimento adequado, mas, neste momento, quem 
está atendendo as emergências é o hospital de Rivera, 
no Uruguai. E nós já temos casos de bebês brasileiros 

nascidos no Uruguai que já começam a enfrentar um 
problema legal, um problema burocrático. 

De acordo com a Srª Eliana Puglia, Consulesa 
do Brasil em Rivera, todas as mães que tiveram seus 
filhos em território uruguaio deverão procurar, agora, 
o Consulado brasileiro em Rivera para registrar o nas-
cimento das crianças no Uruguai. Essas crianças são 
consideradas brasileiras natas. Agora, olhem bem, ve-
jam o périplo por que passa essa mãe após o parto, 
devido às circunstâncias do fechamento do hospital 
em Livramento. A mãe tem que fazer o traslado em 
cartório de 1º Ofício, os documentos serão levados 
também para um cartório de 1º Ofício em Brasília, a 
partir daí, a criança poderá ter RG e CPF; a partir daí, 
então, ela será brasileira. Isso é feito gratuitamente, já 
que as parturientes são do Sistema Único de Saúde, 
disse a Srª Eliane. A consulesa afirmou, ainda, que as 
crianças só terão dupla cidadania se os pais pedirem 
os documentos dos filhos no Uruguai também.

Então, são essas circunstâncias que nós preci-
samos resolver. E eu entendo que, por meio de um 
estatuto de fronteira, nós vamos criar mecanismos 
para desenvolver mais essas regiões, promover inves-
timentos e gerar emprego, renda e desenvolvimento 
para a região. 

Nós temos um levantamento, Senador Cassol, 
que nos mostra que as regiões de mais forte migração 
rumo a centros maiores são exatamente as de frontei-
ras, pelo menos no Rio Grande do Sul.

Eu acho que o Governo precisa, urgentemente, 
criar esses mecanismos de investimentos para que as 
fronteiras sejam mais vivificadas e mais bem desenvol-
vidas. Com isso, seguramente, nós teremos, inclusive, 
maior segurança.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT 

– TO) – Após o pronunciamento do Senador Sérgio 
Zambiasi, concedo a palavra, pela Liderança, ao ilustre 
Senador Marcelo Crivella, Líder do PRB. Em seguida, 
ao Senador Alvaro Dias.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, telespectadores e ouvintes da 
Rádio Senado, senhores presentes, hoje sou a voz tris-
te do Rio. A voz sentida da Baixada Fluminense que, 
nas minhas pobres palavras, vem prestar reverente o 
tributo da nossa dor. 

Lamentamos o acidente do avião da FAB e a mor-
te de dois brasileiros, ao mesmo tempo em que somos 
tomados pelo infinito que há na admiração, na dor e na 
saudade desse vulto de bravura, desse soldado abne-
gado, o Suboficial Marcelo dos Santos Dias. Ninguém 
pode definir ao certo a dimensão desses sentimentos. 
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Podemos supor que está ligado à duração que tais 
fatos têm em nossa lembrança afetiva ou nos efeitos 
que imprimem na nossa forma de ver o mundo. Pois 
isso tudo reafirma o conceito do infinito neste episódio. 
Porque jamais esqueceremos o suboficial que no po-
bre cenário humano dos nossos dias tomou para si a 
imensa missão de salvar todos os tripulantes do avião, 
mas também sobretudo e principalmente nos legar 
uma lição imortal que renova em cada um de nós a fé 
na humanidade. Seu gesto de heroísmo nos enche de 
admiração, ao mesmo tempo em que sua partida deixa 
o gosto amargo de um momento que poderia terminar 
de maneira diferente. Era para esse herói fluminense 
receber em vida a justa homenagem, cercado pelo ca-
rinho e ternura da sua família, admiração e respeito de 
seus superiores e companheiros e, antes e acima de 
tudo, a gratidão eterna de cada um dos tripulantes que 
ele ajudou a salvar, cedendo-lhes a vez, estimulando 
seus ânimos, esquecendo da própria vida, exaurindo 
todas as energia que possuía, até que cumprisse seu 
derradeiro dever de herói brasileiro, restando solitário 
apenas com o aplauso da sua consciência.

Ali não era somente o soldado da Aeronáutica. 
Era a figura daquele condor heroico, formado para 
rasgar o céu como uma tocha de fogo no momento 
supremo da guerra, quando a Pátria lhe requer a vida 
e cuja imagem Afonso Arinos criou para marcar a con-
tingência político-ideológica do seu tempo, manchado 
pelo sangue inocente do Major Rubens Vaz, derrama-
do em vão. Ali era o mais alto sentimento de honra e 
bravura do homem brasileiro, imbuído do sagrado es-
pírito de servir e fazer do amor ao próximo a razão de 
sua existência. 

E foi no que temos de mais exuberante, a Ama-
zônia, que o destino lhe ergueu o altar do sacrifício e 
imprimiu a sua vida nos últimos instantes aquela di-
mensão infinita que jamais poderemos avaliar em toda 
a sua extensão.

Infinita foi a sua tenacidade para manter a tran-
quilidade durante a queda do avião e, com inteligência, 
organizar a fuga, uma vez vencido o desafio do pouso; 
infinita foi sua serenidade diante dos clarões da eter-
nidade; infinita foi sua lealdade a tudo que jurou amar 
e defender quando ingressou na Força Aérea; infinita 
foi a sua bondade ao pensar nos outros muito mais do 
que em si mesmo; infinita foi a sua fé em Deus cada 
vez que estendeu sua mão para amparar cada um 
dos passageiros e lhes conduzir seguros à porta da 
salvação, até que só lhe restou a mão de Deus para 
conduzi-lo aos portões da vida eterna.

Ele que ajudou a todos, não teve ninguém para 
ajudá-lo. Esgotou-se demais em salvar os outros e já 
não possuía forças para vencer a correnteza daquelas 

águas pujantes e salvar a si mesmo. Deu-se no cum-
primento do dever. E foi assim que Deus o tomou. O 
mundo não o merecia. Nós, que não soubemos guardá-
lo, não o merecíamos. 

As águas do igarapé levaram para os oceanos e 
de lá para o mundo o exemplo majestoso, inesquecível 
e heroico do soldado brasileiro que deu a vida para sal-
var seus irmãos, possuído de idealismo e renúncia.

Numa fase da vida de tantas controvérsias, em 
que a pobre humanidade, trôpega pelo torpor dos seus 
próprios enganos, afasta-se dos valores éticos e se 
degenera na impiedade, no egoísmo, na mentira e na 
injustiça, o bravo suboficial, como os primeiros raios de 
uma manhã ensolarada e sem nuvens rasga a escuridão 
da noite, rompeu os horizontes infinitos da esperança 
e nos trouxe de volta a fé na humanidade. 

Ontem, no Dia de Finados, ao longo de nossas 
ruas e avenidas, contemplamos enormes multidões 
que se agitavam no coração de nossas cidades em 
direção às sepulturas. 

Muitos pais choraram seus filhos, mães choraram 
suas filhas, irmãos carpiam irmãos e, no Cemitério Par-
que Jardim de Mesquita, a Pátria, magoada e triste, 
chorava a perda de seu filho que um dia prometeu e 
na hora da decisão cumpriu o legado do nosso Hino: 
“Verás que um filho não foge à luta”. 

Foi isso que a Pátria, enlutada e orgulhosa, cons-
tatou no gesto do herói da Força Aérea, que, na sua 
morte, foi a encarnação da honra. Sua atitude se acres-
centa ao patrimônio moral da nossa geração. Ele soube 
cumprir com abnegação e denodo a sua missão e se 
entronizou de cabeça erguida no Panteão da Pátria. 
Seu corpo exausto foi encontrado nas margens do Ituí, 
a 2,5 km do trágico acidente, mas seu exemplo paira 
para sempre nos céus do Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT – 

TO) – Após o pronunciamento do Senador Marcelo Cri-
vella, por cessão do Senador César Borges, concedo 
a palavra ao nobre Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, pela importância, pela 
responsabilidade e pelo talento, creio ser imprescin-
dível fazer a leitura, da tribuna do Senado Federal, de 
um artigo escrito pelo ex-Presidente Fernando Hen-
rique Cardoso e veiculado em vários jornais do País 
no último domingo.

O ex-Presidente faz seriíssima advertência. Vale 
pelo registro histórico, mas vale sobretudo como re-
flexão a que devemos nos submeter diante das afir-
mações competentes e contundentes de Fernando 
Henrique Cardoso. Creio que desnecessário se torna 
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fazer preliminarmente qualquer comentário; prefiro ler 
o artigo para que, nos Anais da Casa, seja registrado, 
sobretudo, para que o povo brasileiro possa sobre es-
sas verdades refletir.

Diz o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso 
em artigo intitulado “Para onde vamos?”:

“A enxurrada de decisões governamen-
tais esdrúxulas, frases presidenciais aparente-
mente sem sentido e muita propaganda talvez 
levem as pessoas de bom senso a se per-
guntarem: afinal, para onde vamos? Coloco 
o advérbio ‘talvez’ porque alguns estão de tal 
modo inebriados com “o maior espetáculo da 
terra”, de riqueza fácil que beneficia a poucos, 
que tenho dúvidas. Parece mais confortável fa-
zer de conta que tudo vai bem e esquecer as 
transgressões cotidianas, o discricionarismo 
das decisões, o atropelo, se não da lei, dos 
bons costumes. Tornou-se habitual dizer que 
o Governo Lula deu continuidade ao que de 
bom foi feito pelo governo anterior e ainda por 
cima melhorou muita coisa. Então, por que e 
para que questionar os pequenos desvios de 
conduta ou pequenos arranhões na lei?

Só que cada pequena transgressão, cada 
desvio, vai se acumulando até desfigurar o ori-
ginal. Como dizia o famoso príncipe treslou-
cado, nesta loucura, há método. Método que 
provavelmente não advenha do nosso príncipe, 
apenas vítima, quem sabe, de apoteose ver-
bal. Mas tudo o que o cerca possui um DNA 
que, mesmo sem conspiração alguma, pode 
levar o País, devagarinho, quase sem que se 
perceba, a moldar-se a um estilo de política e 
a uma forma de relacionamento entre Estado, 
economia e sociedade, que pouco tem a ver 
com os nossos ideais democráticos.

É possível escolher ao acaso os exem-
plos de “pequenos assassinatos”. Por que fazer 
o Congresso engolir, sem tempo para respirar, 
uma mudança na legislação do petróleo mal 
explicada, mal ajambrada? Mudança que nem 
sequer pode ser apresentada como uma ban-
deira “nacionalista”, pois se o sistema atual, 
de concessões, fosse “entreguista” deveria ter 
sido banido, e não foi. Apenas se juntou a ele 
o sistema de partilha, sujeito a três ou quatro 
instâncias político-burocráticas para dificultar 
a vida dos empresários e cevar os facilitado-
res de negócios na máquina pública. Por que 
anunciar quem venceu a concorrência para a 
compra de aviões militares, se o processo de 
seleção não terminou? Por que tanto ruído e 

tanta ingerência governamental em uma com-
panhia (a Vale) que, se não é totalmente pri-
vada, possui capital misto regido por estatuto 
das empresas privadas? Por que antecipar a 
campanha eleitoral e, sem qualquer pudor, 
passear pelo Brasil às custas do Tesouro (ti-
rando dinheiro do seu, do meu, do nosso bol-
so...) exibindo uma candidata claudicante? Por 
que, na política externa, esquecer-se de que 
no Irã há forças democráticas, muçulmanas 
inclusive, que lutam contra Ahmadinejad e fa-
zer mesuras a quem não se preocupa com a 
paz ou os direitos humanos?

Pouco a pouco, por trás do que podem pa-
recer gestos isolados e nem tão graves assim, 
o DNA do “autoritarismo popular” vai minando 
o espírito da democracia constitucional. Essa 
supõe regras, informação, participação, repre-
sentação e deliberação consciente. Na contra-
mão disso tudo, vamos regressando a formas 
políticas do tempo do autoritarismo militar, 
quando os “projetos de impacto” (alguns dos 
quais viraram “esqueletos”, quer dizer, obras 
que deixaram penduradas no Tesouro dívidas 
impagáveis) animavam as empreiteiras e infla-
vam os corações dos ilusos: “Brasil, ame-o ou 
deixe-o”. Em pauta, temos a Transnordestina, o 
trem-bala, a Norte-Sul, a transposição do São 
Francisco e as centenas de pequenas obras 
do PAC, que, boas algumas; outras nem tanto, 
jorram aos borbotões no orçamento e minguam 
pela falta de competência operacional ou por 
desvios barrados pelo TCU. Não importa: no 
alarido da publicidade, é como se o povo já fru-
ísse os benefícios: “Minha casa, minha vida”; 
biodiesel de mamona; redenção da agricultura 
familiar; etanol para o mundo e, na voragem 
de novos slogans, pré-sal para todos.

Diferentemente do que ocorria com o 
autoritarismo militar, o atual não põe ninguém 
na cadeia. Mas da própria boca presidencial 
saem impropérios para matar moralmente em-
presários, políticos, jornalistas ou quem quer 
que seja que ouse discordar do estilo “Brasil 
potência”. Até mesmo a apologia da bomba atô-
mica como instrumento para que cheguemos 
ao Conselho de Segurança da ONU – contra 
a letra expressa da Constituição –, vez por 
outra é defendida por altos funcionários, sem 
que se pergunte à cidadania qual o melhor 
rumo para o Brasil. Até porque o presidente 
já declarou que, em matéria de objetivos es-
tratégicos (como a compra dos caças), ele 
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resolve sozinho. Pena que tivesse se esque-
cido de acrescentar “l’État cést moi”. Mas não 
esqueceu de dar as razões que o levaram a 
tal decisão estratégica: viu que havia piratas 
na Somália e, portanto, precisamos de aviões 
de caça para defender “nosso pré-sal”. Está 
bem, tudo muito lógico.

Pode ser grave, mas, dirão os realistas, 
o tempo passa e o que fica são os resultados. 
Entre estes, contudo, há alguns preocupantes. 
Se há lógica nos despautérios, ela é uma só: a 
do poder sem limites. Poder presidencial com 
aplausos do povo, como em toda boa situação 
autoritária, e poder burocrático-corporativo, 
sem graça alguma para o povo. Este último 
tem método. Estado e sindicatos, Estado e 
movimentos sociais estão cada vez mais fun-
didos nos altos-fornos do Tesouro. Os partidos 
estão desmoralizados. Foi no “dedaço” que 
Lula escolheu a candidata do PT à sucessão, 
como faziam os presidentes mexicanos nos 
tempos do predomínio do PRI. Devastados os 
partidos, se Dilma ganhar as eleições, sobra-
rá um subperonismo (o lulismo) contagiando 
os dóceis fragmentos partidários, uma buro-
cracia sindical aninhada no Estado e, como 
base do bloco de poder, a força dos fundos 
de pensão”.

(Interrupção do som.)

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Eu peço 
a V. Exª, Sr. Presidente, mais alguns minutos para 
concluir.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Sena-
dor, eu queria um aparte, por favor.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Vou conce-
der assim que concluir a leitura deste artigo.

“Estes são “estrelas novas”. Surgiram no 
firmamento, mudaram de trajetória e nossos 
vorazes mas ingênuos capitalistas recebem 
deles o abraço da morte. Com uma ajudinha 
do BNDES, então, tudo fica perfeito: temos 
a aliança entre o Estado, os sindicatos, os 
fundos de pensão e os felizardos de grandes 
empresas que a eles se associam.

Ora dirão (já que falei de estrelas), os 
fundos de pensão constituem a mola da eco-
nomia moderna. É certo. Só que os nossos 
pertencem a funcionários de empresas públi-
cas. Ora, nessas, o PT, que já dominava a re-
presentação dos empregados, domina agora 
a dos empregadores (governo). Com isso, os 
fundos se tornaram instrumentos de poder po-

lítico, não propriamente de um partido, mas do 
segmento sindical-corporativo que o domina. 
No Brasil, os fundos de pensão não são ape-
nas acionistas – com a liberdade de vender e 
comprar em bolsas –, mas gestores: participam 
dos blocos de controle ou dos conselhos de 
empresas privadas ou ‘privatizadas’. Partidos 
fracos, sindicatos fortes, fundos de pensão 
convergindo com os interesses de um partido 
no governo e para eles atraindo sócios priva-
dos privilegiados, eis o bloco sobre o qual o 
subperonismo lulista se sustentará no futuro, 
se ganhar as eleições. Comecei com para onde 
vamos?. Termino dizendo que é mais do que 
tempo de dar um basta ao continuísmo antes 
que seja tarde.”

Artigo do ex-Presidente Fernando Henrique Car-
doso.

Concedo um aparte ao Senador Eduardo Aze-
redo, com prazer.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador 
Alvaro Dias, V. Exª traz, de maneira muito oportuna, a 
leitura desse artigo do ex-Presidente Fernando Henri-
que, que chama à responsabilidade, chama à sensatez. 
É evidente que é muito bom vermos o Brasil crescendo, 
que é muito bom que haja desenvolvimento. Entretanto, 
há que se fazer um alerta: não se deve exagerar, não 
se deve extrapolar o que é real. E as promessas estão 
nesse campo; estão indo para questões que podem 
ser viabilizadas daqui a dez anos, daqui a quinze anos. 
O Governo, no início, lançou o Programa Fome Zero. 
Como não teve nenhum sucesso em um ano, trocou o 
ministro e adotou a fórmula do Bolsa-Escola – inicial-
mente, até lançada pelo Senador Cristovam Buarque 
–; depois, foi fundida com outros programas e virou o 
Bolsa-Família. Assim também aconteceu com alguns 
outros projetos do Governo, que começam e, depois, 
são esquecidos, quando não dão muito certo. O PAC 
é um desses projetos, quer dizer, é uma coletânea de 
programas; alguns antigos, outros novos. Temos uma 
execução inferior a 20% do que estava previsto para 
este ano no PAC. E aí quero relatar, Senador Alvaro 
Dias, que, neste fim de semana – aproveitei para ir a 
Minas Gerais, ao interior de Minas, na verdade, pró-
ximo a Belo Horizonte –, fiz uma vistoria de verdade. 
Não fiz aquela vistoria tipo inauguração, em que há se-
gurança, fotógrafos. Não, fiz uma vistoria daquelas de 
perguntar às pessoas, de ver o que está acontecendo, 
de passar de carro, e não de avião ou de helicóptero. 
E a vistoria que fiz, na BR-040, entre Belo Horizonte e 
Brasília, mostra que está muito atrasada a obra; e ela 
já deveria estar pronta. Na verdade, ela só começou 
com recursos que consegui colocar aqui, com emendas 
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de bancada, que nós, como Senadores, indicamos às 
nossas bancadas. E foi assim que, durante três anos, 
consegui colocar recursos para a BR-040 ser duplica-
da. E aí ela começou a ser duplicada. Só que já devia 
estar pronta. O que vi, nas redondezas de Sete La-
goas, de Paraopeba, chegando ao chamado trevo de 
Curvelo, no sentido de Brasília, foi uma obra que se 
vai prolongando, prolongando, enquanto ela já deve-
ria estar pronta há muito tempo. Essa é uma vistoria 
in loco, uma vistoria real, que mostra que a demora 
realmente acontece. De maneira que temos que estar 
cobrando, sim; cobrando para que o Governo não se 
deixe levar pelo entusiasmo exagerado. É muito bom, 
volto a dizer, que tenhamos um clima positivo, que o 
Brasil cresça, mas não pode ser a esse custo da ilusão, 
ao custo da transgressão de regras civilizadas, demo-
cráticas, dentro de uma eleição. É isto o que o Governo 
está fazendo: o Governo está transgredindo as regras 
eleitorais, está tratando o brasileiro como se fosse uma 
pessoa desinformada, a ponto de o Presidente dizer: 
“No passado, eles não tinham o que inaugurar. Estão 
reclamando porque temos o que inaugurar.” É uma me-
mória fraca, porque o Presidente sabe muito bem que 
o seu partido é que sempre foi extremamente crítico, 
grosseiro até em criticar inaugurações de pessoas que 
não eram do seu partido. Agora, não; agora eles acham 
tudo muito certo, acham perfeito fazer, com mais de 
um ano de antecedência, uma pré-campanha.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Agradeço 
a V. Exª, Senador Eduardo Azeredo.

Concedo um aparte ao Senador Antonio Carlos 
Magalhães Júnior com prazer.

O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Se-
nador Alvaro Dias, é muito importante a leitura e os 
comentários de V. Exª sobre o artigo do ex-Presidente 
Fernando Henrique, colocando as coisas nos devidos 
lugares. É inaceitável a partidarização do Estado. Es-
tamos vendo isso. O Presidente Lula e o seu Governo 
estão partidarizando o Estado em todos os setores, 
seja no próprio Executivo ou até nos fundos de pensão 
de empresas estatais, que lidam com dinheiro privado. 
Embora essas entidades tenham origem em empresas 
governamentais, é dinheiro privado. Portanto, ele tem 
que ser aplicado com responsabilidade e dirigido com 
responsabilidade. Ainda há o massacre que o Congres-
so vem sofrendo em relação à sua atividade normal, 
quer dizer, o rolo compressor. Em qualquer votação, não 
se respeita o debate democrático. Vimos isso na CPI da 
Petrobras, pela forma como se comportaram conosco. 
Eu, V. Exª e o Senador Sérgio Guerra sentimos isso e 
não pudemos fazer absolutamente nada mais do que 
fizemos em função do rolo compressor que passou. 
O TCU é massacrado por estar fiscalizando, mas, até 

2002, era o PT que dizia, que acusava, que apoiava o 
TCU no sentido de paralisar obras. Na verdade, acho 
que a ocupação do Estado pela máquina partidária é 
uma coisa brutal. Outra coisa: o Governo simplesmen-
te não dá importância aos reclamos da Oposição e da 
imprensa. “É isso mesmo; tem que ser como nós quere-
mos”. Ou seja, é uma atitude antidemocrática. Os 80% 
de aprovação do Presidente Lula não lhe dão o direito 
de passar por cima das instituições constituídas neste 
País, dos Poderes constituídos. O simples índice de 
popularidade não dá a ele esse direito e nem ao seu 
Governo. O respeito pelas instituições e a não partidari-
zação do Estado são fundamentais. Então, é importante 
esse comentário de V. Exª e é preciso que reajamos 
aqui a essa situação, porque nosso papel tem que ser 
exatamente esse que estamos desempenhando, que 
estamos empreendendo agora. Isso vai ser continua-
do pelo PSDB, pelo Democratas. Não vamos aceitar 
mais rolo compressor nem que as instituições sejam 
feridas e sejam ultrajadas para que o partidarismo de 
Estado comande o processo político.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obri-
gado, Senador Antonio Carlos Júnior.

Este artigo do ex-Presidente Fernando Henrique 
Cardoso mereceria tempo maior. Estamos restritos ao 
que permite o Regimento, não teremos tempo para os 
comentários que gostaríamos de fazer a respeito.

Há um pedido de aparte do Senador Eduardo 
Suplicy. Peço a compreensão do Presidente da Mesa 
para que eu possa concedê-lo ao Senador Suplicy, 
até para estabelecer o contraditório, e, depois, então, 
concluiria o pronunciamento.

Senador Suplicy, V. Exª tem o aparte.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pre-

zado Senador Alvaro Dias, primeiro, quero dizer que 
o artigo do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso 
“Para onde vamos?” constitui uma reflexão bem escrita, 
bem elaborada. Na verdade, o ex-Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, embora com visão bastante crítica 
do Presidente Lula, faz esse artigo em termos... Ques-
tão de respeito, de confissão de quem observa certos 
aspectos e procura chamar a atenção. Nem sempre 
reconhece na ação do Governo do Presidente Lula 
algo que realmente deve ser considerado e, mais do 
que respeitado, reconhecido. Por exemplo, analisemos 
o que ele menciona de como o Governo do Presidente 
Lula modificou, em alguns pontos, diversos programas 
sociais que tiveram origem em seu governo. E isso, 
obviamente, há que ser reconhecido no Governo do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas, não há 
dúvida de que houve uma expansão muito significativa 
de valores a ponto de hoje, para citar, por exemplo, o 
Programa Bolsa-Família, termos cerca de 13 milhões 
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de pessoas atendidas. Em dezembro de 2003, eram 
3,5 milhões ou quase 5 milhões ainda no Bolsa-Escola, 
mas passou para 13 milhões. E é interessante o que 
nos informa a Pesquisa Nacional por Amostra de Do-
micílios e o estudo recém-publicado pelo Ipea, Pnad 
2008, Primeiras Análises. Do período de 2001 para 
cá, passamos de um coeficiente de 0,594 para 0,587, 
para 0,581, para 0,569, 0,566, 0,56, 0,552 e finalmente 
0,544. Ou seja, todos os anos, gradualmente, um declí-
nio do coeficiente de desigualdade e que ainda coloca 
o Brasil como o décimo país com maior desigualdade 
no mundo. Então nós estamos avançando, mas ainda 
temos muito que avançar. Este mesmo estudo mostra 
que a porcentagem de famílias pobres, que em 2003 
era de 39,4%, baixou em 2008 para 25,3%. Ou seja, 
são informações objetivas importantes que resultam 
do conjunto de políticas sociais, econômicas que le-
varam o Brasil a uma situação melhor e que levaram 
em conta as experiências que aconteceram durante 
os oito anos do Governo Fernando Henrique Cardoso. 
Eu avalio que precisamos ainda melhorar isso e avan-
çarmos muito mais. De qualquer maneira, as obser-
vações do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso 
certamente estarão fazendo o Presidente Lula refletir 
e provavelmente ele irá fazer alguma observação so-
bre essas considerações. Mas avalio que se trata de 
um debate positivo, felizmente nós estamos vivendo 
numa democracia onde o ex-Presidente agora resolve 
manifestar a sua avaliação crítica. Mas que bom que o 
Brasil durante o Governo do Presidente Lula vive uma 
democracia de profundidade de valor que permite ao 
nosso Senador Alvaro Dias aqui trazer esta reflexão 
para todos nós.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obri-
gado, Senador Suplicy, pelo moderado aparte de V. Exª. 
Eu creio que nós teremos novas oportunidades para 
continuar o debate sobre a reflexão proposta pelo ex-
Presidente da República, não só porque parte dele, 
mas, sobretudo, porque são reflexões necessárias, 
imprescindíveis neste momento em que muitos de nós 
consideramos ter chegado a hora de dar um basta.

O que eu considero essencial na análise de Fer-
nando Henrique Cardoso é a identificação de uma 
vocação autoritária, maquiada pela mentira gover-
namental. Não há como não verificar a existência de 
lampejos autoritários a cada passo da ação política 
do Presidente Lula. As agressões à imprensa, como 
nos últimos dias em São Paulo, caminham exatamen-
te nessa direção.

Nós poderíamos aduzir aos comentários do ex-
Presidente Fernando Henrique Cardoso fatos recen-
tíssimos dos últimos dias que demonstram esta re-
lação de promiscuidade do que é público com o que 

é privado. Um Ministro do Supremo Tribunal Federal 
recentemente nomeado faz a sua festa, mas quem 
paga a conta é a Caixa Econômica Federal, de dinheiro 
público; pelo menos parte da conta paga, deploravel-
mente, pela Caixa Econômica Federal, na ausência 
absoluta de qualquer resquício de escrúpulo, o que 
devemos condenar.

Se fosse um Senador certamente pediriam que 
fosse julgado por quebra de decoro parlamentar. Por 
que tanta tolerância quando se trata do Poder Judiciá-
rio? Neste caso, cabe alcançar as duas pontas. De um 
lado, o Governo através da Caixa Econômica Federal. 
Qual é o pronunciamento do Presidente da República 
sobre esse gesto da Caixa Econômica Federal, sobre 
essa generosidade da Caixa Econômica Federal ban-
cando a festa do Ministro do Supremo Tribunal Fede-
ral? De outro lado, qual é o pronunciamento do próprio 
Tribunal Federal ou do Conselho Nacional de Justiça 
a respeito desse convescote brasiliense sustentado 
com dinheiro público?

Enfim, nós não podemos compactuar com prá-
ticas dessa natureza. Exatamente na esteira do que 
diz o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso: que 
devemos atuar aqui exigindo providências, sobretudo 
com este objetivo de dar um basta nas práticas auto-
ritárias que consubstanciam interesses escusos aco-
bertados muitas vezes pelo marketing da mentira, que 
tem sido utilizado com muita eficiência pelo Presidente 
da República.

Quero concluir, Sr. Presidente, agradecendo a 
V. Exª e afirmando que este artigo do ex-Presidente 
Fernando Henrique Cardoso deve significar sobretudo 
um alerta ao nosso Partido, PSDB; ao Democratas; ao 
Senador Antonio Carlos Magalhães Júnior, à Oposição 
brasileira e, sobretudo, à sociedade brasileira.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Sr. Presi-

dente, peço a palavra para uma comunicação inadiável, 
com a tolerância de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT – 
TO) – Concedo a palavra ao nobre Senador José Sar-
ney, Presidente desta Casa.

O SR. JOSÉ SARNEY (PDMB – AP. Para uma 
comunicação inadiável. Com revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero nesta Casa 
reverenciar o maior pensador vivo do Séc. XX: Clau-
de Lévi-Strauss que faleceu este fim de semana na 
França. 

Claude Lévi-Strauss representou para as Ciências 
Humanas aquilo que Marx, Einstein e Freud represen-
taram para os seus devidos tempos para as suas res-
pectivas áreas. E o Brasil teve uma ligação importante 
com Claude Lévi-Strauss. Ele era professor da École 
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Normale Supérieure da França quando foi convidado, 
na criação da Universidade de São Paulo, para ser pro-
fessor de Sociologia. Veio e foi um dos fundadores. 

Em São Paulo ele ficou de 1935 até 1939. Na 
oportunidade ele fez muitas expedições ao interior do 
Brasil. Em suas memórias sempre dizia que a vocação 
de antropólogo que ele tinha – e foi um grande antro-
pólogo, o maior de todos – foi descoberta nas viagens 
que fez pelo interior do Brasil. 

Ele dizia que tinha descoberto que não havia uma 
só civilização, mas vários tipos de civilização. Afirmava 
que na civilização ocidental, no homem do Ocidente, 
não via uma forma de pensar diferente daquela nos 
indígenas que encontrou. 

Faço essa comunicação ao Senado como uma 
pessoa que também teve uma estreita ligação com 
Claude Lévi-Strauss. Quando ele veio ao Brasil integra-
do na comitiva do Presidente Mitterrand, tive a grande 
emoção de conhecer o extraordinário sábio. E, dessa 
visita, tivemos uma relação pessoal que se prolongou 
até a sua morte. Trocávamos frequentemente corres-
pondências e guardo, com grande orgulho, a maneira 
como ele sempre me tratou nas ocasiões em que fui à 
França e estive com ele. Quando a Academia Brasileira 
visitou a Academia Francesa, ele teve oportunidade de 
estar presente e receber-me. E também quando hou-
ve o lançamento de dois livros meus, Saraminda e O 
Dono do Mar, ele compareceu na Casa da América 
Latina prestigiando aqueles eventos.

Numa entrevista, ele teve oportunidade, na sua 
generosidade, de dizer que as referências pessoais 
que ele guardava do Brasil eram de Mário de Andrade, 
Sérgio Milliet. Paulo Duarte e me incluiu entre aqueles 
que tinham ligação mais recente com ele.

O Brasil foi tão importante na sua vida – e ele 
mesmo ressaltava isso – que escreveu um livro que 
se chamava Tristes Trópicos, um livro extraordinário, 
no qual, nas primeiras páginas, ele teve oportunidade 
de ter uma visão do nosso País que até hoje guarda-
mos, embora em algumas passagens ele não tenha 
sido ufanista em relação ao Brasil. Há poucos anos, 
quando escreveu Saudades do Brasil e Saudades de 
São Paulo, que são espécies de fotobiografias, ele 
teve oportunidade de se referir ao nosso País com um 
grande carinho. 

Era um homem respeitado no mundo inteiro pela 
sua vasta obra, sua vasta inteligência, sua grande 
cultura, um grande pensador. Ele foi nivelado, como 
disse, aos grandes pensadores da humanidade. É 
esse o homem que faleceu aos 101 anos de idade. 
Ele nasceu em 28 de novembro de 1908 e veio a fa-
lecer neste fim de semana. Somente hoje eu soube, 
lendo o noticiário internacional na Internet, quando a 

notícia do seu falecimento no sábado foi liberada. Mas 
dos santos não se comemora a data do nascimento, 
comemora-se a data da sua morte. É o que se diz em 
relação aos santos. 

E, para a cultura mundial, Lévi-Strauss era, re-
almente, uma figura deusificada, pelo que ele tinha 
representado para a história do pensamento. 

E ele dizia que, se nós extinguíssemos dez ou 
vinte séculos da história da nossa civilização, não per-
deríamos muita coisa sobre a natureza humana, mas 
perderíamos somente as obras de arte, que são o que 
distingue o homem. Isso não poderia ser perdido e fi-
cava relembrado.

Ele era membro da Academia Francesa, como eu 
disse, do Colégio de França também, aquela grande 
instituição que na França existe, e, aqui no Brasil, ele 
era reverenciado.

E é com grande emoção que eu digo isso, porque 
de um homem de 101 anos de idade, que manteve a 
sua lucidez e a sua produção intelectual até o final da 
sua vida, o que se tem que dizer é que, realmente, fo-
mos beneficiados por sermos seus contemporâneos, 
por termos convivido com este pensador extraordinário 
que foi Claude Lévi-Strauss.

É nesse sentido que eu faço, com emoção, esse 
registro aqui no Senado.

Queria que o Senado colocasse nos seus Anais 
essas minhas palavras e também um voto, não digo 
de pesar, mas de louvor a esse grande homem, que 
foi Claude Lévi-Strauss.

Muito obrigado.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Presidente 

Sarney, V. Exª me concede um aparte?
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Concedo 

um aparte a V. Exª
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Queria fazer só 

um acréscimo. Trouxe aqui matéria que a Folha Online 
publicou sobre o antropólogo Claude Lévi-Strauss, e 
V. Exª, em boa hora, como intelectual, traz ao conhe-
cimento desta Casa o triste falecimento. E aqui me 
chamou mais a atenção foi o fato de que ele lecionou 
Sociologia, na Universidade de São Paulo, em 1934. 

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – De 1934 
a 1939, se não me engano.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – E lá iniciou, 
segundo a notícia, o seu grande projeto intelectual. O 
que me chamou também a atenção foi uma das obras 
dele, O Pensamento Selvagem, de 1962, em que ele 
“demonstra que não há uma verdadeira diferença entre 
o pensamento primitivo e o moderno”, quando comenta 
o pensamento indígena – não do índio – e a moderni-
dade. Então, V. Exª, em boa hora, lembra um intelectual, 
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um filósofo. Não poderia ser outra pessoa a não ser V. 
Exª a relembrar um homem como Lévi-Strauss.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Como 
eu tive oportunidade de dizer, ele escreveu em um de 
seus livros que realmente tinha sido extremamente im-
portante para a vida dele a sua passagem pelo Brasil 
e também a sua passagem como professor de Socio-
logia da Universidade de São Paulo. Ele, aliás, foi um 
dos fundadores. Armando Salles de Oliveira pensou 
em implantá-la, e isso ocorreu naquele tempo.

Nessa época, como eu disse, ele teve oportuni-
dade de fazer muitas incursões pelo interior do Brasil. 
E é nesse tempo que, relata ele, despertou a sua vo-
cação de antropólogo.

Houve uma fase de sua vida em que, para fugir 
da guerra, exilou-se nos Estados Unidos e foi profes-
sor, por alguns anos, na Universidade de Columbia e 
na New York University, onde também teve oportuni-
dade de pregar tudo o que representou para o pensa-
mento humano.

V. Exª se refere a matéria sobre o que ele achava 
do pensamento indígena moderno. Ele dizia justamente 
isto: que não existia uma só civilização, que o pensa-
mento não era do homem primitivo, mas o pensamento 
dos índios representava a mesma coisa que o nosso 
pensamento, apenas eles tinham a sua civilização e o 
seu pensamento. Ele não estudou somente os índios 
brasileiros, ele estudou também os índios americanos 
durante muito tempo. 

Enfim, com todos os setores do conhecimento 
humano, na área das ciências humanas, Lévi-Strauss 
tem uma ligação e ele ficará para a eternidade como 
um daqueles grandes vultos da História da humani-
dade, como eu disse, ao lado de Marx, de Freud e 
também de Einstein.

Muito obrigado a V. Exª.
Durante o discurso do Sr. José Sarney, o Sr. Sadi 

Cassol, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Flávio Torres.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Torres. PDT – CE) – 
V. Exª será atendido, de acordo com o Regimento.

Concedo a palavra ao Senador Cristovam Buar-
que, pela Liderança do PDT.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, eu gostaria de estar vindo aqui hoje 
para trazer uma proposta sobre este tema tão em de-
bate relacionado ao problema do royalty do petróleo 
que tudo indica que vamos ter mais adiante, no pré-sal. 
Entretanto, Senador Pedro Simon, eu me sinto obriga-
do, até em nome do meu Partido, PDT, e falando pela 
Liderança do PDT, Senador Suplicy, a deixar claro aqui 
o nosso descontentamento e o nosso desconforto, 

Presidente Sarney, com o que aconteceu há pouco, 
com a decisão da Mesa do Senado de postergar uma 
decisão firme do Supremo Tribunal Federal para dar 
posse ao Senador Acir, de Rondônia.

Houve uma decisão do Supremo, já há alguns 
meses, para que o Senador Expedito Júnior fosse 
substituído pelo Senador Acir. Essa decisão ficou sendo 
postergada pela análise da assessoria jurídica, segundo 
soubemos, do Senado. O Supremo chegou ao ponto 
de enviar uma outra determinação, que diz, com maior 
clareza, “cumpra-se imediatamente”. Marcaram-se a 
data e a hora da posse do novo Senador para hoje, às 
cinco horas da tarde. Está ele aqui, com sua família e 
seus amigos. Duas horas antes, a Mesa se reúne e, de 
maneira que considero, Senador Sarney, extemporâ-
nea, decide pegar uma decisão do Supremo e mandá-
la para análise da Comissão de Constituição e Justiça. 
Em geral, é o contrário: o Supremo é que analisa se 
o que as Comissões do Senado e o próprio Senado 
fazem é certo ou errado, e não o contrário. 

Por isso, há uma preocupação grande quando a 
gente lê uma entrevista do Ministro do Tribunal Supe-
rior Eleitoral, Celso de Mello, que, em relação a esse 
assunto, conversando com jornalistas, disse que isso 
poderia ser uma “’arbitrária resistência’ da Casa Le-
gislativa em cumprir decisão da Corte eleitoral”. Ele 
frisa que “é a quarta vez que o Congresso descumpre 
decisão judicial sobre questões eleitorais, sobre as 
quais já não há nenhuma dúvida de ordem jurídica”. 
São palavras do Ministro Celso de Mello. Ele enfatiza, 
mais ainda, que 

“[...] ninguém – nem Ministros do Supre-
mo Tribunal Federal e nem congressistas – está 
acima da autoridade da Constituição e das leis 
da República. Se a decisão não for cumprida, 
Celso de Mello disse que os componentes da 
Mesa podem ser enquadrados no crime de 
descumprimento de ordem judicial”. 

Isso é muito sério! Os membros da Mesa do Se-
nado podem ser enquadrados no crime de descum-
primento de ordem judicial. E, depois, vem algo mais 
grave. Ele chega a dizer aqui, em algum momento:

“Tratando-se de decisão do Supremo e 
havendo uma comunicação [feita pelo Supre-
mo], o cumprimento há de ser imediato, sob 
pena de verdadeira subversão das práticas 
institucionais de nosso País”. 

Isto na boca de um Ministro do Supremo: “sob 
pena de verdadeira subversão das práticas institucionais 
de nosso País”. A Constituição transforma-se, assim, 
“num instrumento sujeito a indevidas manipulações, 
o que seria absolutamente inaceitável”. Ele ainda diz 
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mais: “[...] o descumprimento doloso de uma decisão 
pode bem caracterizar um crime”. E chega ao ponto 
de falar, em algum momento, em prevaricação, quan-
do ele diz:

“Se se tratar de mandado de segurança, hoje a 
lei é muito clara: o crime é de desobediência. 

Não sendo um processo que tenha natureza no 
mandado de segurança, poderia ser outro crime, [...] 
crime de prevaricação, tipificado de maneira muito clara 
no art. 319 do Código Penal”.

Isso, Sr. Presidente, deixa uma preocupação muito 
grande. Primeiro, é claro, porque é um Senador que tem 
seu mandato reconhecido hoje pelo Poder Judiciário; 
mas, segundo, porque diante de tantas vergonhas – 
falemos assim – e de tantos descontentamentos que 
tem hoje a opinião pública em relação ao Senado, nós 
ficarmos apontados – porque somos representados 
pela Mesa –, nós ficarmos apontados pelo crime de 
prevaricação é muito, muito, muito, muito grave! 

Por isso, eu creio que a Mesa deve uma expli-
cação a este Plenário de por que tomou uma deci-
são desse tipo, sem falar, obviamente, que deve uma 
explicação ao Supremo Tribunal Federal de por que 
uma decisão dele é descumprida. E deve, também, 
uma explicação ao Partido do Senador Acir, que está 
estudando medidas cabíveis. E o advogado chega a 
sugerir o pedido de prisão dos membros da Mesa Di-
retora do Senado, o que é algo que obviamente nos 
pasma a todos e que, claro, termina sem ser cumpri-
do, mesmo que houvesse uma decisão, por causa da 
imunidade parlamentar. Mas quando a gente chegar 
a esse ponto de se imaginar, de se pensar em pedi-
do de prisão de membros da Mesa Diretora por pre-
varicação, a gente tem que lembrar de alguns meses 
atrás, em que todos diziam que o fundo do poço, no 
Brasil, resiste sempre à proximidade, ele sempre se 
afasta de nós. Essa decisão de hoje, Senador Sarney, 
a meu ver, leva a prova, o carimbo de que o fundo do 
poço continua sendo cada vez mais adiado no que se 
refere às surpresas que o Senado oferece à opinião 
pública brasileira. Eu falo isso em meu nome pessoal, 
no tempo da liderança do meu Partido, e creio que falo 
também pelo meu Partido.

Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque, o 
Sr. Flávio Torres, deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pelo Sr. José Sarney, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Sr. Senador Cristovam Buarque, quero dizer a 
V. Exª que, ao receber a comunicação do Presidente 
do Supremo Tribunal, imediatamente mandei a Mesa 
receber os documentos e marquei dar posse a ele 
justamente hoje, terça-feira. O Senador Expedito en-
trou hoje... Eu estava fora de Brasília; quando cheguei 

aqui, encontrei um recurso dele dirigido à Comissão 
de Justiça da Casa. Fui ler justamente o ofício do Mi-
nistro Presidente do Supremo Tribunal Federal, e lá 
verifiquei que ele fala expressamente que concedeu 
a segurança para determinar “à Mesa do Senado Fe-
deral”. Se fosse pessoalmente ao Presidente, eu teria 
imediatamente mandado cumprir a ordem de empos-
sar. Mas, assim, eu tinha a obrigação de convocar a 
Mesa para examinar o recurso que foi apresentado 
pelo Senador Expedito. 

Eu quero dizer a V. Exª que o meu voto, na reunião 
da Mesa, foi no sentido de nós cumprirmos imediata-
mente a decisão do Supremo Tribunal, mas nós todos 
temos a realidade de sermos uma Casa colegiada, de 
sermos governados por um Colegiado, e a maioria da 
Mesa mandou que o recurso do Senador Expedito fosse 
remetido à Comissão de Constituição e Justiça.

Imediatamente, falei com o Senador Demóstenes, 
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e 
pedi que ele imediatamente se manifestasse sobre o 
assunto, uma vez que também acho que nós temos a 
obrigação de cumprir a decisão do Supremo Tribunal 
Federal.

Muito obrigado a V. Exª.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 

Eu pergunto se posso, regularmente, fazer algum co-
mentário?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pode, V. Exª tem toda...

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Não, 
talvez não pudesse por uma questão de Regimento, e 
eu ficaria inteiramente à vontade se não pudesse.

Eu não quero aqui, obviamente, diante da figu-
ra do Presidente, ficar em um diálogo, porque não é 
o momento, mas eu quero dizer que já houve casos 
como este, o caso do Senador Capiberibe, e ele entrou 
no Supremo Tribunal, Senador Expedito. Ele entrou no 
Supremo Tribunal, que, de fato, determinou à Mesa 
que ele voltasse à sua cadeira no Senado.

O que nós achamos estranho – e não tem nada 
pessoal, o senhor sabe da minha relação, Senador 
Expedito – é que uma decisão do Supremo agora 
esteja subordinada a uma decisão da Comissão de 
Constituição e Justiça, e não o inverso. Isso é o que 
eu queria colocar.

Acho positivo para a imagem do Senado que 
o senhor deixe claro que o senhor não compactuou 
com essa decisão da Mesa, que o seu voto foi con-
trário. Creio que qualquer medida contra a Mesa deve 
excetuar o Presidente, que teve o comportamento – 
como o senhor disse – correto de não pactuar com 
essa decisão. 

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL182



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 4 56551 

O Sr. Expedito Júnior (PSDB – RO) – Senador 
Cristovam, concede-me um aparte?

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Os 
outros membros da Mesa devem assumir a responsa-
bilidade do voto que deram.

O Sr. Expedito Júnior (PSDB – RO) – V. Exª me 
concede um aparte?

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Com o maior prazer, Senador Expedito.

O Sr. Expedito Júnior (PSDB – RO) – V. Exª 
sabe que o respeito que eu tenho por V. Exª é gran-
de. É um dos Senadores que eu respeito. Orgulha-me 
muito estar aqui ao seu lado.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Eu 
digo que vice-versa e que isso não tem nada a ver em 
caráter pessoal com V. Exª.

O Sr. Expedito Júnior (PSDB – RO) – Veja bem, 
primeiro eu tinha tomado uma decisão, na quarta-feira 
da semana passada, quando esta Casa praticamen-
te deu o maior presente ao Estado de Rondônia, que 
foi a votação da PEC da transposição dos servidores 
públicos. Não sei se V. Exª estava presente – eu acho 
que não – e eu fui aparteado aqui por mais de 40 Par-
lamentares, inclusive pelo Presidente da Mesa, Sena-
dor Sarney. Eu tinha tomado a decisão de não fazer 
recurso. Eu, disse ao Presidente Sarney que não iria 
apresentar nenhum recurso. Mas depois de aconse-
lhado por vários Senadores aqui em plenário, eu fui a 
essa tribuna em que V. Exª está, serenamente, e disse 
que havia uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral e 
uma decisão do Supremo Tribunal Federal e disse – e 
repito – que respeito a decisão do Supremo Tribunal 
Federal. Agora, deixo claro ao Supremo, a V. Exª, a esta 
Casa, a qualquer brasileiro que eu encontrar hoje ou 
amanhã, a qualquer jornalista, que eu tenho o direito 
de lutar pelo meu mandato, que eu entendo é justo. O 
povo do meu Estado me outorgou esse mandato com 
mais de 60 mil votos na frente do segundo colocado. 
Nesse julgamento não foi permitido analisar muitas 
provas, porque quando apareceram as provas já não 
cabia apresentação de prova alguma porque o processo 
já estava sendo julgado no Tribunal Superior Eleitoral. 
Eu disse desta tribuna que eu iria até as últimas con-
sequências, brigando por este meu mandato porque, 
primeiro, eu tenho a consciência tranquila de que não 
comprei voto. Posso sair daqui... E pode ter a certeza 
de que não é qualquer político que sai ou do plenário 
do Senado ou da Câmara dos Deputados cassado e 
é recebido com festa em seu Estado, como eu fui. Por 
onde eu passo, por qualquer Município que eu passe, 
pode ter a certeza V. Exª de que sou recebido com festa 
e com festa grande. Por respeitar V. Exª, não quero me 
contrapor ao que V. Exª está dizendo, mas permita-me 

dizer que quando se tratou da cassação do Capiberibe, 
V. Exª teve uma posição diferente. Eu estou aqui desde 
a época em que V. Exª fez os apartes, quando o Capi-
beribe estava na tribuna. Se V. Exª me permitir, vou ler 
aqui um trecho do que V. Exª dizia na época.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Claro, claro, com o maior prazer.

O Sr. Expedito Júnior (PSDB – RO) – “Sr. Pre-
sidente, esta Casa tem, sim, que tomar uma posição 
diante deste fato” – a posição que V. Exª estava sugerin-
do era a da cassação do Senador Capiberibe. “Fomos 
cercados por tanques no passado e não podemos ser 
cercados por togas no presente.” V. Exª falava contra 
a decisão que estava sendo tomada contra o Sena-
dor Capiberibe. “A maneira é ouvir, ouvir um Senador 
eleito, com centenas de milhares de votos” – é o meu 
caso. No caso dele, não lembro quanto foi; no meu, 
sei que tive mais de sessenta mil votos na frente do 
segundo colocado. “Não estou propondo descumprir 
uma determinação, mas proponho que essa determi-
nação leve em conta que existe um Poder que não é 
superior ao Judiciário...”

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Que não é superior.

O Sr. Expedito Júnior (PSDB – RO ) – V. Exª se 
referia ao Senado, ao Poder Legislativo. “Mas é igual 
– V. Exª repete três vezes –, igual, igual. E temos de 
lutar por essa igualdade ou não vamos merecer da 
história o respeito por não termos atendido com rigor, 
com respeito e com seriedade, o momento em que vi-
vemos.” Esse era o aparte que V. Exª estava fazendo 
na hora em que o Senador Capiberibe estava na tri-
buna. Qual foi hoje a minha atitude? Eu liguei para o 
Presidente Sarney, que estava chegando de viagem 
e foi surpreendido pela minha decisão. Eu disse ao 
Presidente Sarney: fui voto vencido pelos meus advo-
gados, que entenderam que cabe o recurso; por isso 
eu estava apresentando o recurso. Primeiro, eu não 
podia ir ao Supremo. Primeiro eu tinha de apresentar 
um recurso à Mesa do Senado. Caso a Mesa do Se-
nado me negasse, aí sim, pode ter certeza V. Exª de 
que eu iria entrar com um mandado de segurança no 
Supremo. Qual foi o nosso pedido? Não estamos con-
tra a decisão do Supremo. A decisão do Supremo, não 
tenha dúvida V. Exª, vai ser cumprida por esta Casa. 
Mas já existe uma jurisprudência firmada, no caso do 
Senador Capiberibe. O art. 32, § 3º, citado no meu pro-
cesso, pede exatamente que seja dada ampla defesa. 
E o que aconteceu no caso de Capiberibe? O Sena-
dor Capiberibe foi afastado. O mesmo Supremo que 
tinha afastado o Senador Capiberibe mandou que ele 
retornasse a esta Casa para que lhe fosse dado todo 
o direito de defesa, que não lhe foi dado pela Mesa 
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do Senado. Eu não quero aqui defender a Mesa, até 
porque eu não tenho procuração para defendê-la. Eu 
não ouvi o que o Presidente Sarney disse aqui. A de-
cisão tomada pela Mesa hoje foi no sentido de que se 
cumpra o nosso Regimento Interno e de que se cum-
pra, acima de tudo, a Constituição Federal. Para fina-
lizar, Presidente Sarney, quando V. Exª estava lendo 
aqui o voto do Ministro Celso de Mello – o voto dele 
no mandado de segurança, de repente, não passaram 
para V. Exª o voto completo, ou, de repente, V. Exª leu 
alguma coisa...

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Uma entrevista. 

O Sr. Expedito Júnior (PSDB – RO) – ...não o 
leu inteiro.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT– DF) – 
Não o voto. 

O Sr. Expedito Júnior (PSDB – RO) – No voto, 
ele acena para a possibilidade de a Casa reformular a 
decisão, no caso a Mesa do Senado, se, porventura, 
não forem seguidos todos os preceitos do julgamen-
to. Eu não estou dizendo que foi. Agora, é um caso de 
nós analisarmos. Eu entendo que não foi. Eu entendo 
que as minhas provas não foram analisadas nem pelo 
Tribunal Superior Eleitoral nem pelo Supremo, porque 
não houve tempo – eu não entrei no Supremo, ainda. O 
meu mandato foi cassado pelo Tribunal Superior Elei-
toral pela metade. Pela metade. Se V. Exª não sabe, fui 
julgado em junho e até hoje os meus embargos não 
foram julgados no Tribunal Superior Eleitoral. Eu espero 
que sejam julgados, para que seja completado o julga-
mento no Tribunal Superior Eleitoral. Então, pode ter V. 
Exª a certeza de que eu não ficarei um dia a mais aqui 
quando eu não tiver esse direito a meu favor. 

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Se-
nador, apenas para responder. Eu quero dizer, em pri-
meiro lugar, que esse discurso que eu fiz para o Senador 
Capiberibe, Senador, eu teria feito para o senhor. Pela 
relação que criei, pela respeito que tenho pelo senhor, 
pelo recorde de projetos de lei que o senhor tem – em 
geral, da melhor qualidade –, eu faria isso. Mas veja 
bem a diferença: o Senador Capiberibe estava sendo 
cassado aqui e foi ao Supremo pedir para voltar. Essa 
é a diferença. Os Poderes são iguais.

Eles mandaram cassar, a gente apela para eles 
e não à Mesa, até porque o Regimento... Eu não quero 
entrar em discussões...

O Sr. Expedito Júnior (PSDB – RO) – Não, mas 
ele já tinha sido cassado pelo Supremo também.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Sim, 
mas ele apelou. E ele apelou outra vez ao Supremo. 
Então foi lá que ele apelou e não foi aqui dentro. Mas 
eu nem quero entrar nos meandros jurídicos, porque 

essa não é a nossa área, nem muito menos em rela-
ção ao seu mandato, que eu respeito profundamen-
te, pelos votos que teve e pela maneira – espero que 
esteja sendo gravado tudo isso; eu quero que grave – 
como o seu mandato tem sido cumprido aqui dentro. 
A meu ver é um dos melhores mandatos dos Sena-
dores aqui dentro.

Então, nem estou julgando o seu mandato – longe 
de mim – nem torcendo para que o senhor seja subs-
tituído, embora o outro Senador, o Acir, seja do meu 
partido. Mas não vou, por isso, dizer que estou torcendo 
para que o senhor seja substituído, nem estou entrando 
nos meandros jurídicos; apenas estou dizendo que so-
mos iguais. A palavra final é do Supremo, e a impressão 
que fica após a decisão de hoje é que uma instância 
do Senado é que vai julgar se o Supremo está ou não 
com a razão, simplesmente isso. No caso do Capibe-
ribe, era o direito que ele tinha de apelar ao Supremo 
para modificar a decisão daquela Corte. Essa deveria 
ser, que eu acho, a decisão a ser tomada.

De qualquer maneira, fica aqui o meu registro, 
Presidente. Fico satisfeito de ter escutado a sua posi-
ção e a posição do Senador Expedito, que não é por 
isso que vai merecer menos respeito meu do que re-
cebeu até hoje.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Cristovam, Senador Expedito, o Senador 
Expedito é um dos Senadores com quem eu tenho 
mais estreita relação nesta Casa e maior apreço, ele 
sabe disso. A nossa convivência foi sempre das me-
lhores possíveis. Agora, eu sou obrigado, em face de 
exercer a Presidência do Senado, um dos Poderes da 
República, o Poder Legislativo, de zelar pela harmonia 
e pela independência entre os Poderes.

Eu que fui Presidente da República também te-
nho a presença disso.

Então, a minha posição não podia jamais ser 
outra, senão a de desejar cumprir imediatamente a 
decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas como faço 
parte de uma Mesa colegiada, respeito a decisão da 
Mesa, não censuro a decisão da Mesa, apenas tenho 
de cumpri-la, porque sou um representante da Casa, 
e a Mesa é constituída pela Casa.

Mas, como V. Exª disse a respeito do Senador 
Expedito, também digo a mesma coisa: é com tristeza, 
mas sou obrigado a essa posição face o meu dever de 
Presidente da Casa.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Passa-se à

ORDEM DO DIA
A Presidência comunica ao Plenário que, confor-

me acordo de Lideranças, transcorre hoje a primeira 
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sessão em que o Projeto de Lei de Conversão nº 17, 
de 2009, consta da Ordem do Dia.

Nesses termos, ficam as matérias transferidas 
para a pauta da próxima sessão deliberativa ordiná-
ria.

Portanto, está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas 

e transferidas para a próxima sessão deliberativa or-
dinária:

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 

Nº 17, DE 2009 
(Proveniente da Medida Provisória nº 468, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 17, de 2009, que dispõe 
sobre a transferência de depósitos judiciais e 
extrajudiciais de tributos e contribuições fede-
rais para a Caixa Econômica Federal; e altera 
a Lei nº 9.703, de 17 de novembro de 1998 
(proveniente da Medida Provisória nº 468, de 
2009).

(Lido no Senado Federal no dia 
29.10.2009)

Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 

15.10.2009)
Prazo final prorrogado: 07.02.2010

2 
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. 

3 
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.

4 
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.

5 
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. 

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 100, DE 2007

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 100, de 2007, 
tendo como primeiro signatário o Senador Al-
varo Dias, que 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.
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7 
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. 

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 28, DE 2009

Quinta sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 28, de 2009 (nº 413/2005, na Câmara dos 
Deputados, tendo como primeiro signatário o 
Deputado Antonio Carlos Biscaia), que dá nova 
redação ao § 6º do art. 226 da Constituição 
Federal, que dispõe sobre a dissolubilidade 
do casamento civil pelo divórcio, suprimindo o 
requisito de prévia separação judicial por mais 
de um ano ou de comprovada separação de 
fato por mais de dois anos.

Parecer favorável, sob nº 863, de 2009, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

 
9 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 32, DE 2008

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 32, de 2008, tendo como primeira signatá-
ria a Senadora Patrícia Saboya, que altera o 
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal para 
incluir a caatinga entre os ecossistemas que 
constituem patrimônio nacional.

Parecer favorável, sob nº 1.217, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.

10 
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 

DA CÂMARA Nº 110, DE 2005

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
110, de 2005 (nº 3.685/2004, na Casa de ori-
gem, do Deputado Gustavo Fruet), que altera 
os arts. 11 e 62 da Lei nº 10.406, de 10 de ja-
neiro de 2002, que institui o Código Civil (altera 
dispositivos referentes aos direitos da persona-
lidade e à constituição de uma fundação).

Parecer sob nº 1.549, de 2009, da Comis-
são Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhes-
sarenko, oferecendo a redação do vencido.

11 
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 

DA CÂMARA Nº 104, DE 2007

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
104, de 2007 (nº 5.522/2005, na Casa de ori-
gem, do Deputado André de Paula), que dispõe 
sobre a obrigatoriedade da implementação de 
protocolo terapêutico para a prevenção vertical 
do HIV, em hospitais e maternidades.

Parecer sob nº 1.548, de 2009, da Comis-
são Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhes-
sarenko, oferecendo a redação do vencido.

12 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 34, DE 2001

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 34, de 2001 (nº 3.388/97, na 
Casa de origem, do Deputado Jaques Wag-
ner), que dispõe sobre a construção de muro 
de proteção contínuo nas pontes, viadutos e 
curvas perigosas em rodovias federais.

Pareceres sob nºs 162 e 1.146, de 2003; 
e 694, de 2009, das Comissões 

– de Serviços de Infra-Estrutura, Rela-
tora: Senadora Heloisa Helena, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CI, que apresenta, 
com voto contrário vencido do Senador Leo-
mar Quintanilha; e

– de Assuntos Econômicos (em audiên-
cia, nos termos do Requerimento nº 269, de 
2003), 1º pronunciamento: Relatora: Senadora 
Serys Slhessarenko, solicitando informações 
ao Ministério dos Transportes para instruir a 
matéria; 2º pronunciamento:
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Relator: Senador Osmar Dias, favorável, 
nos termos das Emendas nºs 2 e 3-CAE, que 
apresenta.

13 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 69, de 2001 (no 4.594/94, 
na Casa de origem, do então Deputado Pau-
lo Paim), que dispõe sobre o atendimento de 
emergência de acidentes do trabalho em lo-
calidades onde não existe rede do Sistema 
Único de Saúde – SUS.

Pareceres sob nºs 12, de 2003; e 1.428, 
de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, 
1º pronunciamento: Relator ad hoc: Sena-
dor Tião Viana, favorável; 2º pronunciamento 
(em reexame, nos termos dos Requerimentos 
nºs 241, de 2003): Relator: Senador Expedito 
Júnior, favorável, nos termos da Emenda no 
1-CAS (Substitutivo), que oferece.

14 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2002

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 22, de 2002 (nº 1.670/99, na 
Casa de origem, do Deputado Carlito Merss), 
que proíbe a utilização do jateamento de areia 
a seco, determina prazo para mudança tecno-
lógica nas empresas que utilizam este proce-
dimento e dá outras providências.

Pareceres sob nºs 244, de 2003; e 1.672, 
de 2009, das Comissões

– de Assuntos Sociais, Relator: Sena-
dor Juvêncio da Fonseca, favorável, nos ter-
mos da Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que 
oferece; e

– de Constituição, Justiça e Cidadania 
(em audiência, nos termos do art. 101, II, d, do 
Regimento Interno), Relator ad hoc: Senador 
Valter Pereira, favorável, nos termos do Subs-
titutivo apresentado pela Comissão de Assun-
tos Sociais e que passa a ser denominado de 
Emenda nº 1-CAS/CCJ (Substitutivo).

15 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 35, DE 2003

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 35, de 2003 (nº 3.055/2000, 
na Casa de origem, do Deputado Bispo Wan-
derval), que altera a Lei nº 9.610, de 19 de fe-
vereiro de 1998, para incluir, na categoria de 
intérpretes ou executantes, os dubladores. 

Pareceres sob nºs 776 e 777, de 2009, 
das Comissões 

– de Educação, Cultura e Esporte (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 1, 
de 2007), Relator: Senador Antônio Carlos 
Valadares, favorável; e 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorá-
vel, com Emenda nº 1-CCJ, que apresenta. 

16 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 85, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 85, de 2004 (no 1.282/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Inaldo Lei-
tão), que acrescenta parágrafo ao art. 1.050 
da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – 
Código de Processo Civil (dispensa a citação 
pessoal do embargado para responder à pe-
tição inicial, exceto quando não houver cons-
tituído advogado).

Parecer sob no 1.570, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior, 
favorável, com a Emenda no 1-CCJ, de reda-
ção, que apresenta.

17 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 19, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara no 19, de 2005 (no 1.683/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Fernando 
Gabeira), que dispõe sobre a criação do Mo-
numento Natural do Arquipélago das Ilhas 
Cagarras.

Pareceres sob nºs 1.571 e 1.572, de 
2009, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Patrícia Saboya, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece; e

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle, Relatora ad 
hoc: Senadora Marisa Serrano, favorável ao 
Projeto, nos termos da Emenda da CCJ, que 
passa a ser denominada Emenda nº 1-CCJ/
CMA (Substitutivo).

18 
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 
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Ariston), que altera o § 4º do art. 9º da Lei nº 
9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe 
sobre os Juizados Especiais Cíveis e Crimi-
nais 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.

19 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 72, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 72, de 2006 (no 4.127/2004, 
na Casa de origem, do Deputado Antonio Car-
los Mendes Thame), que altera o art. 275 da 
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Códi-
go de Processo Civil, incluindo como sujeitas 
ao procedimento sumário as causas relativas 
à revogação de doação.

Parecer favorável, sob no 1.573, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator ad hoc: Senador Antonio Car-
los Júnior.

20 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 1.244/2003, na 
Casa de origem, do Deputado João Alfredo), que 
altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que 
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (substitui a expressão “medida sócio-edu-
cativa” pela “medida psicossocioeducativa”).

Parecer sob no 1.480, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais, favo-
rável, com a Emenda no 1-CCJ, de redação, 
que apresenta.

21 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 116, de 2006 (nº 557/2003, 
na Casa de origem, do Deputado João Herr-
mann Neto), que determina a publicidade dos 
valores das multas decorrentes da aplicação 
do Código de Defesa do Consumidor revertidos 
para o Fundo Nacional de que a trata a Lei nº 
7.347, de 24 de julho de 1985; e altera Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990. 

Parecer sob nº 1.352, de 2007, da Comis-
são de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 

e Fiscalização e Controle, Relator: Senador 
Flávio Arns, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CMA (Substitutivo), que oferece. 

22 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 38, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 38, de 2007 (nº 6.672/2006, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que altera o art. 1.526 da Lei 
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 -Código 
Civil, determinando que a habilitação para o 
casamento seja feita pessoalmente perante o 
oficial do Registro Civil. 

Parecer sob nº 1.088, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Inácio Arruda, favo-
rável, com a Emenda n° 1-CCJ, de redação, 
que apresenta. 

23 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 48, de 2007 (nº 6.048/2002, 
na Casa de origem, do Deputado Alberto Fra-
ga), que acrescenta o § 3º ao art. 83 da Lei 
nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de 
Execução Penal, determinando que os esta-
belecimentos penais destinados às mulheres 
tenham por efetivo de segurança interna so-
mente agentes do sexo feminino.

Parecer favorável, sob nº 1.212, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.

24 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 60, de 2007 (nº 3.688/2000, 
na Casa de origem, do Deputado José Carlos 
Elias), que dispõe sobre a prestação de servi-
ços de psicologia e de assistência social nas 
escolas públicas de educação básica. 

Pareceres sob nºs 298 e 299, de 2009, 
das Comissões 

– de Educação, Cultura e Esporte, Rela-
tor: Senador Cícero Lucena, favorável ao Proje-
to, com a Emenda nº 1-CE, que apresenta; e 

– de Assuntos Sociais, Relator: Sena-
dor Mozarildo Cavalcanti, favorável, nos ter-
mos da Emenda nº 2-CAS (Substitutivo), que 
oferece. 
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25 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 126, DE 2007

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

Parecer favorável, sob nº 525, de 2008, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Romero Jucá.

26 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 5, de 2008 (nº 3.246/2004, 
na Casa de origem, do Deputado Dr. Rosi-
nha), que altera o art. 13 da Lei n° 5.700, de 
1° de setembro de 1971 (inclui a bandeira do 
Mercosul nos casos de hasteamento diário da 
Bandeira Nacional). 

Parecer favorável, sob nº 526, de 2008, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Sérgio Zambiasi. 

27 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 7, de 2008 (nº 108/2007, 
na Casa de origem, da Deputada Solange 
Amaral), que altera o inciso II do caput do art. 
1.641 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 – Código Civil (é obrigatório o regime de 
separação de bens no casamento de pessoa 
maior de 70 anos).

Parecer sob nº 1.392, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Valdir Raupp, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.

28 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que altera o art. 37 da Lei n° 
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe 
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não 

quitados de órgão e entidades federais e dá 
outras providências. 

Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Rela-
tor ad hoc: Senador Inácio Arruda. 

29 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 46, de 2008 (nº 799/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Magela), 
que revoga o art. 508 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943 (revoga o artigo 
que permite a rescisão de contrato de traba-
lho, por justa causa, do empregado bancário 
inadimplente).

Parecer favorável, sob nº 1.649, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator : 
Senador Paulo Paim. 

 
30 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 47, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 47, de 2008 (nº 5.139/2001, 
na Casa de origem, do Deputado Osmar Ser-
raglio), que altera os arts. 12 e 21 da Lei nº 
8.429, de 2 de junho de 1992 -Lei de Impro-
bidade Administrativa (permite a aplicação de 
sanções, isolada ou cumulativamente, ao res-
ponsável por ato de improbidade, e restringe 
a aplicação da pena de ressarcimento). 

Parecer favorável, sob nº 1.056, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, Relator “ad hoc”: Senador Neuto de 
Conto. 

31 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 87, de 2008 (nº 1.871/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Edinho Bez), 
que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de 
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano 
Nacional de Viação, o trecho rodoviário que 
especifica. 

Parecer sob nº 1.229, de 2008, da Comis-
são de Serviços de Infraestrutura, Relator: Se-
nador Cícero Lucena, favorável nos termos da 
Emenda nº 1-CI (Substitutivo), que oferece. 

189ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



56558 Quarta-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro  de 2009

32 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 104, de 2008 (nº 1.309/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Eliene Lima), 
que acresce o § 3º ao art. 974 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código 
Civil. (Dispõe sobre o registro de contratos e 
alterações contratuais de sociedade que seja 
integrada por sócio incapaz).

Parecer favorável, sob nº 1.481, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Efraim Morais.

33 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 136, DE 2008 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 136, de 2008 – Com-
plementar (nº 375/2006-Complementar, na 
Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que dispõe sobre a composição 
do Conselho de Administração da Superinten-
dência da Zona Franca de Manaus; revoga a 
Lei Complementar nº 68, 13 de junho de 1991; 
e dá outras providências.

Pareceres favoráveis, sob nºs 953 e 954, 
das Comissões 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora ad hoc: Senadora Serys Shessa-
renko; e

– de Desenvolvimento Regional e Turis-
mo, Relator: Senador Jefferson Praia.

34 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº388/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Maurício 
Rabelo), que altera a redação do art 70 da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que 
dispõe sobre a proteção do consumidor (inclui 
a substituição ou retirada de peças e compo-
nentes, sem autorização do consumidor no 
fornecimento de serviços).

Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de 
2009, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favo-
rável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ, 
que apresenta; e

– da Comissão de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao 
Projeto e as emendas oferecidas pela CCJ.

35 
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.

 
36 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 154, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 154, de 2008 (nº 1.246/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Márcio Fran-
ça), que altera a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro 
de 1999, que regula o processo administrativo 
no âmbito da administração pública federal.

Parecer sob nº 691, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Vala-
dares, favorável, com a Emenda n° 1-CCJ, de 
redação, que apresenta.

 
37 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343/2006, 
na Casa de origem, do Deputado Tarcísio Zim-
mermann), que altera o art. 38 da Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso, 
para garantir a prioridade dos idosos na aqui-
sição de unidades residenciais térreas, nos 
programas nele mencionados.

Pareceres favoráveis, sob nº 67 e 1.593, 
de 2009, das Comissões

– de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, Relator ad hoc: Senador Flávio 
Arns.

– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador Paulo Paim (em audiência, nos termos 
do Requerimento nº 636, de 2009).
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38 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 158, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 158, de 2008 (nº 843/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Daniel Almei-
da), que altera o art. 473 da Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, aprovado pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a fim de 
permitir a ausência ao serviço para realização 
de exame preventivo de câncer.

Parecer sob nº 1.650, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relatora ad hoc: 
Senadora Fátima Cleide, favorável, com as 
emendas nºs 1 e 2-CAS, que apresenta.

39 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 173, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 173, de 2008 (nº 1.036/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Magela), 
que institui o exercício da profissão de Instru-
tor de Trânsito.

Parecer favorável, sob nº 1.429, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Mozarildo Cavalcanti.

40 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 182, DE 2008

Discussão, em turno único, do 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 199 (dispõe sobre o direito de 
arrependimento do consumidor).

Parecer favorável, sob nº 706, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, Rela-
tor: Senador Leomar Quintanilha.

41 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 187, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara no 187, de 2008 (no 1.681/1999, 
na Casa de origem, do Deputado Arnaldo Fa-
ria de Sá), que regula o exercício da profissão 
de Técnico em Imobilização Ortopédica e dá 
outras providências.

Parecer sob no 1.430, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Renato Casagrande, favorável, nos termos 
da Emenda no 1-CAS (Substitutivo), que ofe-
rece.

42 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Alexandre 
Silveira), que inclui as vacinas contra hepatite 
A, meningocócica conjugada C, pneumocóci-
ca conjugada sete valente, varicela e pneu-
mococo no Calendário Básico de Vacinação 
da Criança.

Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Mão Santa.

43 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 12, de 2009 (nº 6.171/2005, 
na Casa de origem, do Deputado Celso Rus-
somanno), que acrescenta parágrafos ao art. 
31 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 
– Código de Defesa do Consumidor, para ga-
rantir ao consumidor o exame dos produtos 
adquiridos.

Parecer favorável, sob nº 707, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor, Fiscalização e Controle, Relator 
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro.

44 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 13, de 2009 (nº 6.244/2005, 
na Casa de origem, da Deputada Sandra Ro-
sado), que fixa critério para instituição de datas 
comemorativas. 

Parecer favorável, sob nº 1.057, de 2009, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Cristovam Buarque. 

45 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006

(Tramita nos termos dos arts. 142 e 143 
do Regimento Comum.)

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 
226, de 2006, de iniciativa da Comissão Par-
lamentar Mista de Inquérito dos Correios, 
que acrescenta dispositivos ao Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Códi-
go Penal, e à Lei nº 1.579, de 18 de março de 
1952, que dispõe sobre as Comissões Parla-
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mentares de Inquérito (tipifica as condutas de 
fazer afirmação falsa ou negar a verdade, na 
condição de indiciado ou acusado, em inqué-
ritos, processos ou Comissões Parlamentares 
de Inquérito).

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

46 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 382, DE 2003

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do Recurso nº 7, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 382, de 2003, de autoria do 
Senador Rodolpho Tourinho, que dispõe sobre 
o percentual dos cargos e empregos públicos 
para as pessoas portadoras de necessidades 
especiais e os critérios de sua admissão, nos 
termos do inciso VIII do artigo 37 da Consti-
tuição Federal.

Pareceres sob nºs 964 a 966, de 2008, 
das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator “ad hoc”: Senador Mozarildo Cavalcan-
ti, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, 
que apresenta;

– de Assuntos Sociais (em audiência nos 
termos do Requerimento nº 510, de 2007), Re-
lator “ad hoc”: Senador Jayme Campos, favo-
rável, com as Emendas 3 e 4-CAS; e

– de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, Relator: Senador Flávio Arns, favorá-
vel, nos termos da Emenda nº 5-CDH (Subs-
titutivo), que oferece.

47 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 118, DE 2004

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do Recurso nº 11, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 118, de 2004, de auto-
ria do Senador Hélio Costa, que acrescenta 
o inciso IV ao § 4º, do art. 80 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, para assegurar 
aulas presenciais e periódicas nos cursos de 
educação à distância.

Parecer sob nº 1.451, de 2009, da Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte, Re-
lator: Senador Marco Maciel, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo), 
que oferece.

48 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria 
do Senador Demóstenes Torres, que regula-
menta o emprego de algemas em todo o ter-
ritório nacional.

Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos 
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto, 
em turno único, perante a Comissão): favorá-
vel, nos termos de emenda substitutiva, que 
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emen-
das, apresentadas ao Substitutivo, no turno 
suplementar, perante a Comissão): favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que apresenta. 

49 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 124, DE 2005

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do Recurso nº 8, de 2006)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 124, de 2005, de autoria 
da Senador Papaléo Paes, que altera o art. 2º 
da Lei nº 9.965, de 27 de abril de 2000, que 
restringe a venda de esteróides ou peptídeos 
anabolizantes e dá outras providências, para 
tipificar a venda desses produtos como crime 
punível com penas equivalentes às do tráfico 
ilícito de substância entorpecente.

Pareceres sob nºs 418, de 2006, e 795, 
de 2009, das Comissões 

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Augusto Botelho, favorável, com a Emenda nº 
1-CAS (Substitutivo), que oferece; e 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorá-
vel, nos termos do Substitutivo, oferecido pela 
Comissão de Assuntos Sociais.

50 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 140, DE 2007 – 

COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar, 
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que 
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105, 
de 10 de janeiro de 2001, para especificar os 
dados financeiros não sigilosos, para fins de 
investigação de ilícito penal.
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Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 
1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º 
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen): 
favorável, nos termos de Subemenda, que 
oferece.

51 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 441, de 2008 (apresen-
tado como conclusão do Parecer nº 1.135, de 
2008, da Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa, Relator ad hoc: Se-
nador Flávio Arns), que altera o art. 30 da Lei 
no 8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei dos 
Cartórios), para incluir, entre os deveres dos 
notários e oficiais de registro, o encaminha-
mento de relatório pertinente ao quantitativo 
de emolumentos recebidos no exercício ante-
rior à corregedoria do tribunal.

Parecer favorável, sob nº 729, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator ad hoc: Senador Renato Ca-
sagrande.

52 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 183, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 183, de 2009, de iniciativa 
da Comissão de Assuntos Econômicos, que 
altera a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 
1979, que dispõe sobre o parcelamento do 
solo urbano e dá outras providências, para 
regulamentar a implantação de equipamen-
tos urbanos.

Parecer sob nº 1.388, de 2009, da Comis-
são de Desenvolvimento Regional e Turismo, 
Relator ad hoc: Senador Tasso Jereissati, favo-
rável, com a Emenda nº 1-CDR, que oferece.

53 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 234, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 234, de 2009, de iniciativa 
da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pe-
dofilia, que altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 (Código Penal) com 
a finalidade de modificar as regras relativas à 
prescrição dos crimes praticados contra crian-
ças e adolescentes.

Parecer sob nº 1.637, de 2009, da Co-
missão de Constituição Justiça e Cidadania 
(em audiência, nos termos do Requerimento 
nº 881, de 2009), Relator: Senador Aloizio Mer-
cadante, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, 
que apresenta.

54 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciativa da 
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedo-
filia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei 
nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar 
a concessão de visto ao estrangeiro indiciado 
em outro país pela prática de crime contra a 
liberdade sexual ou o correspondente ao des-
crito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990.

Parecer favorável, sob nº 1.393, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma.

55 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 320, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 320, de 2009, de iniciativa 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
que altera a Lei nº 10.891, de 2004, que institui 
a Bolsa-Atleta, para permitir a concessão do 
benefício aos atletas-guias dos para-atletas 
das categorias T11 e T12.

56 
REQUERIMENTO Nº 1.093, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.093, de 2009, do Senador Romero 
Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 238, de 2006, além das Comis-
sões constantes do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Serviços de 
Infraestrutura (prorrogação da não incidência 
do Adicional ao Frete para Renovação da Ma-
rinha Mercante).

57 
REQUERIMENTO Nº 1.094, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.094, de 2009, do Senador Paulo Paim, 
solicitando o desapensamento da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 50, de 2006, das 
Propostas de Emenda à Constituição nºs 38, 
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de 2004, e 86, de 2007, a fim de que tenha 
tramitação autônoma (voto secreto).

58 
REQUERIMENTO Nº 1.102, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.102, de 2009, do Senador Romero Jucá, 
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei do Senado nº 301, de 2009, com os Pro-
jetos de Lei do Senado nºs 212, de 2005; 67, 
199, 239 e 342, de 2006; e 287, de 2008, que 
já se encontram apensados, por regularem a 
mesma matéria. (porte de arma de fogo)

59 
REQUERIMENTO Nº 1.112, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.112, de 2009, do Senador Rome-
ro Jucá, solicitando a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 291, de 2006, 
e 63, de 2007, por regularem a mesma ma-
téria (concede benefício no imposto de renda 
para empresas).

60 
REQUERIMENTO Nº 1.149, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.149, de 2009, do Senador Tião Viana, 
solicitando o desapensamento da Projeto de 
Lei do Senado nº 259, de 2006, dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 184, de 2004, e 258, de 
2006, a fim de que tenha tramitação autônoma 
(Código Brasileiro de Aeronáutica).

61 
REQUERIMENTO Nº 1.157, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.157, de 2009, do Senador Romero Jucá, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Sena-
do nº 4, de 2008, além da Comissão constante 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Constituição, Justiça e Cidadania 
(institui o regime de dedicação exclusiva para os 
profissionais da educação básica pública).

62 
REQUERIMENTO Nº 1.158, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.158, de 2009, do Senador Jefferson 
Praia, solicitando a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 510, de 1999, e 

505, de 2007, com o Projeto de Lei da Câmara 
nº 35, de 2000, que tramita em conjunto com 
os Projetos de Lei do Senado nºs 25, 165, 182, 
242, 308 e 355, de 2003; 352, de 2004; 370, 
de 2005; 151 e 531, de 2007, por regularem a 
mesma matéria. (propaganda de bebidas al-
coólicas, alimentos, produtos fumígeros, me-
dicamentos, terapias e defensivos).

63 
REQUERIMENTO Nº 1.217, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.217, de 2009, de autoria do Senador 
Valter Pereira, solicitando o desapensamento 
dos Projetos de Lei da Câmara n°s 49, de 2003; 
e 86, de 2004, e dos Projetos de Lei do Senado 
nºs 115 e 134, de 2005; 223 e 285, de 2006; e 
558, de 2007; e a tramitação conjunta, dividida 
em dois blocos, por afinidade, das seguintes 
matérias: – Projetos de Lei do Senado nºs 410, 
de 2003; e 224, de 2004 (gratuidade no trans-
porte coletivo para idosos); e – Projetos de Lei 
do Senado nºs 249, de 2004; e 135, de 2008 
(isenções fiscais para doações a instituições 
filantrópicas e pensão alimentícia).

64 
REQUERIMENTO Nº 1.238, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.238, de 2009, do Senador Romero Jucá, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 
232, de 2006, além das Comissões constantes do 
despacho inicial de distribuição, seja ouvida, tam-
bém, a de Constituição, Justiça e Cidadania.

65 
REQUERIMENTO Nº 1.239, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.239, de 2009, do Senador Romero 
Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 685, de 2007, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

66 
REQUERIMENTO Nº 1.276, DE 2009

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do art. 222 do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.276, de 2009, de iniciativa da Comissão 
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de Relações Exteriores e Defesa Nacional, so-
licitando seja apresentado voto de censura e 
repúdio ao cerco militar à Embaixada do Bra-
sil em Tegucigalpa e à repressão do governo 
golpista contra as manifestações pacíficas dos 
partidários do governante legítimo de Hondu-
ras, Manuel Zelaya.

Parecer nº 1.636, de 2009, da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
em reexame, favorável, nos termos do texto 
que apresenta.

67 
REQUERIMENTO Nº 1.333, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.333, de 2009, do Senador Rome-
ro Jucá, solicitando a tramitação conjunta do 
Projeto de Lei do Senado nº 330, de 2005, 
com os Projetos de Lei do Senado nºs 46 e 
361, de 2003, que já se encontram apensa-
dos, por regularem a mesma matéria (tabela 
do imposto de renda).

68 
REQUERIMENTO Nº 1.365, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.365, de 2009, do Senador Romero Jucá, 
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 158, de 2002; 201, de 
2003; e 475, de 2007, por regularem a mesma 
matéria (alteração do Código Florestal).

69 
REQUERIMENTO Nº 1.371, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.371, de 2009, do Senador Aloizio 
Mercadante, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 131, de 2001, além das 
Comissões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de As-
suntos Econômicos (cria o Serviço Social da 
Saúde – Sess e o Serviço Nacional de Apren-
dizagem da Saúde – Senass).

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Há oradores inscritos.

Senador Osvaldo Sobrinho, concedo a palavra 
a V. Exª.

O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores da República, 
por delegação desta Casa, no último fim de semana, 

estive em um congresso no Panamá, em que participei 
de reuniões da Eurolat, que contou com a presença 
de mais de setenta parlamentos europeus, da Améri-
ca Latina, da América do Sul, da América Central, do 
Pacto Andino, para discutir os problemas maiores, evi-
dentemente de preocupação tanto da Europa quanto 
da América do Sul e da América Central.

Naquele encontro, tive a oportunidade de sentir 
o respeito que nosso País tem junto à comunidade 
dos países livres, independentes. Ali, pude sentir a 
consideração que o Brasil já alcança no cenário mun-
dial com relação à sua potencialidade, com relação às 
suas riquezas, com relação ao seu Estado democrático 
Direito, com relação à sua democracia aqui implanta-
da. Lá, tivemos a oportunidade de discutir com vários 
Senadores e Deputados que representavam seus pa-
íses naquele conclave. Tivemos a felicidade de sentir 
o relevo que tem nosso País em relação aos demais 
países. Quando o Brasil é apontado, mostrando seus 
problemas e suas potencialidades, todos param para 
ouvir, porque sentem que é um País que já deixou de 
ser emergente, que é um País que já pode ser consi-
derado uma grande potência mundial. É um País de 
grandes viabilidades. É um País que conseguiu sair de 
problemas inúmeros e reconquistar seu lugar no cenário 
político no mundo como um todo. É um País que saiu 
de uma inflação galopante, que conseguiu controlá-la 
e que, hoje, tem uma economia firme, uma economia 
que a todos nós dá prazer. Aqui, há problemas grandes 
ainda, mas são problemas que todos nós, brasileiros, 
por intermédio de nossas autoridades e do povo or-
deiro brasileiro, estamos tentando contornar, para dar 
um perfil melhor à Nação brasileira.

É assim que o Brasil é visto no cenário internacio-
nal: um Brasil de potencialidades enormes; um Brasil 
de extensão territorial maior do que a de um continen-
te; um Brasil que tem uma população de 190 milhões 
de habitantes; um Brasil que fala uma só língua; um 
Brasil que faz limite com todos os países da América 
do Sul, com exceção do Chile e do Equador; um Bra-
sil que tem potencialidades a serem exploradas; um 
Brasil de população, acima de tudo, inteligente, que 
se prepara para enfrentar o desafio do século que es-
tamos vivendo.

Portanto, foi um evento muito bom. De minha 
parte, foi uma felicidade enorme representar o Con-
gresso Nacional, ou melhor, o Senado da República, 
pelo Parlatino, naquele conclave. Naquelas discussões, 
principalmente na Comissão que eu estava represen-
tando, defendendo as teses brasileiras, a de Educação 
e Cultura, tivemos a oportunidade de sentir que a preo-
cupação maior do mundo continua sendo a educação, 
a educação na formação dos jovens e na formação de 
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novos profissionais. A educação é a base, o sustentá-
culo para se fazerem grandes nações. Todos os países 
tiveram a oportunidade de mostrar que ninguém chegou 
aonde está sem o processo educacional. Aqueles que 
não levaram com firmeza e com seriedade o processo 
educacional ficaram na esteira do tempo, ficaram no 
subdesenvolvimento, ficaram, ao longo do tempo, no 
atraso cultural, no atraso econômico e no atraso inte-
lectual, porque são países que não levaram a sério o 
projeto educacional. Mas aqueles que conseguiram 
investir – não gastar – em educação são países que 
hoje comandam o mundo, são países que dão as ré-
deas, que direcionam o destino do mundo, são países 
como a Alemanha, o Japão, os Estados Unidos e outros 
países que hoje têm o domínio da tecnologia de ponta. 
São países que produzem aquilo que há de melhor, 
para que a humanidade possa evoluir. São países que 
deram o retrato fiel de que chegaram a esse ponto por 
que conseguiram levar a educação a sério.

É assim que queremos que o Brasil também faça. 
Que o Brasil possa, na verdade, daqui a pouco, dizer 
que está entre as maiores potências do mundo, porque 
está investindo em educação! Não temos outra saída. 
Não temos outro caminho. Não teremos oportunidade 
de chegar lá se não investirmos rapidamente no setor 
educacional, na pesquisa, na ciência, na tecnologia, 
aparatos necessários para o desenvolvimento da com-
petência e das riquezas humanas.

Sr. Presidente, aqui, quero dizer que lá fui como 
representante do Presidente do Parlatino, que é o Sena-
dor Renato Casagrande, e também do Senador Eduardo 
Azeredo, que deveria lá estar, mas que não pôde ir lá 
por que teve de participar dos trabalhos da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, em que se 
votava assunto importante, qual seja, o ingresso da 
Venezuela no Mercosul. Portanto, coube a mim o pri-
vilégio de representá-los e de falar das pretensões do 
Brasil, de nossas riquezas, de nossa potencialidade, 
de nossas ambições e de nossas vontades.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Sena-
dor, permita-me um aparte?

O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT) – 
Concedo o aparte ao Senador Eduardo Azeredo, com 
muito prazer.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Sena-
dor, quero cumprimentá-lo por haver representado este 
Senado, o Congresso brasileiro. É importante a nossa 
participação nesses fóruns de discussões interparla-
mentares. Infelizmente, não pude estar lá presente 
exatamente por que eu discutia a questão da entrada 
da Venezuela no Mercosul. Por coincidência, Senador, 
não foi só a essa viagem que deixei de ir. Em outra 
ocasião, não pude ir à França, porque estava agenda-

do um seminário por causa do Chávez. O Chávez não 
me deixou ir até para a França!

O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT) – 
Agradeço a V. Exª o aparte.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Senador Osvaldo, já que V. Exª falou de algo tão im-
portante, que é a educação, e V. Exª é especialista no 
assunto, quero dizer que há um detalhe interessante: 
no movimento “Eu, Você, Todos pela Educação”, de-
veremos imprimir um trabalho sério nesse sentido. Por 
isso, peço a V. Exª que o conduza no nosso próprio 
Partido e na Comissão de Educação.

O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT) – Sr. 
Presidente, agradeço-lhe imensamente esse alerta de 
V. Exª. Tenho a certeza de que, acima de tudo, essa é 
uma obrigação de todos nós, principalmente uma obri-
gação de todos nós que somos do Partido Trabalhista 
Brasileiro e que queremos que as massas cheguem a 
avançar, conquistando posições importantes. E elas só 
poderão chegar lá se, realmente, tiverem condições de 
ascensão por meio do processo educacional, se tiverem 
oportunidade de, evidentemente, adentrar o conheci-
mento e de galgar postos importantes nas empresas, 
porque os postos de trabalho só são abertos se, na 
verdade, os trabalhadores estiverem preparados. Nosso 
Partido sempre lutou pelo trabalhador, pela junção do 
capital ao trabalho, pela defesa daqueles que fazem 
as riquezas, e, assim, tenho a certeza de que essa é 
uma tese importantíssima para todos nós abraçarmos 
na Comissão de Educação, no Senado da República e 
no Congresso Nacional como um todo. Não vejo outra 
saída, meu Senador, a não ser nosso trabalho e nossa 
luta em prol da educação.

Voltando para o cenário nacional, há uns vinte 
dias, quando aqui se comemorou o centenário das 
escolas técnicas do Brasil, pudemos ver quantos pro-
fessores, quantos mestres estiveram aqui para trazer 
comentários e a experiência que eles têm. Na verdade, 
desde Nilo Peçanha, criaram-se as escolas técnicas, 
que, depois, foram transformadas em universidades, 
pela Constituinte. Quanto já se avançou! O Brasil con-
seguiu vitórias importantes por meio das Escolas Téc-
nicas Federais (ETFs), como hoje falamos. Elas foram 
criadas em 1909 pelo Presidente Nilo Peçanha, que, 
naquela época, criou dezenove escolas de aprendizes 
e de artífices. Essas escolas passaram para o segun-
do grau, formando técnicos em estradas, técnicos em 
eletrotécnica, técnicos em arquitetura, técnicos em 
várias modalidades. Esses técnicos prestaram gran-
des serviços ao Brasil. Aliás, o grande problema hoje 
na educação é que temos formado pessoas só até 
o primeiro grau, e, depois, todos se dirigem ao aca-
demicismo, esquecendo-se de que essa faixa média 
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da educação técnica tem de ser provida, porque, do 
contrário, ficam muitas cabeças, muito chão, mas, no 
meio, não há ninguém para fazer aqueles trabalhos de 
que precisamos. São muitos caciques e poucos índios, 
como diz V. Exª. Portanto, é necessário pensarmos 
nas escolas técnicas, a fim de que se possa preparar 
a mão de obra de nível médio e de que esta possa en-
trar nesse mercado de trabalho, que está precisando 
de profissionais.

Para se ter uma ideia, na minha cidade, Cuia-
bá, hoje, quando se procura um pedreiro, este não é 
encontrado; quando se procura um técnico em ele-
tricidade, este não é encontrado. Mas encontramos, 
aos montes, advogados, pedagogos, economistas. 
Encontram-se todos os profissionais, mas não se en-
contra um técnico em refrigeração, um técnico de ní-
vel médio em agrimensura. Em vários níveis técnicos, 
não encontramos profissionais, porque, neste País, 
formamos a filosofia de que se deve ter curso superior. 
É o academicismo! Aliás, é a cultura portuguesa que 
herdamos e que, até hoje, não conseguimos mudar. 
Estamos tentando, o tempo todo, investir em tecno-
logia para sair disso, mas, às vezes, somos puxados 
ainda para isso, porque filho tem de ser doutor, tem 
de ter diploma de curso superior. Consequentemente, 
esquecemos que esse meio está vazio. As indústrias, o 
mercado de trabalho e a sociedade estão precisando 
disso. Há um mercado de trabalho que pode atender 
a sociedade de modo geral.

Portanto, Sr. Presidente, temos verdadeiramente 
de incentivar as escolas técnicas, e o Presidente Lula 
tem tentado ir nesse caminho nos últimos anos. Várias 
escolas já foram abertas no Brasil, e já se transforma-
ram essas escolas técnicas em universidades, para for-
mar tecnólogos, pessoas que possam vir a servir esse 
mercado de trabalho. Mas acreditamos que é pouco 
ainda. Precisamos entender que os Estados investem 
em educação apenas 25%, o que ainda é muito pouco. 
Os 13% ou 15% que a União investe em educação ain-
da é muito pouco. Temos de fazer um esforço hercúleo, 
um esforço de inclusão social, um esforço voltado para 
o setor educacional. Temos de fazer o esforço de abrir 
universidades com qualidade, pagando bem ao profis-
sional, dando ao professor condições para que ele pos-
sa verdadeiramente se reciclar, aperfeiçoar-se, buscar 
novas tecnologias, para que, assim, ele possa ensinar 
a essa geração que está aí a achar seu caminho, sem 
precisar do protecionismo de ninguém, buscando isso 
apenas por meio do conhecimento, do saber.

É por isso que, aqui, como professor e também 
como membro da Comissão de Educação deste Se-
nado, quero dizer que é importante abordarmos a ne-
cessidade de buscar o conhecimento e de abrir mais 

universidades, mais cursos técnicos, mais oportuni-
dades de ensino, a fim de que a juventude possa ter 
condições de usar sua inteligência para o bem.

Se hoje há um problema social criado no Brasil, 
que são as favelas que estão aí, grande parte como 
chocadeiras de marginais, é porque não deram àquela 
população condições para que pudesse estudar, para 
que pudesse se preparar, para que fossem cidadãos 
honrados. Quando a pessoa não vê solução para nada, 
não tem oportunidade para nada, o caminho que ela 
acha é o primeiro que está à sua frente, e o marginal 
está ali, esperando com a droga, com a delinquência, 
com a marginalização, para receber essa juventude 
que ali está e que o Brasil e as instituições ajudam a 
formar. Quando se coloca um jovem no quartel, ele 
aprende a atirar, aprende a fazer bomba, aprende a 
soltar granadas. Depois de um ano e meio, ele sai do 
quartel. Se ele não encontra mercado de trabalho, o 
que ele vai fazer? Ele vai colocar esse aprendizado à 
disposição do crime organizado e vai investir contra 
a sociedade, porque a ele foi dado um meio para ele 
aprender aquilo, mas não condições para que ele pu-
desse utilizar aquilo de outra forma, por meio do em-
prego, da inclusão social, do trabalho.

Portanto, Sr. Presidente, tenho certeza de que 
temos de lutar e temos de continuar pregando, mes-
mo que seja no deserto. Temos de fazer como vários 
Senadores fazem aqui, temos de buscar, a cada dia, 
colocar uma perspectiva nova, no sentido de que edu-
cação não é gasto, de que educação é investimento. Se 
assim fizermos, estaremos colocando o Brasil na sua 
verdadeira vocação de ser uma grande potência, uma 
potência que possa realmente atender aos desígnios 
dos novos tempos. Não vejo salvação para ninguém, 
para país nenhum, para Estado nenhum, se não for 
por meio do processo educacional.

Em Mato Grosso, o Governo Federal tem reestru-
turado nossas universidades. Hoje, já estamos crian-
do vários polos da universidade federal, mas ainda é 
pouco. Precisa-se de muito mais, precisa-se de mais 
oportunidades, porque, se assim fizermos, tenho cer-
teza de que poderemos rapidamente acabar com esse 
fosso de miséria e de subdesenvolvimento que ainda 
existe em algumas regiões do Brasil.

Quando fui Secretário de Educação do Estado 
de Mato Grosso, tive a oportunidade, junto com o Se-
nador Jayme Campos, que era nosso Governador, de 
criar uma universidade estadual. Aliás, criamos duas 
universidades: uma a distância, com tecnologia cana-
dense, e outra presencial, a Unimat, que hoje tem mais 
de vinte mil alunos no Estado do Mato Grosso, aten-
dendo a várias áreas de conhecimento, com catorze 
polos em várias cidades importantes de Mato Grosso, 
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dando um resultado espetacular. Antes dessa época, 
os alunos, para fazerem um curso superior, precisa-
vam ir para o interior de São Paulo e faziam cursos de 
licenciatura vaga. Faziam um sacrifício muito grande 
e, assim mesmo, não se preparavam para tal. Hoje, a 
Universidade Estadual de Mato Grosso é um orgulho 
para todos nós. Mais de vinte mil estudantes entram 
naquela Universidade e de lá saem como pessoas 
preparadas para o mercado de trabalho. A universi-
dade a distância já formou mais de vinte mil alunos 
em Mato Grosso. Com ela, pudemos formar profes-
sores do interior para o interior. A vocação dessas 
duas universidades não é simplesmente a de formar 
o homem para a cidade, mas a de formar o professor 
para a zona rural, aonde ninguém quer ir. Que ele não 
precise mudar de lá, mas que a educação chegue até 
ele por meio da televisão, dos meios de modernos de 
comunicação, a fim de que o homem possa realmente 
adquirir conhecimento.

Sr. Presidente, não apenas precisamos fazer mais 
planos para a educação, para atender principalmente 
aqueles que não têm condições de adentrar a universi-
dade pública, que é indiscutivelmente uma das melho-
res, mas também temos de dar condições para aqueles 
que não podem nela entrar, porque não há vagas para 
eles, não pararem de estudar. Que eles possam, mesmo 
em universidades particulares, buscar o conhecimen-
to, ter oportunidades! Neste País, ninguém pode ficar 
sem estudar por que não tem condições financeiras 
para tal. Não pode um país que se diz potência, um 
país que está em grau de desenvolvimento, um país 
que é potência emergente, falar que é potência se não 
der condições para que seus filhos possam adquirir a 
luz do saber. Se não o fizer, não chegará a um estágio 
desenvolvimentista, não poderá galgar posições de 
comando, não poderá galgar condições de liderança 
em nenhuma parte do mundo. Um país só se respeita 
quando respeita seus filhos, quando, na verdade, dá 
condições para que suas gerações possam ser dirigen-
tes futuros, com condições realmente de administrar 
seu país, sua comunidade, seu Estado.

Portanto, com essas palavras, em nome da ju-
ventude do Brasil, em nome daqueles que precisam 
do amparo do Governo Federal para prestar melhor 
serviço à sua comunidade, quero dizer que, nesta 
Casa, educação tem de ser prioridade e que temos de 
buscar, na feitura do novo Orçamento, recursos maio-
res, para que possamos, então, atingir toda a nossa 
população, dando oportunidade para uma inclusão 
social maior por meio desse processo, que, indiscuti-
velmente, iguala todos.

Portanto, Sr. Presidente, tenho a honra e a feli-
cidade de, neste momento, dizer que todos nós preci-

samos vestir essa camisa, que V. Exª, tenho certeza, 
já vestiu.

Quero, mais uma vez, agradecer à Comissão do 
Parlatino nesta Casa, que me deu a oportunidade de 
lá discutir os assuntos maiores da comunidade e do 
mundo, porque ali estavam presentes quase todos os 
países do mundo, por meio dos seus Parlamentos.

Portanto, agradeço a oportunidade. Haveremos 
de criar novas forças, novos recursos, novas condições, 
para dar oportunidade a outros cidadãos de se forma-
rem e de ajudarem a fazer com que o Brasil mereça o 
continuado respeito nas comunidades internacionais.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores.

Durante o discurso do Sr. Osvaldo Sobrinho, o 
Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelos Srs. Romeu Tuma e Mão 
Santa, 3º Secretário, sucessivamente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Convidamos para usar da palavra o Senador Pedro 
Simon.

Ansiosamente, Porto Alegre e o País esperam a 
palavra de V. Exª, que, desde sexta-feira, foi anuncia-
da. Mas V. Exª teve de voar. Então, V. Exª pode usar a 
tribuna pelo tempo que achar conveniente. V. Exª en-
grandece a democracia deste País.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Muito obri-
gado pela gentileza de V. Exª, Sr. Presidente. 

O assunto que me traz a esta tribuna é, realmen-
te, muito delicado e vem chamando a atenção do Bra-
sil. De certa forma, uma polêmica vem-se fazendo: o 
Presidente da República e a fiscalização das contas, 
o Presidente da República e o Tribunal de Contas da 
União. 

O brilhante jornalista Cláudio Humberto fez uma 
publicação, há poucos dias, em que disse: 

“TCU paralisa treze obras do PAC. 
O Tribunal de Contas da União apurou 

irregularidades graves em 13 das 99 obras 
do Programa de Aceleração do Crescimen-
to [...]. 

Em outros 17 projetos, o TCU recomen-
dou a retenção parcial de valores devido a 
irregularidades graves. 

Em outras 49 obras, apesar dos indícios 
de irregularidades, a recomendação é de con-
tinuidade dos trabalhos. 

Outras 14 obras apresentaram irregu-
laridades, mas não têm recomendações es-
pecíficas. 

Apenas seis obras não tiveram nenhuma 
ressalva do tribunal. 

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL198



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 4 56567 

A ministra Dilma Rousseff (Casa Civil), a 
“mãe do PAC”, já pediu cautela em relação à 
avaliação do TCU, mas disse [e muito bem] que 
“ninguém compactua com irregularidades”.”

Srs. Parlamentares, o Senhor Presidente da Re-
pública vem criticando com rigor – rigor crescente – o 
Tribunal de Contas da União. Acusa aquele Tribunal 
pela frequente paralisação das obras do Governo. Além 
disso, defende mudanças nos diversos órgãos de fis-
calização do próprio Governo, chegando até a sugerir 
punição para o funcionário público que paralisar obras 
sem justificativas.

O mais recente ataque do Presidente Lula ocorreu 
na última sexta-feira, quando ocorreu a troca de coman-
do na Advocacia-Geral da União. De certa forma, esse 
pronunciamento do Presidente pode ser compreendido 
como uma resposta às severas críticas que recebeu 
por ocasião de sua viagem para “fiscalizar” as obras 
de transposição do leito do Rio São Francisco.

Entre os homens públicos que se pronunciaram 
sobre a caríssima viagem da comitiva de Lula ao São 
Francisco – que era claramente uma exibição da Minis-
tra e candidata a Presidente da República –, destaca-
se o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro 
Gilmar Mendes, que estava presente ao ato na AGU.

Na ocasião, o Presidente Lula defendeu um deba-
te em torno da necessidade de mudanças estruturais 
nos órgãos de fiscalização. Chegou também a afirmar 
que prepara um estudo sobre a ocorrência de “absur-
dos” nas existências de órgãos de fiscalização.

Disse o Presidente Lula: 

“Eu estou preparando um relatório das 
coisas consideradas absurdas para que vocês 
tenham noção do que nós estamos fazendo.
As coisas mais absurdas, obras paralisadas 
durante dez meses, cinco meses, um ano, e de-
pois essas obras são autorizadas sem que as 
pessoas que as paralisaram tenham qualquer 
indício de punição. Quem faz está subordinado 
a todas as leis e quem dá ordem para parar 
não está subordinado a nenhuma.”

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a 
mencionar o caso de uma obra que teria sido parali-
sada por causa de uma pedra. E acrescentou: 

“Precisamos criar instrumentos, talvez 
uma câmara de nível superior, inatacável, [quer 
dizer, o tribunal de Contas não serve, vamos 
criar uma Câmara de nível superior para de-
cidir]. Senão, o país fica atrofiado, porque, se 
um remar pra frente e cinco para trás, a gente 
nunca vai ganhar a medalha de ouro do de-
senvolvimento.”

A seguir fala o Presidente, cobrando critérios mais 
rígidos, para que ocorra a recomendação do Tribunal 
de Contas da União para paralisar um determinado 
empreendimento.

Comenta o Presidente Lula: 

“Os entraves são demais. Se parte do 
pressuposto que todo mundo é desonesto, até 
que se prove o contrário. Muitas vezes preva-
lece a coisa lá embaixo. As pessoas não têm 
dimensão de como é paralisar uma obra do 
país. Com que direito alguém para uma obra 
por nove meses? Qual é o custo para a União, 
para o país, para o povo brasileiro?”

“Quanto deixamos de ganhar com aque-
la obra paralisada. Acho que isso vai ter que 
mudar.”

Estranhamente, depois dessas críticas duras, o 
Presidente Lula disse que é necessário um maior en-
tendimento entre as instituições. Diz Lula:

“É preciso uma harmonização melhor 
entre essas dezenas de instituições. Às vezes 
uma pessoa, nos confins de um Estado qual-
quer, tem mais poder que um presidente da 
República, que um quadro de ministério. Às 
vezes, é uma pessoa do quarto escalão.”

Os jornais destacaram, nessa solenidade, o fato 
de o Presidente da República, sem dar importância à 
presença, ali no ato, do Presidente do Supremo Tribu-
nal Federal, ter rebatido as críticas do Presidente do 
Supremo à viagem que ele fez, com a sua comitiva, 
ao Vale do São Francisco, no Nordeste. Precisava ser 
analisada pela Justiça Eleitoral, porque existiam indí-
cios de campanha antecipada, disse o Presidente do 
Supremo.

Pronunciou-se assim o Presidente Lula:

“Se o Presidente e os ministros não es-
tiverem andando por esse país para saber o 
quer está acontecendo [..].. Muitas vezes, eu 
pergunto para a Dilma como está uma obra e 
ela diz que nem começou.”

Sr. Presidente e Srs. Senadores, mais uma vez, o 
Presidente da República ataca uma instituição impor-
tante deste País. Em uma análise apressada, alguém 
poderia concluir, com base nesse pronunciamento, 
que o Tribunal de Contas da União existe apenas para 
atrapalhar o Presidente Lula no seu afã de tocador 
de obras.

Na verdade, com frequência, o Presidente Lula 
se mostra desconforme com os mecanismos que con-
trolam a vida política. Aparentemente, quer ser livre, 
para fazer o que bem quiser, porque se julga o Presi-
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dente mais bem-intencionado que já existiu na história. 
Pode até ser, mas quem confirmará essa presunção? 
Ou não será história. 

Lula chegou ao exagero de dizer que o País está 
travado. Não é verdade. Pelo que sei, as obras que es-
tão paradas, em sua maioria, foram acossadas pela 
praga do superfaturamento. 

Em um trecho, o Presidente disse que não é fácil 
governar, porque existe um embate entre uma “podero-
sa máquina de fiscalização” e uma pequena “máquina 
de execução”. Reparem: “É difícil governar”, disse o 
Presidente Lula, “porque existe um choque entre uma 
poderosa arma de fiscalização e uma pequena má-
quina de execução”.

O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – 
Gostaria...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Já conce-
derei o aparte a V. Exª, com o maior prazer.

A máquina de execução pode ser tudo, menos 
pequena. Pode ser, por exemplo, incompetente. Ou 
pode ser, ainda, como comprovam as denúncias, fre-
quentemente corrupta, em muitos casos, na história do 
Brasil. A verdade é que não se pode culpar o Tribunal 
de Contas da União pelos tropeços da emperrada má-
quina das obras do Governo, nesse e nos anteriores. 

Na minha opinião, o Tribunal de Contas investiga 
menos do que seria necessário, diante do número im-
pressionante de denúncias de irregularidades. 

Provavelmente existem casos e exigências ab-
surdas de funcionários dos órgãos de fiscalização. O 
próprio Presidente Lula chegou a se queixar de que as 
obras de uma hidrelétrica estavam travadas por causa 
de um bagre. No entanto, na sua maioria, as obras são 
embargadas por problemas de mau gerenciamento. 

Quero examinar outro trecho do desabafo pre-
sidencial, quando ele diz que “uma pessoa do quarto 
escalão resolve e tem mais poder que o Presidente 
da República”. 

Como já disse em outro momento, ao afirmar que 
há brasileiros que não são homens comuns, agora o 
Presidente parece querer dizer que se considera o cara, 
como disse o Presidente Obama, e que ninguém pode 
contestar-lhe a autoridade. Se ele quer que uma deter-
minada obra do PAC avance, todo funcionário de menor 
graduação, hierarquicamente, deve obedecer-lhe. 

Desculpe, Presidente Lula, mas não é bem as-
sim. 

Na verdade, todo funcionário público digno, que 
estiver encarregado de zelar pelo bem público, pode 
embargar uma obra, se a lei lhe permite tal atitude, em 
caso de perceber uma irregularidade. 

Sobre esse ponto, escreveu o jornal O Estado de 
S. Paulo, em seu recente editorial: 

Por esse critério, um guarda de trânsito não de-
veria ter poder para multar uma autoridade mais alta. 
Mas esse critério parece funcionar adequadamente 
em algumas circunstâncias. Afinal, o Presidente da 
República esteve entre os primeiros contribuintes be-
neficiados com a restituição do Imposto de Renda para 
a mais. Como acreditar em casualidade? 

Ao propor a criação de uma câmara de nível su-
perior para decidir com rapidez se uma obra pode ou 
não ficar paralisada, o Presidente da República não 
disse quem comporia a tal câmara, nem como as de-
cisões dessa abstrusa câmara seriam enquadradas 
nos preceitos legais. 

Pergunto eu: essa nova Câmara ficaria subordi-
nada a quem? Ao Poder Executivo? Quem designaria 
seus membros? O Presidente da República, o principal 
interessado na questão da fiscalização? 

Ora, diante das nomeações do Governo, que 
venho acompanhando nos últimos tempos, fiquei re-
almente sobressaltado com essa possibilidade.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o pro-
nunciamento do Presidente da República me assusta 
porque não me lembro, em anos recentes, ter visto 
um comandante do Poder Executivo atacar com tanto 
rigor e com tanta insistência um organismo do Poder 
Legislativo. 

Tenho restrições políticas ao Tribunal de Contas 
da União. Eu sempre as tive. Acho que seus Ministros 
não poderiam ser recrutados no Congresso, como 
ocorre hoje. Aliás, já apresentei lei no sentido de al-
terar a indicação dos componentes daquele Tribunal. 
Eu apresentei à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania e à Comissão de Fiscalização e Controle, e 
ambas aprovaram, um requerimento para a realização 
de audiência pública para debater as divergências nas 
ações administrativas e judiciais que estão ocorrendo 
entre o Tribunal de Contas da União, o Poder Executivo 
Federal, principalmente no que se refere à aplicação 
da Lei de Licitações. 

Para a realização da audiência, sugeri que sejam 
convidados o Ministro do Planejamento, Paulo Ber-
nardo; o Presidente do Tribunal de Contas da União, 
Ministro Ubiratan Aguiar; o Procurador-Geral da Re-
pública, Roberto Gurgel; o Presidente do Instituto Bra-
sileiro de Auditoria de Obras Públicas, Sr. Cezar Au-
gusto Pinto Motta; o diretor-executivo da Organização 
Não Governamental Transparência Brasil, Sr. Cláudio 
Weber Abramo.

Ao justificar meu pedido, alego que o intenso e 
constante embate entre o Tribunal de Contas da União 
e o Governo Federal, debatido na imprensa em gran-
des manchetes, esteja agora sem um aprofundamen-
to necessário.
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Foi aprovada a hipótese, está marcada. O Pre-
sidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania e o Presidente da Comissão de Fiscalização 
e Controle deverão marcar, na próxima semana, um 
grande debate, quando nós vamos ouvir a União, atra-
vés da representação do Senhor Presidente da Repú-
blica, dar as suas explicações, o Tribunal de Contas 
dar as suas respostas, o Congresso Nacional fazer a 
sua análise e nós verificarmos na verdade o que está 
acontecendo.

Com o maior prazer.
O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Se-

nador Pedro Simon, V. Exª traz a esta Casa um debate 
fundamental, que é a questão da tentativa de ingerência 
do Presidente da República no trabalho do Tribunal de 
Contas das União, que é um órgão sério. Embora ele 
tenha políticos na sua Corte, a estrutura dele é técni-
ca; ou seja, até mesmo os membros que são políticos 
são subsidiados por técnicos. É um Tribunal essencial-
mente técnico. E o mais importante de tudo: a decisão 
final de uma posição tomada na Corte de Contas tem 
que ser referendada pelo Congresso Nacional. Se o 
Congresso Nacional não fizer prevalecer a decisão do 
TCU, ela será modificada. Quer dizer, a última instância 
é aqui nesta Casa, é aqui no Congresso Nacional. A 
sessão conjunta das duas Casas é a última instância 
para decidir a paralisação de obras. Portanto, por que 
criar um conselho superior? É aqui nesta Casa que 
temos que decidir.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mas em 
que consistirá esse conselho superior? O que vai ser 
esse conselho superior? 

O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – É 
um absurdo, Senador. Não existe isso. Por que vai ser 
subordinado ao Poder Executivo, como V. Exª disse? 
Não pode. Nós é que somos o órgão fiscalizador. O 
TCU é auxiliar nosso. E a última palavra é desta Casa. 
Aqui é que nós temos que decidir, efetivamente, se a 
obra é paralisada ou não. E se o TCU estiver errado, 
nós temos que apertar o TCU e votar contra a parali-
sação da obra. Portanto, o TCU faz um trabalho crite-
rioso, honesto, rigoroso. E, mesmo com a participação 
de ex-políticos na Corte de Contas, o corpo técnico é 
que analisa, que estuda e que dá o parecer; portanto, 
os membros da Corte referendam. Agora, nós é que 
somos a última palavra. Então, vamos acabar com essa 
história de conselho para decidir, apressar obras, por-
que se a obra estiver irregular ela tem que ser parali-
sada mesmo. Isso é uma prerrogativa do Congresso, 
e nós é que temos que tomar essa atribuição. Agora, 
nós não podemos nos submeter ao Executivo. V. Exª 
tem total razão nas suas colocações.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu agra-
deço o aparte de V. Exª.

O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – Senador 
Pedro Simon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Um mi-
nutinho e já lhe darei.

E só acrescento: o Presidente Lula bate duro e 
bate forte na Lei das Licitações. E há até um proces-
so que vai ser discutido no Senado, já foi votado na 
Câmara e vou debater aqui, com alterações desse 
processo de licitações.

Diz o Presidente Lula que a Lei das Licitações 
atrapalha as obras. 

Lembro que o Presidente Lula, na posse do novo 
Ministro do Supremo Tribunal Federal, José Antonio 
Toffoli, por ele indicado, disse que o tinha mandado ele 
para lá exatamente para fazer um balanço, um levan-
tamento, para que o Tribunal não continue a dificultar, 
a tumultuar, a impedir que o Governo cumpra o seu 
extraordinário papel, das realizações, principalmente 
das obras do PAC.

Sobre as obras paralisadas, o jornalista Cláudio 
Humberto escreveu a seguinte nota que dá um qua-
dro da real situação: “TCU paralisa 13 obras do PAC. 
O Tribunal de Contas apurou irregularidades graves 
em 13 de 99 obras do Programa de Aceleração do 
Crescimento... Em outros 17 projetos, o Tribunal de 
Contas da União recomendou a retenção parcial de 
valores, devido a irregularidades graves. Em outras 
49 obras, apesar dos indícios de irregularidades, deu 
continuidade”.

Em defesa da Lei de Licitações, quero dizer o 
seguinte: “Depois do impeachment, depois da CPMI 
do Orçamento, depois de uma série de casos mais 
graves, ficou demonstrado que era imprescindível uma 
nova lei de licitações. 

O projeto veio do Executivo, foi para a Câmara e 
veio para o Senado. Aqui, eu apresentei um substituti-
vo, aprovado pela unanimidade do Senado e aprovado 
praticamente, quase, pela unanimidade na Câmara. E 
sabemos que geralmente a Câmara não aprova lei do 
Senado, mas essa lei das licitações que a Câmara fez, 
para a qual apresentamos um substitutivo – o normal 
na Câmara seria rejeitar o substitutivo do Senado e 
ficar com o original da Câmara –, a Câmara aceitou e 
votou o substitutivo do Senado. 

Na época, a nova lei foi muito bem recebida. 
Repito: foi em cima do impeachment, foi em cima da 
CPI dos Anões do Orçamento, foi em cima da criação 
– eu pedi, e o Fernando Henrique não deixou criar – 
da CPI das Empreiteiras, em cima de uma série de 
escândalos que apareceram, que nós aprovamos a 
Lei das Licitações. 
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E quero dizer – eu, Relator – que quem mais me 
ajudou, quem mais me orientou, quem mais me deu 
força foi a bancada do PT. O PT me trouxe os técnicos, 
os intelectuais, os economistas do partido para me aju-
darem, para me esclarecerem e para me mostrarem 
os detalhes dessa matéria.

O PT, diga-se de passagem, naquela época, 
era um apaixonado defensor da ética, da seriedade e 
do controle dos gastos públicos. O PT fez questão de 
participar da Comissão, de participar do debate. Está 
lá o Senador Suplicy, que há de se lembrar como foi a 
votação da Lei das Licitações. S. Exª, como um cava-
leiro solitário, foi o que mais lutou, o que mais debateu 
e que defendeu aqui a Lei das Licitações. O Senador 
Suplicy fez questão de participar da Comissão, de par-
ticipar do debate, e, na época, pela sociedade brasi-
leira foi considerado um grande avanço, no que tange 
à seriedade na gestão da coisa pública.

Agora, vem o Presidente Lula dizer que a Lei 
das Licitações atrapalha as obras! E que o Tribunal de 
Contas é algo que atrapalha o Governo! 

Já ocorreram muitas acusações aos tribunais de 
contas estaduais e ao nacional. Vou ser sincero: muitas 
acusações, inclusive contra os tribunais. Muito se fa-
lou com relação à venda de vantagens, de facilidades, 
que membros do Tribunal apresentavam. Lembro-me 
desse debate. Eu me lembro da série de acusações e 
de interrogações que se fazia ao Tribunal de Contas, 
principalmente o PT.

Agora, é o contrário. Agora se está acusando o 
Tribunal de Contas pelo exagero da fiscalização, por 
estar querendo fazer a sua parte na busca da fisca-
lização.

As acusações contra o Tribunal de Contas eram 
de participação no negativo, no erro; eram de libera-
ção, no sentido de deixar a coisa andar, bem diferen-
te do que diz o Presidente Lula. Agora, a discussão é 
no sentido de que o TCU está entravando, impedindo 
a obra.Naquela época, a discussão que o PT trazia, 
e que nós debatíamos, era que o Tribunal de Contas 
era alguém que, maliciosa ou até imoralmente, parti-
cipava das vantagens e das comissões para deixar a 
obra andar. 

Ora, eu pedi a audiência exatamente para isto, 
para ouvir o que mudou. Por isso eu fiz a convocação. 
As duas Comissões aceitaram e, na semana que vem, 
faremos um grande debate perante a Nação! Vamos 
discutir a Lei das Licitações.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
me permite um aparte, Senador Pedro Simon?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu já lhe 
concederei.

A lei, de minha autoria... “De minha autoria” é vai-
dade minha, pretensão minha. Eu era o Relator. Mas 
foi o resultado do pensamento – e até quero fazer jus-
tiça –, antecipando o debate. Como o projeto veio da 
Câmara, chegou ao Senado, e nós estávamos fazendo 
um substitutivo. Nesse substitutivo... Fomos à Câma-
ra e conversamos para que, adiantando a questão, a 
Câmara já entrasse conosco para colaborar em fazer 
o substitutivo. Foi considerado um grande avanço. Um 
grande avanço!

Agora, o que aconteceu de lá para cá? O Brasil 
moralizou-se demais? As coisas são sérias? O País 
está andando, está crescendo, está avançando! O Tri-
bunal de Contas está atrapalhando?

Eu não sei. Pode ser até que exista algum caso. 
Eu não duvido. 

Eu fui falar com um membro do Tribunal de Contas, 
e ele me respondeu: “Mas, Senador, nós pedimos uma 
fiscalização, baixamos para o órgão competente que 
nós queremos as respostas, com relação à hidrelétrica 
tal. Isso, mais isso, mais isso, mais isso. Um mês, dois 
meses, três meses, quatro meses, dez meses, e não 
nos dão resposta. E nós fizemos a primeira pergunta, 
a segunda pergunta, a terceira pergunta. Nos dêem a 
resposta! E não houve resposta”.

Aí vem o Lula e acusa o Tribunal de que há dez 
meses tranca uma obra de uma hidrelétrica. Mas há 
dez meses a hidrelétrica não responde às indagações 
do Tribunal! 

Por isso eu acho que é muito importante esse 
debate que nós vamos fazer. É muito importante! Não 
é uma audiência pública, não. Vamos trazer o Tribunal 
de Contas, vamos trazer o Executivo, vamos ver nós, 
Congresso, vamos ver até que ponto a própria Justiça, 
a lentidão na demora das decisões, até que ponto isso 
está errado. E podemos até mudar alguma coisa. 

Não pensem que eu não acho que tudo isso que 
o Lula está falando não tem alguma coisa de concre-
to. Se ele diz que a obra leva dez meses parada por 
uma paralisação determinada pelo Tribunal, alguém 
tem culpa. Se o Lula diz que é o Tribunal, pode ser o 
Tribunal, mas, se o Tribunal diz que a empreiteira, a 
firma, não responde durante dez meses, temos de fa-
zer esse esclarecimento, temos de ver a maneira de 
conviver. O que não pode é isso! 

Não vou entrar no detalhe agora, mas vou voltar 
a esta tribuna no meu próximo pronunciamento. É uma 
outra tese do Presidente Lula, meu querido amigo Su-
plicy. Ele diz que a imprensa – a imprensa – existe para 
informar e não para criticar. O problema da imprensa... 
Quem diria, Suplicy, irmão! Diz o Presidente Lula que 
o papel da imprensa não é denunciar, não é agredir, 
é informar. Apenas informar, não mais do que infor-
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mar. O papel de debate, o papel de denúncia, o papel 
de botar as coisas erradas na rua não é da imprensa. 
Quem diria! Quem diria, meu amigo Lula! Quem diria 
que se chegaria a esse ponto!

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Per-
mite-me, Senador?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pois não, 
amigo Suplicy. Lembro de V. Exª, que era o PT na-
quela época. E só estava V. Exª, mas só V. Exª no 
PT dava mais trabalho que os 12 que estão aí agora. 
Pois não.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pre-
zado Senador Pedro Simon, de fato, V. Exª trabalhou 
com extrema seriedade e competência em 1993, como 
Relator da Lei das Licitações, Lei nº 8.666. Eu sou teste-
munha da sua dedicação. Mas V. Exª pôde acompanhar, 
nesses últimos dois anos, a tramitação do Projeto de Lei 
da Câmara nº 32, de autoria do Poder Executivo, que 
nós aqui tivemos a oportunidade, nas diversas Comis-
sões... Como na Comissão de Constituição e Justiça e 
na própria Comissão de Assuntos Econômicos, onde 
fui Relator desse projeto, que, justamente, modifica a 
Lei Geral das Licitações e Contratos Administrativos, 
com o objetivo de adequar as licitações e contratações 
às novas tecnologias da informação presentes, bem 
como atender aos princípios da transparência, economi-
cidade, competitividade e celeridade das contratações 
governamentais, de maneira a aperfeiçoar o processo 
licitatório à luz da informática, do pregão eletrônico, da 
inversão de fases, procedimentos que não existiam no 
início dos anos 90 e que hoje acontecem. Então, faz-se 
necessária essa adaptação da lei, e é nesse sentido o 
esforço que estamos fazendo. V. Exª estava na Comis-
são de Assuntos Econômicos quando foi votado o meu 
parecer. Foi apresentada uma proposta de modificação 
pelo Senador Francisco Dornelles relativamente à in-
versão de fases e outros procedimentos. Houve, então, 
um certo dissenso, mas realizamos um entendimento 
– eu, o Senador Francisco Dornelles, o Ministro Paulo 
Bernardo e nossas assessorias. Trata-se, obviamente, 
de um projeto de grande complexidade, no qual, inclu-
sive, são levadas em conta as sugestões do Tribunal 
de Contas sobre os prazos para exame e fiscalização 
do Tribunal de Contas. Tudo isso foi bem examinado. E 
gostaria de informar a V. Exª que nós chegamos prati-
camente a um consenso – o Senador Francisco Dor-
nelles, o Deputado Márcio Reinaldo, que foi o Relator 
na Câmara, eu próprio e o Ministro Paulo Bernardo –, 
levando em conta as recomendações do próprio Tri-
bunal de Contas, do Ministério do Planejamento, da 
Casa Civil e outros. Não vou detalhar todos os itens 
do entendimento, mas faço questão de dar a V. Exª as 
vinte e quatro páginas da minha palestra sobre o que 

está sendo acordado nesse novo projeto. E quero lhe 
informar que encaminhei a redação das proposições, 
em virtude desse acordo, ao Senador Francisco Dor-
nelles, e ele estará finalizando, provavelmente nesta 
semana, o que avaliou. Com isso, estaremos prontos 
para votar essa matéria este mês. Quero lhe informar 
que, do ponto de vista de tudo aquilo que eu estudei, 
a matéria estará pronta para ser apreciada e leva em 
conta as inúmeras contribuições de V. Exª não apenas 
quanto à Lei nº 8.666, mas aquelas que V. Exª fez ao 
longo do debate sobre o PLC nº 32. Tenho convicção 
de que o debate que V. Exª está propondo para a se-
mana que vem vai levar em consideração essas su-
gestões. Por isso, encaminho às mãos de V. Exª esta 
contribuição, que resulta de um trabalho de todos os 
Senadores.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu agra-
deço o aparte de V. Exª. Acho que V. Exª realmente tem 
razão quando diz que, nessa reunião que a Comissão 
vai fazer, esse trabalho poderá e deverá ser debatido, 
porque acho que deverão ser apresentadas sugestões 
concretas e objetivas sobre o que deve ser feito, que 
não é a extinção do Tribunal de Contas – não se está 
pedindo isso – e que não é a criação de uma nova 
comissão especial – também não é o que se está pe-
dindo. Agora, que tem de melhorar, tem; que tem de 
aprofundar, tem, mas não é abrindo guerra contra o 
Tribunal de Contas que chegaremos lá. 

Com o maior prazer, ouço o Senador Valter Pe-
reira.

O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – Senador 
Pedro Simon, preliminarmente, quero comungar das 
inquietações que V. Exª demonstra e que proclama 
publicamente com relação a esse entrevero que está 
havendo entre instituições. Acho que, para a demo-
cracia...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – O termo 
está bem colocado: é entre as “instituições”, porque 
são várias mesmo.

O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – São várias 
instituições. Infelizmente, o que V. Exª está falando é 
correto. Temos assistido a algumas desinteligências que 
não edificam o bom discurso de quem comanda este 
País. As instituições estão devidamente estruturadas, 
organizadas, estão em pleno funcionamento e, para 
que a democracia viceje com toda sua exuberância, é 
preciso que haja respeito ao funcionamento e aos limites 
de todas elas. Infelizmente, quando ocorre uma quebra 
dessa harmonia, começamos a sentir os receios que, 
no passado, já nos levaram a momentos lastimáveis. 
Não acredito que estejamos correndo esse risco, mas é 
bom evitar que essas desinteligências prosperem. V. Exª 
tem razão no alerta que faz. A sociedade acompanha 
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o funcionamento das instituições e, quando ocorrem 
essas instabilidades, ela começa a se perguntar, ela 
começa a se inquietar: o que é que está acontecendo? 
Com quem está a verdade? Será que esse Poder está 
cumprindo sua finalidade? Será que aquele outro está 
exagerando nas suas atribuições? Será que tem um 
que está atrapalhando? Por que está atrapalhando? 
Então, nós precisamos efetivamente prestar atenção 
na conduta, no comportamento e no relacionamento 
entre as diversas instituições democráticas, porque 
este Congresso – e, mais do que ele, a Assembléia 
Nacional Constituinte – foi quem construiu essas ins-
tituições, e elas não vieram para atender a este ou 
àquele momento, elas vieram para ser longevas, elas 
vieram para atender aos interesses permanentes do 
Estado brasileiro. Então, V. Exª tem toda razão. Che-
gou-me, na Comissão de Constituição e Justiça, uma 
PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que foi cos-
turada nesta Casa a partir de iniciativa da Senadora 
Serys Slhessarenko. Sou Relator desse projeto, que é 
um projeto que realmente precisa ser examinado com 
o máximo cuidado, porque preconiza exatamente a 
demolição do Tribunal de Contas da União. Sugere a 
substituição desse órgão, substituição por uma outra 
estrutura que funcionaria dentro do Congresso, como 
assessoria, como consultoria, e isso, efetivamente, é 
uma mudança de grande envergadura que demanda 
estudo aprofundado. E foi por essa razão que, na úl-
tima reunião da Comissão de Constituição e Justiça, 
tomei a liberdade de propor a realização de uma audi-
ência pública, o que coincidiu com outro pedido a que 
aqui V. Exª se referiu, no sentido de se conhecerem os 
fundamentos que estão por trás de toda essa inquie-
tação. Nós precisamos conhecê-los. Efetivamente há 
notícias, que não são só do Presidente da República, 
com relação a medidas exacerbadas por parte do Tri-
bunal de Contas da União, mas há também sinais de 
que a fiscalização em si estaria incomodando setores 
importantes de governos. Então, nós precisamos co-
nhecer e, nesse sentido, é preciso que se estabeleça 
o contraditório dentro da Comissão de Constituição e 
Justiça. Não vou exarar o meu parecer sem que antes 
seja estabelecido esse contraditório. Vamos começar 
não só com uma audiência pública – isso seria insufi-
ciente –, mas com duas ou três, porque é necessário 
debater, sim, o funcionamento dessas instituições. 
Elas são necessárias para o País. Nós não podemos 
imaginar que o Poder Público possa ficar imune a uma 
fiscalização, mas também não podemos aceitar que 
um órgão seja empecilho ao desenvolvimento normal 
do País. Portanto, é fundamental essa audiência pú-
blica. Meus cumprimentos pelo pronunciamento que 
V. Exª faz nesta tarde!

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu que 
agradeço o aparte de V. Exª e digo, com muita sin-
ceridade, que V. Exª foi muito feliz no seu aparte. Eu 
agradeço porque, se eu pudesse terminar o meu pro-
nunciamento, eu não terminaria tão bem quanto com 
o aparte feito, ao final, por V. Exª. É exatamente isso, 
é exatamente isso.

Nós não estamos aqui para dizer que o Tribunal 
de Contas é perfeito. Não estamos aqui para dizer. Eu 
até sou um dos que digo que, naquela época em que 
nós discutimos a Lei das Licitações, vieram muitas coi-
sas graves com relação ao Tribunal de Contas. Falava 
em acusações de vantagens ilícitas concedidas lá no 
Tribunal de Contas. Graças a Deus, não é o que está 
se vendo hoje. Mas, hoje, há outras coisas. Vamos es-
clarecer, vamos esclarecer.

Claro que, quando o Lula diz que leva dez meses 
por causa de uma pedra, por causa de uma coisa e 
não anda, alguma coisa está errada, está errada. Tem 
que mudar, tem que mudar. Mas vamos ver onde, va-
mos ver onde. Se o Lula diz que leva dez meses para 
dar uma resposta e paralisa, durante dez meses, uma 
obra, é grave? É. Mas se o Tribunal de Contas diz que, 
nesses dez meses, ele mandou seis cartas, pedindo, 
repetindo e repetindo me responda isto, essas são 
as dúvidas, essas são as dúvidas, essas são as dú-
vidas, e o Executivo não responde, é isso o que nós 
vamos ver na Comissão. É isso o que nós vamos ver 
na Comissão.

Então, a Comissão – e gostei de ver o pronun-
ciamento de V. Exª, como Relator da matéria, com a 
imparcialidade necessária – vai verificar. Não que a 
culpa seja o Executivo, não do Tribunal de Contas, 
nem do Legislativo, nem de alguém.

Vamos buscar a verdade aonde ela se encontra. 
Felicito V. Exª.

O Sr. Tasso Jereissarti (PSDB – CE) – Permite 
V. Exª um aparte?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Depois 
darei um aparte a V. Exª. V. Exª concorda que a Sena-
dora tem prioridade absoluta.

A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – Senador 
Pedro Simon, muito obrigada pelo aparte que V. Exª me 
concede. Eu sei que a indignação de V. Exª está ins-
crita na forma como as pessoas tratam as instituições 
de fiscalização e controle. O aperfeiçoamento dessas 
instituições deve acontecer, mas deve acontecer de 
forma permanente pelo nosso olhar, no sentido de 
que possa favorecer o princípio da impessoalidade, da 
probidade e da constitucionalidade com as finalidades 
para que foram criados. No entanto, todas as vezes que 
aparecem denúncias ou alguma irregularidade que os 
órgãos de fiscalização e controle trazem a público, o 
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Poder Executivo faz uma crítica não levando em conta 
o problema que foi identificado. Mas a instituição pre-
cisaria ficar calada ou imobilizada e não cumprir com 
a sua obrigação institucional. No meu entendimento, o 
erro consiste em querer paralisar as instituições, criar 
algum mecanismo para que elas não cumpram com 
o seu papel, quando, na verdade, o esforço deveria 
ser na direção de responder aos questionamentos, 
de reparar o erro e de atender àquilo que está sen-
do colocado como grave para que o Executivo possa 
fazê-lo. V. Exª falou que se leva dois meses para dar 
um encaminhando. O Tribunal de Contas está dizen-
do que mandou inúmeras correspondências pedindo 
as informações ou complementação nas informações. 
Isso também acontecia muito em relação ao Ibama. 
As pessoas, no lugar de atender o que estava sendo 
pedido pelo órgão de licenciamento ambiental, não 
davam a resposta, não faziam a complementação das 
informações ou dos estudos e diziam que se estava 
protelando o licenciamento. É sempre a velha história 
de querer desqualificar o Tribunal de Contas, os de-
mais órgãos de fiscalização e controle e o Ministério 
Público. E V. Exª resgatou, quando eu me deslocava 
até aqui, como no passado essas instituições eram, 
enfim, elogiadas e todos lançavam mão delas para 
poder exercitar o direito de fiscalizar o Executivo. Não 
acho que se deva ter dois pesos e duas medidas. O 
que precisa ser aperfeiçoado não se pode ter por parte 
de nenhuma instituição nenhum tipo de manobra polí-
tica para paralisar o Executivo ou quem quer que seja. 
Agora, não se pode ficar escondido atrás de manobras 
para paralisar essas instituições em lugar de atender 
àquilo que está sendo demandado, as denúncias que 
são trazidas à lume que precisam de resposta. O aper-
feiçoamento das instituições é necessário, mas longe 
de ser no sentido de subtrair as suas competências 
de fiscalizar e de trazer à lume aquilo que o Executi-
vo ou qualquer instituição pública, que usa o dinheiro 
público, que tem responsabilidade, de ter uma ação 
transparente, não deve ser no sentido de subtrair es-
sas atribuições, mas, inclusive, de aperfeiçoá-las, e de 
dar conta do que está sendo discutido no mérito e não, 
muitas vezes, se faz um discurso para o senso comum 
como se tivesse paralisando tudo, inviabilizando o País. 
E não se trata das questões que estão sendo coloca-
das como necessárias para serem esclarecidas, para 
serem respondidas, ou até mesmo reparadas. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu gostei 
muito do conteúdo de V. Exª, mas eu quero ser mui-
to sincero: eu gostei muito da apresentação do con-
teúdo de V. Exª. V. Exª falando, e a maneira com que 
falou, parece uma bela candidata a Presidente. Não 
é aquela vozinha macia que alguns dizem, não sei o 

quê, mas falou com um tom! Esse é o tom, continua 
que vai dar certo.

Senador, concorda comigo com relação à Se-
nadora?

O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Totalmente. 
Sempre fui um grande admirador da Senadora, mes-
mo, em algumas vezes, discordando dela, mas cada 
vez mais admiro sua coerência, que é uma coisa muito 
difícil de encontrar nos dias de hoje na política brasi-
leira: é a coerência e a sinceridade de propósitos. Eu 
queria, primeiro, Senador Pedro Simon, dar um teste-
munho também nessa linha, já que há algum tempo, 
há mais de um ano, eu me interessei por uma ques-
tão técnica qualquer de contabilidade pública e pedi 
ao Tribunal de Contas que me desse uma informação 
sobre o que significava aquilo, e o Tribunal de Contas 
me comunicou que também não estava entendendo 
e pedia informações ao Tesouro Nacional, e passou 
tempo, passou tempo, e eu não conseguia a resposta 
do Tribunal de Contas, e eles me disseram isso: “Nós 
fazemos o questionamento ao Governo, ao Ministério, 
e eles simplesmente não respondem. E vai ficando 
assim”. Agora, o que eu acho grave disso não é o que 
aparenta, simplesmente a questão da fiscalização. 
Eu não sei se V. Exª observou, mas na mesma épo-
ca, uns três ou quatro dias antes de o Presidente da 
República fazer o seu primeiro discurso forte contra o 
Tribunal de Contas, apareceu nos jornais uma notícia 
que a mim me chamou muito a atenção: que estavam 
reunidos, no Palácio da Alvorada, na noite anterior, 
cerca de seis ou oito empreiteiros, discutindo com o 
Presidente Lula e o Ministro de Obras, de Transportes 
e Obras, discutindo sobre a questão do TCU e fazendo 
reclamação e faziam enormes queixas, nessa conver-
sa, contra o TCU. Eu não sei se V. Exª chegou a ler 
essa notícia, que depois repercutiu em muitos pontos, 
mas muito pontualmente. Nada com muito destaque. 
Aquilo me chamou a atenção. Eu imaginava, em ou-
tras circunstâncias, para não ir tão perto, vamos mais 
longe, Juscelino Kubitschek, por exemplo, reunido com 
empreiteiros, discutindo contra a fiscalização. Aquilo 
ia ser um escândalo. O saudoso Carlos Lacerda acho 
que transformaria aquilo em editoriais e editoriais, e 
assim por diante. Bom, veio o discurso do Tribunal de 
Contas do Presidente Lula; em seguida, ele dá outra 
declaração nessa linha, mas não com relação ao Tribu-
nal de Contas. Ele diz que a função da imprensa não 
é fiscalizar, é informar. V. Exª leu isso? Eu não acredi-
to... Tenho várias críticas ao Presidente Lula, mas não 
acredito, de maneira nenhuma, que o Presidente Lula 
se envolva em qualquer irregularidade, obras irregu-
lares por questões materiais. Eu não acredito nisso. 
O que eu acredito é pior e é uma coisa que eu venho 
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aqui chamando atenção sistematicamente: é o horror 
à fiscalização. Não se aceita qualquer tipo de fiscaliza-
ção. É o autoritarismo, é o totalitarismo que estão por 
trás disso, Senador Simon. Isso é muito sério. Todo o 
conjunto, vamos lá, a Lei de Imprensa, que se tentou 
implantar, a Lei do Audiovisual, que se tentou implan-
tar, são linhas de pensamento que procuram tolher 
qualquer tipo de iniciativa ou instituição que não es-
teja 100% de acordo com aquilo que o Governo quer 
fazer naquele momento. E, para o Governo manter o 
poder, novamente vamos citar o Presidente Lula, vale 
se aliar ao próprio Judas, ou seja, valem os meios, as 
corridas, a falta de fiscalização, as irregularidades, con-
tanto que se mostrem obras e que se mostrem deter-
minadas ações com finalidades de manutenção, pura 
e simples, do poder. E eu acho, Senador Simon, que 
isso está sendo devastador para os valores de uma 
sociedade que pretende ter uma convivência fraterna 
e solidária. Os valores estão se minando neste País, 
estão se deteriorando neste País. Eu não falo mais 
nem em honestidade formal, mas em honestidade de 
propósito. A mentira, a enganação, a trapaça, tudo isso 
se banalizou de tal maneira que se pretende como cor-
riqueiro na vida nacional. Então, eu acho que, atrás de 
tudo isso, atrás dessa questão TCU, são muito mais 
abrangentes os malefícios. E eu o parabenizo pela 
oportunidade do seu discurso.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – V. Exª 
lembra um assunto muito, muito delicado. Vou exem-
plificar o que V. Exª terminou de falar. 

A Caixa Econômica Federal deu R$40 mil para 
uma festa em homenagem a um Ministro que termi-
nou de tomar posse. Qual é o problema? O lugar foi 
público, não foi escondido, foi um ato aberto. Se nós 
analisarmos com profundidade, isso é demonstração 
de uma sociedade que está convivendo com essas 
coisas. Como é que a Caixa Econômica Federal, que 
tem os seus atos apreciados exatamente pelo Supre-
mo, vai dar dinheiro para um Ministro do Supremo fazer 
uma festa de agradecimento porque foi eleito Ministro 
do Supremo? Mas a troco de quê? Qual é a lógica de 
a Caixa Econômica pegar R$40 mil e dar? Escândalo 
não foi, imoralidade não foi, negócio de... Foi aberto, 
foi franco, foi claro. Ninguém foi descoberto, não foi es-
condido, não foi sorrateiro, não foi cartão corporativo. 
Foi aberto! Mas demonstra um princípio que não é o 
correto, demonstra um estilo de fazer que não é o que 
deve ser feito, não é o que deve ser feito.

Então, quando o Presidente Lula afirma que, se 
Jesus estivesse aqui, traria Judas para o governo, o 
sério é o que ele está afirmando com isso. O que ele 
está afirmando com isso? O fim justifica os meios. O 
fim dele é fazer um bom governo. Ele quer fazer um 

bom governo para o povo, para a sociedade, ele quer 
o bolsa família, ele quer coisas boas. Para fazer coisas 
boas, os meios são necessários: pegar um corrupto, 
fazer um favor aqui, botar um cara de mau caráter em 
um cargo da Caixa Econômica e outro no Banco do 
Brasil, pegar os fundos, que é uma coisa que foi dita 
por alguém hoje e achei muito interessante... Aliás, o 
artigo foi lido nesta tribuna pelo Alvaro Dias. O artigo 
do Fernando Henrique Cardoso está correto nesse 
sentido. De um lado, são os líderes sindicais; de outro 
lado, os fundos estão nas mãos também dos líderes 
sindicais. Então, os dois lados estão na mesma mani-
pulação? Não tem lógica! Não tem lógica nesse senti-
do. Então, acho que o Presidente Lula, que fez muitas 
coisas positivas – não há como negar –, está em uma 
interrogação difícil. 

Vejamos agora – e é outro assunto que venho 
trazer para a tribuna – o que aconteceu na Colômbia. 
De repente apareceu no Congresso dos Estados Uni-
dos um relatório que o Governo americano mandou 
para aquele Congresso explicando as bases na Co-
lômbia. Ele disse que foi muito barato. Colocaram as 
bases para garantir não a segurança interna, mas para 
garantir a presença do americano ali contra chavistas 
ou coisa parecida. 

Na nota explicativa para o Congresso america-
no, o governo americano desmente totalmente aquela 
versão que o Presidente da Colômbia deu para o Pre-
sidente Lula aqui, dizendo que eram coisas internas 
com relação ao narcotráfico.

Então, o que eu vejo é que o Presidente Lula co-
mete alguns erros graves. Creio que ele, com todo o 
respeito, quando faz afirmativa com relação à imprensa 
– a imprensa é informativa e não mais do que isso –, 
ele não se está dando conta da gravidade do que está 
dizendo, ele não se está dando conta do seu passado, 
da sua história, da sua biografia. Foi a liberdade da im-
prensa, foram as denúncias à imprensa que fizeram 
com que o Lula crescesse, avançasse, progredisse lá 
no ABC, que o PT se criasse e tudo o mais, e que, com 
todas as violências, perdeu a primeira, a segunda e a 
terceira eleições, ganhou a quarta, ganhou a quinta. 
Foi a imprensa que permitiu isso. A imprensa é para 
ser um órgão oficial só para informar? 

Eu vou ler para V. Exª, Presidente, como V. Exª 
gosta muito, é seu autor favorito, Rui Barbosa:

A imprensa é a vista da nação. Por ela é que a 
nação acompanha o que lhe passa ao perto e ao longe, 
enxerga o que lhe malfazem, devassa o que lhe ocul-
tam e tramam, colhe o que lhe sonegam, ou roubam, 
percebe onde lhe alvejam, ou nodoam, mede o que lhe 
cerceiam, ou destroem, vela pelo que lhe interessa, e 
se acautela do que ameaça.
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Realmente, esse é o papel da imprensa. E que o 
nosso amigo Lula... Digo, com toda sinceridade, que 
foi uma frase infeliz em um improviso. E o Presidente 
Lula está cada vez mais brilhante nos seus pronuncia-
mentos, tem cada vez mais repercussão mundial. Acho 
que o Presidente Lula tem que tomar um pouco mais 
de cuidado, porque a soberba é um pecado capital. E 
é nessa soberba que ele falou aquela frase contra a 
imprensa. Ele, Lula, o filho do Brasil. Tudo que ele fez 
no seu crescimento, na sua luta... Se alguém lhe deu 
condições foi a liberdade de imprensa, apesar de to-
dos os pesares. 

Ouço V. Exª, Senador.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Senador Pedro 

Simon, o que falaram o Senador Valter Pereira, a Sena-
dora Marina, o Senador Tasso Jereissati e o Senador 
Suplicy praticamente preencheu o pensamento deste 
Congresso ao que V. Exª faz, ocupando esta tribuna. 
V. Exª dá início ao que é obrigação deste Congresso: 
defender um órgão que está a serviço deste Congres-
so para uma das suas mais importantes funções, que 
é a de fiscalizar os atos do Governo. Então, temos de 
prestigiar o Tribunal de Contas. V. Exª faz colocações 
perfeitas a respeito de tudo aquilo que possa represen-
tar uma fiscalização séria e duradoura para que real-
mente o dinheiro público seja bem empregado. Quando 
se suspende o andamento de uma obra, isso acontece 
para evitar que o dinheiro não retorne mais, se ela for 
considerada ilegal e superior à verba prevista para sua 
execução. Então, V. Exª está corretíssimo. Nós temos 
uma Comissão de Fiscalização e Controle. No início 
do meu mandato aqui, eu fui da Comissão.

(Interrupção do som.)
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Comecei a ler 

alguns processos enviados pelo Tribunal de Contas (fora 
do microfone), que são claros. Se nós lermos como os 
técnicos apresentam a investigação que fizeram, nós 
teremos, sem dúvida nenhuma, todo um amálgama 
de como decidir a respeito de se a obra deve ou não 
continuar. Creio que a Comissão está trabalhando. Não 
tenho visto aqui nenhuma informação a respeito, mas 
ela tem essa obrigação, e o Tribunal de Contas tem que 
enviar para cá. Como disse o Senador Antonio Carlos 
Magalhães: aqui é a última instância de julgamento 
de se está perfeita ou não a colocação das obras. Se 
acabarmos com esse trabalho do TCU, vai acabar com 
o da AGU também, Senador Pedro Simon, que tem fis-
calizado o emprego de verbas federais nos Municípios. 
E vários Municípios estão sob suspeita, inclusive com 
a possibilidade de cassação dos prefeitos. Isso tudo 
vai acabar, com a criação de um conselho superior? 
Que vai fazer o quê, investigar o quê, se os técnicos 
têm que sair de lá? Cumprimento V. Exª.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agrade-
ço muito a V. Exª. Com o aparte de V. Exª, quero dizer 
que V. Exª está absolutamente correto, principalmente 
quando diz que não é a criação de um conselho... Que 
conselho será esse? Que forma de conselho será?

O Tribunal de Contas já é um órgão auxiliar do 
Congresso Nacional. Agora, extinguir o Tribunal de 
Contas e criar um órgão ligado a nós, uma assessoria 
ligada a nós, ligada à Diretoria-Geral do Senado ou 
coisa parecida?! Isso é uma piada!

O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS. Fora do mi-
crofone.) – Isso, nós já temos.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Nós já 
temos, é verdade. Nós já temos.

O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – Senador 
Pedro Simon, V. Exª me permite?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pois 
não.

O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – Quanto a 
este tema relacionado à fiscalização e controle de obras 
públicas, praticamente há um ano, estou me reunindo 
com diversos representantes dos Tribunais de Con-
tas, Estaduais e da União, e do Instituto Brasileiro de 
Obras Públicas, para discutirmos esse assunto. Apre-
sentei recentemente um projeto que trata de termos, 
na Internet, as obras públicas do nosso País. Isso já foi 
tentado no passado, mas, até hoje, não temos isso. Na 
minha avaliação, temos um longo caminho pela fren-
te, dentro deste contexto da relação das instituições. 
Os governantes querem realizar obras – V. Exª já foi 
Governador do Rio Grande do Sul e certamente quis 
realizar as suas obras. Os Tribunais querem fazer o 
seu papel, que é o de fiscalizar...

(Interrupção do som.)
O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – Hoje, temos 

uma situação em que há muitos desencontros. Para V. 
Exª ter uma ideia, estou solicitando também, na Co-
missão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle, uma audiência pública para 
discutirmos preços de obras públicas no Brasil, porque 
ninguém se entende. É o sistema tal, é o outro sistema, 
é o outro sistema. No final, não há um entendimento por 
parte das instituições. Portanto, V. Exª coloca um tema 
muito importante. Devemos fazer uma reflexão sobre 
isso, começando desde o planejamento, porque este 
País não tem planejamento algum em nível de União, 
Estados e Municípios, e passando pela formação, pela 
forma como as pessoas administram as prefeituras, os 
Governos dos Estados e a Presidência da República. 
Quantos têm conteúdo e formação nesse sentido para 
administrar a coisa pública? E aí começam os erros! 
Começa o descumprimento na legislação! Querem fa-
zer as obras sem planejamento, querem fazer as ações 
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atropelando o que estabelece a lei. Portanto, quando V. 
Exª toca nesse ponto, faço questão de, rapidamente, 
fazer este aparte, no sentido de dizer que devemos, 
sim, aprofundar a discussão deste tema que envolve 
obras públicas no Brasil, porque essa é uma questão 
muito complicada. É complicadíssima! Nós vamos ter 
muito trabalho. Valeria a pena nós aprofundarmos com 
muitas discussões nesse sentido. Para finalizar, vou 
colocar apenas uma outra preocupação. Se V. Exª, por 
exemplo, for governador de um Estado...

(Interrupção do som.)
O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – ... ou for 

prefeito de um Município, V. Exª sai do poder e vai 
passar alguns anos tendo de responder e entregar 
documentos que não estão mais nas mãos de V .Exª. 
Está correto isso? Eu quero aqui... E tenho atuado 
dentro do contexto de que possamos aparelhar me-
lhor, dar melhores condições para que os Tribunais de 
Contas Estaduais façam os seus trabalhos, para que 
o Tribunal de Contas da União também possa fazer os 
seus trabalhos, para que as prefeituras tenham enge-
nheiros que saibam fazer projetos adequados. Agora, 
também, nós temos que ver este outro ponto: você sai 
do poder, se é um Secretário, vai ter que levar toda a 
documentação, porque depois, quando o Tribunal de 
Contas exigir uma prestação sobre um determinado 
ponto que ele não entendeu, você vai à prefeitura e 
não existe mais o documento, o que é um absurdo. 
Isso acontece no nosso País. Isso acontece hoje na 
minha cidade, Manaus. 

(Interrupção do som.)
O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – Estou fi-

nalizando, Sr. Presidente. Portanto, é um tema sobre 
o qual V. Exª pode contar comigo, porque nós temos 
que aprofundar bastante, e isso significará uma boa 
aplicação dos recursos públicos. Porque o povo quer 
a obra, mas ele quer também que seu dinheiro seja 
bem aplicado.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu agra-
deço a V. Exª.

Sr. Presidente, eu sei que o tempo esgotou, mas 
peço apenas tempo para o último aparte. Só o último 
aparte, Sr. Presidente, e já estarei encerrando.

O Sr. Neuto De Conto (PMDB – SC) – Eminente 
Senador Pedro Simon, assisti, ouvi atentamente toda a 
manifestação de V. Exª, bem como os brilhantes apar-
tes. Certamente, sem dúvida alguma, somente com 
manifestação dessa grandeza, com a opinião abalizada 
de todos os Srs. Senadores é que nós podemos, pri-
meiramente, ver a sociedade e, da sociedade, alcan-
çarmos todos os caminhos para buscarmos a retidão, 
quer seja de quem está no Poder Executivo, quer seja 
de quem está com a responsabilidade da fiscalização, 

e nós termos a tranquilidade de percorrer este País e 
dizer: “Estamos cumprindo com nosso dever”. Quero 
cumprimentá-lo pela manifestação e por tudo que tem 
trazido a esta Casa neste dia. Muito obrigado.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agrade-
ço muito as palavras não apenas do colega, mas do 
conterrâneo e grande amigo, que me honra muito com 
o seu aparte. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância 
de V. Exª. 

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Sr. 
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Senador Pedro Simon, os nossos cumprimentos e 
aplausos. O pronunciamento de V. Exª engrandeceu 
esta Casa, este poder. Só tem uma razão do Poder 
Legislativo, segundo Montesquieu, do Executivo e do 
Judiciário: equipotentes, um freando o outro. E V. Exª 
acaba de dar um freio no Executivo. Hoje, a Mesa Di-
retora deu um freio no Judiciário. “Em dúvida, pró-réu”, 
é uma sabedoria. Eles estavam em dúvida. Isso é um 
direito. Nós somos os pais da pátria, temos sabedo-
ria. Então, a Mesa Diretora... Ô Valter Pereira, V. Exª, 
que é a inteligência que representa Rui Barbosa, “em 
dúvida, pró-réu”...

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – In du-
bio pro reo. É a máxima latina.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
No latim. Pois é, foi o que a Mesa Diretora fez. Nós es-
távamos em dúvida, mandamos para a Comissão de 
Constituição e Justiça, soberana, onde a inteligência 
privilegiada e ímpar do Direito brasileiro, Demóstenes, 
vai dar uma saída. Nós somos a sabedoria. Pronto.

Com a palavra o Senador César Borges, pela 
ordem.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria de encaminhar à Mesa um requerimento, nos 
termos do art. 218 do Regimento Interno do Senado 
Federal, para inserção em ata de voto de pesar pelo 
falecimento prematuro do percussionista Antonio Luís 
Alves de Souza, de 54 anos, que ficou conhecido no 
mundo musical baiano e brasileiro como Neguinho do 
Samba, ocorrido sábado, dia 31, em Salvador, cujo 
enterro foi hoje.

O percussionista Neguinho do Samba destacou-
se como um dos fundadores do grupo cultural Olodum 
e, depois, da banda de Didá, dois dos mais impor-
tantes núcleos da música étnica baiana, mas entrou 
para história musical, sobretudo como um criador do 
samba reggae e da batida de percussão que caracte-
riza esse ritmo.
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Sua criação transformou a música da Bahia e 
atraiu ao Pelourinho, patrimônio da humanidade, artis-
tas de renome mundial interessados naquela inovação, 
como os americanos Michael Jackson e Paul Simon. 
Seu arranjo de percussão para a música de Jackson 
levou a sonoridade baiana e, portanto, a sonoridade 
brasileira para o mundo.

Graças à sua invenção rítmica, percursionistas 
baianos são solicitados, hoje, em todo o mundo, para 
acompanhamentos e shows, levando o nome do Brasil 
para todo o planeta.

Neguinho do Samba, como reconhece o País, foi 
um gênio da música, mas também era um educador e 
um transformador social com sua ação no Pelourinho, 
onde tinha a sua vida.

Por tudo isso, Neguinho do Samba, desaparecido 
no sábado passado de forma prematura por conta de 
problemas cardíacos, é merecedor dos sentimentos 
de pesar desta Casa, que, ao longo da história, soube 
distinguir os grandes brasileiros e, sobretudo, os heróis 
populares, razão deste requerimento que apresento 
em nome de todos baianos.

Assino o presente requerimento, acompanhado 
também do Senador Antonio Carlos Júnior.

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

Mesa vai providenciar. Nós nos associamos ao pesar. 
A Bahia e o Brasil perdem esse grande artista, Negui-
nho do Samba.

Chegou agora à Mesa documento assinado pelo 
Senador Gim Argello, Líder do PTB, outorgando a pala-
vra ao Senador Romeu Tuma, pela Liderança do PTB. 
Depois, em seguida, falará o Senador Garibaldi Alves, 
a quem cedi minha vez como orador inscrito.

Senador Romeu Tuma, Líder do PTB.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Pela Liderança. 

Sem revisão do orador.) – Eu vou procurar ser rápido, 
Senador, porque sei que há vários oradores inscritos 
para falar.

Senador César Borges, se V. Exª permitisse, eu 
gostaria de associar-me às homenagens que a Bahia 
faz hoje ao Neguinho do Olodum, em razão até de Mi-
chael Jackson ter cooptado para si um dos modelos 
do trabalho de Neguinho.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Senador Tuma, eu pediria permissão para prorrogar a 
sessão por mais uma hora a fim de que todos os ora-
dores inscritos possam fazer uso da palavra.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Eu queria 
que V. Exª permitisse que eu assinasse também o re-
querimento de inserção em ata de voto de pesar.

Presidente Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores, 
na sexta-feira última, à tardinha, ligaram do Palácio 

do Governo para informar que foi sancionado o Dia 
da Guarda Municipal, a ser comemorado no dia 10 
de outubro.

Tal sanção foi obra e arte do nosso querido José 
Alencar Gomes da Silva, que será, amanhã, homena-
geado pelo TCU, órgão que o Senador Pedro Simon 
acabou de defender desta tribuna. O Vice-Presidente 
tem sido sempre gentil com a minha pessoa. É uma 
amizade que prezo muito. Sem dúvida, dedico a ele 
uma estima que é, profundamente, do coração.

Apresentei, aqui no Senado, o projeto que instituía 
o Dia da Guarda Municipal a ser comemorado, anual-
mente, no dia 10 de outubro. Por que essa proposta 
para as guardas municipais, a quem, como sabemos, 
nos termos do que estabeleceu o art. 144, § 8º, da 
Constituição Federal, compete a proteção dos bens, 
serviços e instalações dos Municípios? Porque havia 
vários municípios pelo Brasil afora comemorando essa 
data em dias diferentes do nosso calendário.

Então, nós resolvemos, conversando com os 
diretores das entidades da Guarda Municipal, que a 
melhor data seria 10 de outubro, como a mais hábil 
para a realização das referidas comemorações, por 
razões históricas e indiscutíveis, pois foi naquele dia 
do ano de 1831 que o Regente Feijó editou um decre-
to que autorizava as províncias a criarem seus corpos 
de guardas municipais.

Quando da sua discussão e votação, de que o 
Senador César Borges participou ativamente, o proje-
to da Guarda Municipal foi aprovado por unanimidade 
neste Senador e foi para a Câmara. E há mais de cin-
co anos está lá, Senador Augusto Botelho, dormindo 
na prateleira. O Deputado Relator já apresentou seu 
relatório favorável e não houve nenhuma representa-
ção contrária à sua aprovação.

Por isso, faço um apelo, desta tribuna, ao Presi-
dente da Câmara, Michel Temer, para que o coloque 
em pauta para discussão e votação. Há enorme an-
siedade dos prefeitos de legalizarem a sua guarda 
municipal, principalmente no sentido de integrá-la ao 
Sistema Único de Segurança. Então, pode-se fazer um 
convênio com o Estado, por meio da PM ou da Polícia 
Civil. Hoje estão trabalhando firmemente no combate 
ao crime. Não só na observação dos interesses mu-
nicipais, mas levantando informações, buscando ser 
uma polícia comunitária em razão de conhecerem, por 
extenso, seus Municípios, seus moradores.

De forma que lhe agradeço, Sr. Presidente. Não 
vou tomar o tempo da Casa, já que se trata de uma co-
municação. Fico com a esperança de que o Presidente 
Michel Temer coloque a matéria em discussão. S. Exª 
me disse que na reunião das Lideranças apontaram 
sessenta projetos para serem votados. Há uma forte 

209ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



56578 Quarta-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro  de 2009

pressão para que não se vote o da guarda municipal 
em razão de outras entidades. Mas a guarda vem para 
somar e não para concorrer com nenhum sistema de 
segurança. Ela oficializa, realmente, a participação 
direta do Município para colaborar com a segurança 
e a tranquilidade da população.

O Pronasci, já baixado pelo governo, que é um 
projeto de cidadania com segurança, tem atendido 
às reivindicações das guardas municipais no sentido 
de melhorar a sua infraestrutura. De forma que ela 
existe.

O Senador César Borges, quando falou do Si-
narm, que trata do problema do uso de armas, con-
temporizou, sugerindo que nas cidades com mais 50 
mil habitantes as guardas municipais pudessem andar 
armadas. Então, ela está no contexto geral; só falta a 
aprovação da PEC para dar uma legalidade maior a 
essa instituição que hoje vem trabalhando seriamente. 
Há várias academias ajudando a formação do guarda 
municipal.

Dessa forma, faço um apelo aqui para que fique 
registrado o dia 10 de outubro como Dia do Guarda 
Municipal. 

Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa – PSC-PI) – 

Senador Romeu Tuma usou da palavra como Líder 
do PTB, defendendo a Guarda Municipal e a sua le-
galização.

Convidamos agora o Senador Garibaldi Alves.
V. Exª quer a tribuna ou vai continuar se comuni-

cando com o mundo? (Pausa.)
O Senador Garibaldi Alves, do Rio Grande do Nor-

te, do PMDB, vai usar da palavra por cessão minha.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, confesso que não é com muito ânimo 
que venho a esta tribuna a despeito de agradecer a 
generosidade de V. Exª na qualidade de orador inscrito. 
É porque o tema que vou tratar poderia ser muito atu-
al, mas, paradoxalmente, é de um anacronismo brutal. 
Por que eu digo isso? Porque falar em reforma, ou das 
reformas – reforma política, reforma da Previdência, 
reforma tributária –, enfim, todas essas reformas foram 
ficando para trás, Sr. Presidente. E, hoje, se o País está 
crescendo, se o Produto Interno Bruto voltou a crescer, 
se os fundamentos da economia estão sólidos, por que 
mais falar em reforma? Só se fala em reforma quando 
há alguma coisa para mudar. Mas mudar o que, se o 
País está feliz, se a Copa do Mundo vem aí no próxi-
mo ano, se as Olimpíadas foram obtidas para que o 
Rio de Janeiro pudesse recebê-las? Então, para que 
falar em reforma? É isso o que me deixa, assim, numa 
situação de perplexidade.

Por exemplo, falou-se muito, neste ano de 2009, 
de uma reforma que parecia que teria uma tramitação 
das mais tranquilas, senão tranqüila – estou exageran-
do, confesso –, teria uma tramitação veloz. Refiro-me 
à reforma tributária.

O índice de sonegação parece que ainda é alto. 
E até fico me perguntando se é alto ainda, porque nin-
guém mais fala em reforma tributária.

Senador Cícero Lucena, será que existe ainda 
a informalidade? Nós sabemos que o Super Simples 
fez uma grande cobertura da informalidade. Mas será 
que não existe mais a informalidade?

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para fa-
zer frente a essa situação que parece ser do passa-
do, que parece não existir mais, o Governo Federal 
apresentou, ano passado, uma Proposta de Emenda 
à Constituição, que recebeu, na Câmara, o nº 233, de 
2008, e agora tramita em conjunto com uma proposta 
um pouco mais antiga: a PEC nº 31, de 2007. Não me 
perguntem onde é que estão essas propostas. Eu só 
sei que elas não estão no Senado. Acredito que elas 
estejam na Câmara.

Mas o que elas buscavam? A criação do Valor 
Adicionado Federal, o IVA, para substituir o Cofins, o 
PIS e o Salário Educação; o fim da CSLL – a Contribui-
ção Social sobre o Lucro Líquido, que será incorporada 
pelo Imposto de Renda da Pessoa Jurídica; alterações 
substanciais no ICMS, em especial a uniformização da 
legislação sobre o tributo e o recolhimento do referido 
imposto; a redução de 20% para 14% da contribuição 
patronal sobre a folha de pagamento; o surgimento do 
Fundo de Equalização de Receitas e do Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento Regional, com os objetivos de 
compensar Estados que, eventualmente, apresentarem 
perda de receita e aumentarem investimentos em re-
giões menos favorecidas.

Sr. Presidente, Senador Mão Santa, por meio 
dessas medidas, o Governo Federal espera – isto eu 
não vou dizer mais; vou dizer “esperava” –, entre ou-
tras coisas, acabar com a guerra fiscal entre os Esta-
dos – e tenho as minhas reservas com relação a isso 
–; estimular a formalização do mercado de trabalho; 
estimular os investimentos no setor produtivo; diminuir 
a carga tributária sobre os contribuintes e promover o 
desenvolvimento regional.

Meus Deus do céu, será que isso que se preten-
dia fazer perdeu o sentido?!

Concedo o aparte ao Senador Neuto De Conto.
O Sr. Neuto De Conto (PMDB – SC) – Eminente 

Senador Garibaldi Alves, é um tema que tem de ser 
debatido sim. O País precisa de uma reforma tributária. 
Não é possível conviver com 40 normas de tributos, 
mais de três mil versões de recolhimentos. Temos tri-
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butações ocultas. No País, para se calcular o imposto 
de uma empresa padrão, gastam-se, por ano, 2.600 
horas – o Chile gasta 300; os Estados Unidos, 260. O 
Brasil é o País que mais tem impostos ocultos neste 
mundo. Temos, sim, de ter uma reforma para buscar 
a unificação: ter um imposto federal, um estadual e 
um municipal. O IPTU para o Município; o IVA para o 
Estado, o Imposto de Renda e os regulatórios para a 
União, simplificando tudo, como se fez no Super Sim-
ples, que fizemos em 2007. Hoje são 3,2 milhões de 
empresas no Super Simples. Naquele momento havia 
o medo de cair a arrecadação. O que aconteceu? Ela 
triplicou. E, melhor, embora nos últimos seis meses 
a arrecadação da Nação tenha caído, a Previdência 
cresceu 10.6% graças ao Super Simples das peque-
nas empresas. Não temos dúvida nenhuma: se não 
tivermos a capacidade de reduzir a pirâmide, alargar 
a base, desonerar a produção e tributar o consumo, 
teremos muitas dificuldades para continuar a ver o em-
presário, o cidadão a pagar e a reclamar eternamente 
desses tributos. Por isso, Senador Garibaldi, defendo 
a reforma e luto por ela, mas luto com os pés no chão, 
com conhecimento de base, para que possamos, sim, 
oferecer a essa sociedade as transformações de que 
o País precisa, sem tirar a arrecadação da União, nem 
a dos Estados, nem a dos Municípios, buscando a re-
dução para a sociedade e mantendo a arrecadação 
para os Poderes. Temos um estudo que tem quatro 
bases fundamentais, em que a informalidade, citada 
por V. Exª, é responsável por 25% do desenvolvimen-
to do País, principalmente não só na sonegação, mas 
no contrabando, na falsificação, o dólar nos colchões, 
que, para nossa Constituição, é uma moeda proibida; 
no entanto, ela está visível e guardada em todos os 
lares todos os dias sem tributação nenhuma.

Temos de buscar a macroeconomia, temos de 
saber quanto se paga de juro por mês e por ano, 
porque quem paga é a própria sociedade brasileira. 
Há serviços, Senador Garibaldi, e, só no Judiciário, 
há sessenta milhões de processos armazenados. A 
montante é maior do que a vazante e está crescendo 
todos os dias. Ali está uma verdadeira e incalculável 
fortuna para o desenvolvimento e o crescimento da 
sociedade brasileira. Por isso, quero cumprimentá-lo 
pelo tema, ficando à disposição e atento para que nós, 
os homens que querem, os Senadores que assim de-
sejam, possamos sensibilizar o Governo e fazer, sim, 
uma reforma profunda, em benefício da nossa Nação. 
Muito obrigado.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN) 
– Agradeço-lhe, Senador Neuto De Conto. V. Exª dá 
demonstração de que este Senado está preparado para 
discutir a reforma tributária. V. Exª, como disse, dispõe 

de dados, de números, e sabe muito bem que, no dia 
17 de dezembro do ano passado, uma Subcomissão, 
sob a Presidência do Senador Tasso Jereissati, apro-
vou o relatório do Senador Francisco Dornelles, cuja 
proposta simplifica o sistema tributário ainda mais, se 
comparada com a que foi apresentada pelo Governo 
Federal. O Senador Dornelles sugere a criação de um 
Imposto sobre o Valor Adicional, o IVA-Nacional, com 
amplitude maior que a proposta pelo Governo. O IVA-
Nacional do Senador Dornelles incorpora, além dos três 
impostos englobados pelo IVA, outros tributos, como 
a Cide, o ICMS e o IPI. Ainda segundo a proposta da 
Subcomissão, a arrecadação seria nacional, e a divisão 
entre as unidades da Federação seria feita de forma 
automática, a partir da rede bancária.

Concedo um aparte à Senadora Rosalba Ciar-
lini, agradecendo ao Senador Neuto De Conto sua 
contribuição.

A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Senador 
Garibaldi, V. Exª traz a este plenário, para que pos-
samos mais uma vez refletir, a extrema necessidade 
dessa reforma tributária. V. Exª, mais uma vez, como 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, está 
aqui para chamar a atenção sobre esse assunto, que 
é extremamente pertinente e importante para o desen-
volvimento da nossa Nação. O Senador Neuto De Cou-
to, com seu conhecimento, traz-nos informações que 
mostram o quanto é importante que possamos reduzir, 
ordenar e melhor distribuir os recursos desta Nação, 
até porque, se hoje existem 3,2 milhões de empresas 
que saíram da informalidade em função do Super Sim-
ples, tenho certeza de que muito mais poderia haver. 
E sei também que a reforma tributária, com a divisão 
mais justa para os entes federados, iria corrigir uma 
grave injustiça que existe hoje. Entre tantos impostos 
que o cidadão brasileiro paga à União, aos Estados 
e aos Municípios, há também aquelas contribuições 
que estão ficando concentradas na União. Os Municí-
pios e os Estados não estão tendo também o direito 
à uma parcela dessa arrecadação, que é uma contri-
buição, mas que é um imposto, porque é compulsório. 
Então, também seria uma oportunidade de podermos 
inverter essa pirâmide, que vem prejudicando muito 
o desenvolvimento do Brasil. De tudo o que é arreca-
dado no País, da forma que está, 60% ficam só para 
a União; 25% ficam para os Estados; e apenas 15% 
ficam para os Municípios. Quando houver uma forma 
simplificada e uma divisão mais justa, com certeza, 
os recursos chegarão mais à base, onde é necessá-
rio haver maiores investimentos, que é exatamente 
nos Municípios. No Brasil, se houvesse investimentos 
maiores no Município – com Municípios mais fortes, 
o Brasil fica mais forte –, com certeza, haveria mais 
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justiça social. Então, seria a justiça tributária fazendo 
a justiça social no nosso País. Parabéns, mais uma 
vez, por trazer esse assunto para a reflexão e para o 
debate! Esperamos que, realmente, os caminhos não 
fiquem só no discurso e que realmente possa ser feita 
essa reforma.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Sena-
dor Garibaldi...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Está na tribuna o nosso...

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Peço-
lhe um aparte, Senador.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – 
RN) – Senador Eduardo Azeredo, concedo o aparte 
a V. Exª.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador, 
quero só registrar a presença entre nós do cantor Zezé 
Di Camargo, da dupla Zezé Di Camargo e Luciano, 
que está no Senado, acompanhando uma delegação 
que defende a questão da música brasileira. Quero só 
registrar a presença dele entre nós, agradecendo ao 
Presidente Garibaldi e ao Presidente da sessão.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN) 
– Quero me associar a V. Exª e dizer que sou admirador 
também dessa dupla. Se pudesse, em outro ambiente, 
eu até cederia a ele o microfone, não para ele fazer 
discurso, mas para cantar.

De fato, a Senadora Rosalba tem razão. S. Exª 
lembrou que sou Presidente da Comissão de Assun-
tos Econômicos e que eu bem poderia discutir isso na 
Comissão. Mas isso não é necessário. Já houve uma 
subcomissão vinculada à Comissão de Assuntos Eco-
nômicos justamente para discutir a necessidade da 
reforma e os pontos essenciais da reforma tributária.

Aliás, no Brasil, só houve uma reforma tributária 
ampla na década de 60. Com a reforma de 1966, os 
tributaristas brasileiros se orgulhavam do sistema tri-
butário, considerado um dos mais modernos do mun-
do. Houve considerável simplificação do sistema, com 
redução significativa do número de impostos.

O Governo saiu ganhando: a arrecadação au-
mentou, e a carga tributária, de imediato, saiu de 15% 
do Produto Interno Bruto (PIB), consideradas as duas 
décadas anteriores, para o patamar de 25%. No entan-
to, o que nos anos 60 constituiu um avanço é conside-
rado um modelo ultrapassado hoje. O perfil de nossa 
tributação, por exemplo, onera excessivamente o con-
sumo e dificulta os investimentos no setor produtivo. A 
legislação tributária tornou-se um emaranhado incom-
preensível e caótico, conforme acabou de nos revelar 
o Senador Neuto De Conto. Embora os dispositivos 
constitucionais sejam relativamente claros, o mesmo 
não se pode dizer das mais de três mil normas tributá-

rias federais – duzentas delas são só sobre o Imposto 
de Renda – e das dezenas de milhares de normas nas 
esferas estadual e municipal.

(Interrupção do som.)
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN) 

– Anualmente, apenas a Receita Federal edita, em mé-
dia, trezentas normas que versam sobre tributação.

O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Se-
nador Garibaldi...

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN) 
– Concedo o aparte ao Senador Augusto Botelho, com 
muito prazer.

O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Se-
nador Garibaldi, V. Exª traz um assunto realmente... Eu 
não entendo por que não fazemos essas coisas aqui. 
Esse excesso de impostos, o Brasil paga 35% do PIB 
de imposto. Poucos países no mundo... Acho que so-
mos o segundo ou o terceiro com impostos mais ele-
vados. Essas simplificações que V. Exª tem sugerido, 
por que não fazemos isso? Por que não desoneramos 
a folha de pagamento? Como uma empresa tem que 
pagar sobre a folha de salários? Paga aquele percentu-
al sobre a folha. Tinha que pagar sobre o faturamento, 
porque há meses em que a empresa não fatura quase 
nada – principalmente as pequenas –, mas tem que 
pagar a Previdência. Aí ela não paga, atrasa, paga 
multa. Nós temos que fazer uma mudança. O Super 
Simples é um exemplo claro de que tem que ser feita 
essa mudança. E por que não fazemos isso? Eu não 
entendo. Algumas coisas aqui não entendo. Temos que 
fazer isso. Somos nós que decidimos isso. “É época 
de eleição; não pode, porque é ano eleitoral, nem o 
Governo vai querer fazer reforma tributária”. Mas tem 
que fazer. Todos os professores economistas dizem 
que, se não se fizer a reforma tributária, não adianta, 
não vamos manter esse crescimento sustentável que 
queremos. Nós não vamos ter capacidade de criar os 
empregos que são necessários para o ingresso dos 
jovens no mercado de trabalho. E por que não fazemos 
essa reforma? Acho que temos que dar um jeito de 
fazer isso. Temos de mobilizar-nos e fazer a reforma 
necessária para o País entrar no campo da moderni-
dade. Tanto a tributária como a trabalhista têm que ser 
feita. Parabéns pelo discurso de V. Exª. Sei da preo-
cupação e da responsabilidade de V. Exª em relação 
a esse assunto. 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN) 
– Senador Augusto Botelho, eu diria a V. Exª – já vou 
terminar, Senador Mão Santa – que não fazemos, por-
que o Governo não quer. Os Governos Estaduais tam-
bém não entram em entendimento, não querem, e os 
Parlamentares vinculados aos Governos não deixam 
que a reforma ande, como mostrou V. Exª. Mas já vou 
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terminar, porque não posso concorrer com o Zezé de 
Camargo. Estou vendo que a concorrência é desleal.

Nos anos 70, o cidadão trabalhava 76 dias por 
ano para o Fisco. Nos anos 80, esse número aumentou 
discretamente para 77 dias. Nos anos 90, a quantidade 
de dias trabalhados...

(Interrupção do som.)
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN) 

– ... para pagar os seus impostos subiu para 102 dias. 
Com base em dados de 2006, o cidadão trabalha em 
média 145 dias por ano; 4 meses e 25 dias apenas 
para honrar seus compromissos com o Fisco. Quatro 
meses e 120 dias o cidadão trabalha apenas para hon-
rar seus compromissos com o Fisco. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a reforma 
é necessária. Agradeço aos Senadores que me apar-
tearam: Neuto De Conto, Augusto Botelho e Rosalba 
Ciarlini.

A reforma é necessária.
(Interrupção do som.)
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN) 

– Agora, se vamos fazê-la, acho infelizmente que não, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Convidamos o Senador Augusto Botelho para usar 
da palavra. 

Agora vamos fazer um pacto aqui com a assem-
bleia: dez minutos. Os discursos mais bonitos são os 
de Cristo: um foi de um minuto, outro, de três, o Ser-
mão da Montanha e o Pai-Nosso. Dez minutos para 
cada um, e está tudo bem.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, primeiramente 
gostaria de agradecer ao Senador Flexa a gentileza 
de ter-me cedido sua vez para falar aqui. 

Não é qualquer novidade o fato de o Brasil ter-
se tornado um dos destinos prioritários para os inves-
timentos estrangeiros, à mercê de sua estabilidade 
econômica, de sua visibilidade no cenário global e do 
reconhecimento, agora pela quarta agência internacio-
nal de classificação, da confiabilidade da dívida pública, 
alçada à condição de grau de investimento.

Aos poucos, o Brasil vai-se consolidando não 
apenas como um país de economia estável e de bons 
fundamentos, mas como uma nação que busca o de-
senvolvimento sustentável, preocupado com a preser-
vação dos recursos naturais e com a qualidade de vida 
das gerações futuras.

A publicação Pescando o Desenvolvimento Sus-
tentável, recentemente editada pelo Ministério da Pesca 
e Aquicultura, é um depoimento eloquente desta es-
tratégia do Governo Federal de aliar políticas públicas 

adequadas e a participação dos agentes econômicos 
tradicionais na busca de sustentabilidade para o setor. 
É, ao mesmo tempo, um testemunho da ação gover-
namental, que, se de um lado estimula a diversificação 
do parque industrial, a verticalização do agronegócio, 
o incremento das exportações, de outro não esquece 
setores da economia menos organizados ou historica-
mente relegados a segundo plano – setores como, por 
exemplo, a agricultura familiar ou a pesca, de grande 
importância para a geração de empregos e de renda e 
até estratégicos para o abastecimento alimentar.

Não se concebe, Sr. Presidente Mão Santa, que 
um país como o nosso, com algumas das maiores ba-
cias hidrográficas do planeta e com 8,5 mil quilômetros 
de costa litorânea consuma tão pouco peixe e tenha 
uma produção de pescado tão inexpressiva – 1,1 mi-
lhão de toneladas anuais.

No Estado do Senador Neuto De Conto, o consu-
mo de peixe é mais elevado do que nos outros Estados 
e é uma atividade de importância econômica. Esse 
discurso meu não vale para Santa Catarina.

O consumo anual de peixe em nosso País é de 
apenas sete quilos por habitante, enquanto a média 
mundial é de 16 quilos. A Organização das Nações 
Unidas, por reconhecer no peixe um alimento saudável, 
com proteína de boa qualidade e indicado para prevenir 
ou reduzir o sobrepeso, a obesidade, o aumento das 
taxas de colesterol e da diabetes – tudo isso a carne 
de peixe ajuda a evitar –, recomenda a ingestão de, 
no mínimo, 12 quilos por ano, por pessoa.

A situação agora começa efetivamente a mudar. 
Entre outros passos decisivos para aumentar o con-
sumo de pescados, para aumentar a produção e para 
melhorar as condições socioeconômicas dos 3,5 mi-
lhões de brasileiros que vivem da pesca, podemos citar, 
inicialmente, a transformação, em 29 de junho deste 
ano, da Secretaria da Pesca e Aquicultura, que havia 
sido criada pelo nosso Presidente Lula em 2003, em 
Ministério da Pesca e Agricultura. Com mais autonomia, 
estrutura, responsabilidades e recursos, o Ministério 
tem melhores condições de consolidar o desenvolvi-
mento sustentável da cadeia produtiva da pesca e da 
aquicultura no Brasil.

Outro fator importante, também ocorrido neste 
ano, foi a entrada em vigor da Lei nº 11.959, a cha-
mada Lei da Pesca e Aquicultura, em substituição ao 
Decreto nº 221, que já não atendia às necessidades 
do setor. A nova legislação reconhece os pescadores e 
aquicultores como produtores rurais, promovendo sua 
inclusão social e garantindo-lhes os benefícios da po-
lítica agrícola, como acesso a linhas de créditos mais 
vantajosas – uma das coisas mais importantes que 
cito dessa lei. Reconhece também como trabalhadoras 
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da pesca as mulheres que desempenham atividades 
complementares à pesca artesanal, como, por exemplo, 
conserto de redes, beneficiamento e comercialização 
do pescado e de seus subprodutos.

Para oferecer melhores garantias de trabalho aos 
pescadores e traçar políticas adequadas para o setor, 
o Ministério promoveu um amplo recenseamento dos 
pescadores e aquicultores em todo o território nacional, 
agora em vias de finalização. Esse cadastramento é 
essencial, Srªs e Srs. Senadores, para que o Ministério 
possa, ao mesmo tempo, combater a pesca predatória 
e os falsos pescadores, enquanto promove políticas 
de inclusão social e de sustentabilidade da produção, 
formalizando os verdadeiros profissionais.

Não podemos esquecer, entre as boas novas para 
o setor, dos investimentos em informação, pesquisa e 
tecnologia, especialmente com a criação da Embrapa 
Pesca e Aquicultura. A Embrapa, cujos serviços pres-
tados ao País dispensam comentários, já anunciou a 
contratação de novos pesquisadores para intensificar 
os seus trabalhos nessa área, de forma a obter produ-
tividade e evitar agressões ao meio ambiente.

Um dos planos do Ministério, a ser desenvolvido 
com o apoio da Embrapa, é o incremento do cultivo de 
peixes na Amazônia, como substituição, em algumas 
áreas, à criação de gado. Aqui quero citar dois produto-
res rurais do meu Estado que fizeram essa substituição. 
Esses dois produtores, tradicionalmente, eram produ-
tores de gado, inclusive descendentes de produtores 
de gado. Trocaram a criação de gado por criação de 
peixes. Falo de Ivanildo Lucena e de Aniceto Wander-
ley. Ambos trocaram e estão muito satisfeitos. O meu 
Estado já fornece peixe para o Amazonas, produzido 
pelos nossos produtores rurais. São muitos produto-
res. Cito esses dois porque criavam, tradicionalmen-
te, gado. Nasceram e foram criados em um meio de 
produção de gado. Abandonaram a criação de gado 
e agora só criam peixes. 

Essa atividade ampara-se na vocação natural da 
região e leva em consideração, além da preservação 
da floresta, o menor custo de produção do pescado. 
A criação do pirarucu, por exemplo, deve ser uma das 
prioridades em função de sua alta produtividade, pois 
essa espécie pode alcançar dez quilos em apenas um 
ano. O pirarucu ainda está sendo estudado. Nós não 
temos ainda condições de fazer um grande investimen-
to; mas está sendo trabalhado.

Os planos para o setor, Srªs e Srs. Senadores, 
são ambiciosos. Por meio do Plano Mais Pesca e Aqui-
cultura, o Ministério vai investir cerca de R$2 bilhões 
até 2011. Assim, pretende desenvolver a pesca de es-
pécies nobres, como o camarão e o atum, em águas 
profundas; vai beneficiar o nosso Estado que já tem 

muita experiência nisso, bem como Santa Catarina; 
aumentar a pesca em áreas de grande potencial, como 
bacias, açudes e represas; modernizar a frota artesa-
nal, a frota dos pescadores mais pobres, para dotar 
os pescadores de embarcações mais seguras e mais 
eficientes na captura; construir trapiches, entrepostos 
de pescados e fábricas de gelo, voltados prioritariamen-
te ao pescador artesanal; e transferir tecnologia para 
implantação de viveiros em áreas rurais para atender 
até 27 mil famílias. Esse projeto inicial pretende atingir 
27 mil famílias. 

Uma condição essencial para garantir a sustenta-
bilidade do setor é o respeito à legislação que estipula 
os limites de pesca a determinadas quantidades e que 
prevê o respeito ao período de desova e aos ciclos 
de reposição das espécies. Para evitar que pescador 
exerça sua atividade nos períodos do defeso, milhares 
desses profissionais recebem hoje o seguro-defeso, 
com o objetivo de prover o seu sustento no período 
em que a pesca é proibida. Talvez em Santa Catarina 
recebam isso há muito tempo, mas na Região Ama-
zônica só agora, nos últimos cinco, seis anos, foi que 
essa coisa se tornou um fato e uma realidade. 

O cadastramento que está sendo concluído pelo 
Ministério da Pesca e Aquicultura, Sr. Presidente,....

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) – 

Estou terminando. 
... assim como as medidas algumas medidas na 

área de fiscalização, contribuirá de forma significativa 
para garantir uma oferta de peixes contínua. 

A par de todas essas medidas, o Governo vem 
incentivando a união dos verdadeiros profissionais 
da pesca, com estímulos à criação de cooperativas 
e associações. Estima-se que até 2011 cerca de 200 
dessas entidades estarão em atividade e em condi-
ções de repassar aos pescadores assistência técnica 
e capacitação, além de consolidar as noções de coo-
perativismo e associativismo.

O Sr. Osvaldo Sobrinho (PTB – MT) – V. Exª me 
concede um aparte?

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) – 
Com todo prazer, Senador Osvaldo.

O Sr. Osvaldo Sobrinho (PTB – MT) – Sena-
dor, estou acompanhando aqui o seu pronunciamen-
to e, na verdade, quero parabenizá-lo, porque é uma 
atividade que até há pouco tempo praticamente era 
esquecida no Brasil. Ao longo dos últimos cinco, seis, 
sete anos, não houve por parte do Governo o incenti-
vo no sentido de que se possa produzir mais esse tipo 
de alimento. E Mato Grosso, o meu Estado, o Centro-
Oeste principalmente, tem dado uma ênfase especial 
nesse sentido. Para o senhor ter uma ideia, o Prefeito 
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da capital a pouco estará inaugurando 100 tanques de 
peixes na periferia de Cuiabá. Manda-se fazer o tan-
que, depois se dá o alevino e tal, e a família cria esse 
peixe para seu alimento pessoal e também para uma 
renda extra que pode fazer. Isso não é só exemplo de 
Cuiabá. O Governo do Estado também tem motivado, 
tem incentivado, esse tipo de atividade porque acredi-
ta que é uma forma de atender à família, ao pequeno 
agricultor, àquelas famílias de baixa renda que têm 
condições de, através disso aí, tirar uma renda para 
sua família e melhorar o seu índice de vida. Portanto, 
é uma atividade espetacular. Para Mato Grosso, na 
sua região principalmente, que tem muita água, um 
clima muito bom, então, é uma atividade que está em 
expansão, que está crescendo e que pode dar empre-
go a centenas de milhares de pessoas. Além do que, 
o mercado...

(Interrupção do som.)
O Sr. Osvaldo Sobrinho (PTB – MT) – ... pre-

cisa desse alimento, que é necessário que se faça, 
não só para a população do Brasil, mas também se 
use para exportação. Portanto, é um tema atual, é um 
tema moderno, é um tema que vale a pena ser res-
saltado. O que precisa é a autoridade, que tem poder 
de mando, começar a incentivar mais, inclusive com 
linhas de financiamento, principalmente para o peque-
no agricultor, a fim de que ele possa verdadeiramente 
utilizar e a gente possa colocá-lo na inclusão social e, 
consequentemente, esse produto no mercado, a fim 
de que possa gerar renda e emprego para as famílias. 
Parabenizo V. Exª por um tema tão importante que le-
vanta aqui hoje.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) 
– Muito obrigado, Senador. Realmente, lá em Rorai-
ma já tem acontecido a formação desses tanques na 
agricultura familiar para a criação de peixe. É uma 
coisa muito importante e melhora a qualidade de vida 
realmente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil 
vive um bom momento na sua economia e no seu re-
conhecimento internacional. Os pescadores e aquicul-
tores brasileiros, que por muito tempo foram relegados 
a um segundo plano... 

(Interrupção do som.)
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) – 

... muito tempo relegados a um segundo plano...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) – ... 

e até esquecidos, são agora convocados pelo Governo 
Federal a participar desse novo tempo, incrementando 
sua atividade de forma sustentável, gerando emprego 
e renda, contribuindo para preservar a nossa seguran-
ça alimentar.

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

Com os nossos cumprimentos, convidamos agora a 
oradora inscrita Serys Slhessarenko.; depois o próximo 
inscrito é Neuto de Conto.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estou 
nesta tribuna para registrar que a Associação Mato-
grossense dos Municípios, a nossa AMM, realizará 
nos dias 5 e 6 de novembro, (quinta e sexta-feira), no 
Centro de Eventos do Pantanal, em Mato Grosso, na 
nossa Cuiabá, o VI Encontro de Prefeitos Mato-Gros-
senses – prefeitos e prefeitas.

O foco do evento será o debate de questões mu-
nicipalistas, com análise crítica sobre as propostas de 
desenvolvimento para os Municípios. O objetivo do 
encontro é desenvolver ações que promovam o forta-
lecimento dos Municípios através do debate de ideias 
e troca de experiências.

Levarei para este evento diversas informações so-
bre programas do Governo Federal como o “Minha Casa 
minha Vida, Luz Para Todos, Bolsa Família, Agricultura 
Familiar, Alimentar Escolar, Televisão Pública Digital, 
Rádio Comunitária, Telecentros, e tantos outros...”

Sim, Sr. Presidente, temos muito a mostrar. Nosso 
Governo, o Governo do Presidente Lula, vem buscando 
com sucesso atender antigas demandas dos prefeitos 
e prefeitas de todo o País.

Nosso Governo criou um espaço permanente de 
diálogo, dando vida ao Comitê de Articulação Federativa 
(CAF), formado pelas três entidades nacionais – Asso-
ciação Brasileira de Municípios (ABM), Confederação 
Nacional dos Municípios (CNM) e a Frente Nacional 
dos Prefeitos (FNP) – e 19 ministérios.

Este novo instrumento já alcançou vários avanços 
em prol dos Municípios brasileiros, como a ampliação do 
FPM, a Transferência Direta dos Recursos do Salário-
Educação, a Delegação da Cobrança e Fiscalização 
do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural (ITR) 
aos Municípios, a Regulamentação dos Consórcios 
Públicos, o novo Marco Regulatório do Saneamento, a 
nova Lei do Imposto sobre Serviços (ISS) e a Partilha 
da Contribuição no Domínio Econômico (Cide).

Muito nós já temos conquistado, e quando digo 
nós são aqueles que acreditam, confiam e defendem 
o municipalismo. Eu sou um desses Parlamentares. 
Sou municipalista, sim. Digo sempre que é lá no Mu-
nicípio que as coisas acontecem diretamente. A po-
pulação não vive no espaço; ela vive na localidade, e 
é na localidade que estão os problemas que atingem 
diretamente a população: é o buraco na rua, a questão 
do posto de saúde, a emergência na área de saúde, 
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o remédio que falta, a farmácia popular que está com 
algum problema, a escola. Enfim, os problemas estão 
junto à população. E quem está junto à população, em 
termos de autoridade, é o Prefeito, o Vice-Prefeito, a 
Prefeita, são os Vereadores e as Vereadoras, porque 
é neles que a população chega com facilidade. Já no 
Deputado, no Senador, no Governador, no Presidente 
da República é bem mais difícil chegar.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – SE) 
– V. Exª me concede um aparte, Senadora Serys?

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

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – Senadora, V. Exª tem toda a razão quando enal-
tece a posição do Município e a posição do dirigente 
municipal diante dos problemas que é obrigado a en-
frentar e a resolver diariamente, hora a hora, minuto a 
minuto. Não só na prefeitura, na sua residência, onde 
quer que ele ande, é uma figura procurada insistente-
mente por aqueles que moram no Município. Portanto, 
resolver a situação dos recursos dos Municípios é re-
solver a situação do Brasil. Para tanto, acho que, neste 
momento, apesar do esforço realizado pelo Presidente 
Lula, de dar uma cobertura às prefeituras municipais, 
para que não tivessem uma receita menor do que no 
ano passado, a despesa tem aquele efeito vegetativo, 
quer dizer, aquele crescimento vegetativo em razão da 
inflação, em razão das despesas que aumentam. As 
prefeituras estão vivendo um momento realmente es-
pecial, e a solução, poderá ser um reforço financeiro, 
uma renúncia, quem sabe, da própria União de uma 
parte das contribuições sociais, e também um reforço 
no Fundo de Participação dos Municípios. Do contrá-
rio, a crise vai continuar indefinidamente, infelizmente, 
principalmente em mais de 90% das pequenas e mé-
dias prefeituras do Brasil.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Obrigada, Senador Valadares. Endosso as suas 
palavras aqui – concordo e assino embaixo. Como eu 
dizia, muita coisa tem sido feita, mas muita coisa pre-
cisa ser feita ainda para, realmente, as nossas prefei-
turas terem a sua autonomia assegurada, autonomia 
em termos de conseguir melhorar a qualidade de vida 
da população na base da nossa sociedade, que é lá 
no Município. 

Mas muito ainda, Srªs Senadoras e Srs. Sena-
dores, senhoras e senhores que nos ouvem, que nos 
veem, teremos e haveremos de conquistar. Já conse-
guimos algumas vitórias importantes, inclusive com 
relação à descentralização do FPM, que foi 1%, mas 
eu diria que é preciso mais. 

Entre os palestrantes que lá estarão com as Srªs 
Prefeitas e os Srs. Prefeitos que nós aguardamos... Te-

mos 141 Municípios em Mato Grosso, e esperamos, 
com certeza, que a grande e absoluta maioria lá es-
teja sob a coordenação do Presidente Pedro Ferreira, 
que é Prefeito de Jauru e preside a Associação Mato-
Grossense de Municípios atualmente.

Entre os palestrantes já confirmados para o pri-
meiro dia do evento estão o comentarista esportivo 
Milton Neves, com o tema Copa do Mundo 2014 – 
Oportunidades para o Estado de Mato Grosso; o se-
cretário executivo do Ministério das Cidades, Dr. Ro-
drigo Figueiredo, que falará sobre Recursos, repasses 
e prestação de contas; o gerente regional da Caixa 
Econômica Federal, José Luís Dias, com o tema So-
lução para Gestão Pública; o conselheiro do Tribunal 
de Contas do Estado, Dr. Valter Albano, com a palestra 
Planejamento Estratégico, Contas de Gestão e Contas 
de Governo; Dr. Mauro Sérgio Bogéa, diretor da Esaf e 
Dr. Luiz Alberto de Almeida Palmeiras, que vão apre-
sentar o PNAFM; e a gerente de divisão da Diretoria 
do Governo do Banco do Brasil, Regina Célio Poncio 
Peixoto, que explanará sobre Linhas de Crédito BB 
para o setor público. Para o segundo dia do encontro 
estão confirmados o superintendente do Incra, Willian 
César Sampaio, que ministrará a palestra Regulariza-
ção Fundiária do Estado de MT; o presidente do Inter-
mat, Afonso Dalberto, que falará sobre Regularização 
Fundiária, e o representante do Sebrae MT, Sandro 
Salvatore, com o tema Prefeito Empreendedor.

Neste evento dos Prefeitos, será realizado tam-
bém O VIII Encontro das Primeiras-Damas Mato-Gros-
senses, e, de imediato, felicito e conclamo a todas 
para tornarmos nosso Estado cada vez melhor. Com 
sua presença, poderemos levar uma discussão que, 
realmente, torne o nosso Estado de Mato Grosso cada 
vez melhor.

Parabenizo esta iniciativa da Associação Mato-
Grossense de Municípios, que em boa hora mobilizou 
nossos Prefeitos para que participem e possam apro-
veitar para trocar experiências e aprimorar o trabalho 
na administração pública municipal.

Registro que na abertura do evento estarão pre-
sentes o Presidente da Associação Mato-Grossense 
dos Municípios, como já disse aqui, o Prefeito Pedro 
Ferreira; o Governador Blairo Maggi; o Vice-Governador 
Silval Barbosa; o Presidente da Assembleia Legislativa, 
Deputado José Riva; o Presidente da Confederação 
Nacional dos Municípios, Paulo Ziulkoski; Deputados 
e Deputadas, Senadores e esta Senadora também; o 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado, Antônio 
Joaquim, a Presidente da APDM, Alessandra Campos 
de Abreu Nicoli, entre outras autoridades.

Parabéns à Associação Mato-Grossense de Mu-
nicípios por esta feliz esta iniciativa.
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Eu diria que isso faz com que a gente tenha cada 
vez mais clareza e maior entendimento sobre a impor-
tância do Município na vida da população. Acredito, 
com muita clareza, que as grandes transformações 
da sociedade têm condições de serem aceleradas e 
realmente acontecerem a partir do momento em que a 
gente consiga que a base da sociedade – e em termos 
de poder é o Município – esteja consciente da impor-
tância da sua determinação na busca, na conquista da 
vocação de desenvolvimento econômico, com susten-
tabilidade ambiental, é óbvio, do seu Município. 

Que a sociedade, no âmbito municipal, se orga-
nize para conquistar...

(Interrupção do som.)
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 

– MT) – Obrigada, Senador Mão Santa, por mais um 
minuto.

Que na base da sociedade, que é lá no Município, 
as lideranças políticas, as lideranças da sociedade de 
um modo geral, se organizem e busquem entender, 
compreender e definir a vocação do Município ou de 
uma região, de um conjunto de Municípios. Determi-
nada essa vocação, é buscar a conquista da concre-
tização dessa vocação. 

Eu tenho exemplo fantásticos – poucos ainda, 
mas já há alguns Municípios no meu Estado de Mato 
Grosso que conseguiram desvelar qual seria a voca-
ção real de seu Município – de um conjunto de dois, 
três ou quatro Municípios, E, a partir dessa clareza, 
estão conquistando realmente o desenvolvimento eco-
nômico com sustentabilidade ambiental e obviamente 
conseguindo a melhoria da qualidade de vida da sua 
população.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Essa foi a Senadora Serys Slhessarenko, mostrando 
suas preocupações com o desenvolvimento dos Mu-
nicípios brasileiros.

Convidamos para usar a palavra, agora, o Sena-
dor Neuto De Conto, do PMDB de Santa Catarina.

O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Mão Santa, Srªs Senadoras e Srs. 
Senadores, a tecnologia, o equipamento eletrônico, 
tem dado ao Brasil e aos brasileiros a oportunidade 
da rapidez em curta distância e, principalmente, reduz 
tempo. Podemos citar os exemplos de uma operação 
bancária, uma transferência de recurso, um depósito – 
ele é on-line; instantaneamente ele aparece na conta 
de qualquer cidadão, em qualquer parte do mundo.

A urna eletrônica também foi um fato fantástico 
no Brasil. Ela é praticamente instantânea: termina a vo-
tação e acontece o escrutínio numa rapidez fantástica. 

Podemos falar na comunicação: aconteça o que acon-
tecer, em qualquer parte do mundo, ela nos alcança e 
adentra os nossos lares num lampejo.

Mas a máquina desemprega. A máquina tira o 
emprego dos homens, passa a executar suas tarefas. 
Só temos um caminho, entre os poucos caminhos exis-
tentes, para utilizar essa mão-de-obra que, gradativa-
mente, vai se transferindo do setor produtivo qualificado 
para o setor de serviços. E, no setor de serviços, é o 
turismo o grande empregador neste momento. 

Participamos, nos últimos dias do mês de outubro, 
do 37º Congresso Brasileiro de Agências de Viagens 
e Feiras das Américas – Abav, no Riocentro, no Rio 
de Janeiro. Lá, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
cadastraram-se e estiveram presentes 12.552 profis-
sionais de turismo; 909 organizações da imprensa; 
expositores e prestadores de serviços: 7.328 pessoas 
de 42 países; empresas expositoras: 681. 

A maioria dos Estados brasileiros estava lá expon-
do sua potencialidade, sua capacidade e suas riquezas 
para demonstrar ao Brasil e ao mundo a vocação para 
o turismo. Lá também estiveram os países das duas 
Américas para apresentar o seu desenvolvimento em 
defesa do turismo, mostrando monumentos históricos, 
belezas naturais e, principalmente, festas regionais. 

Participamos também do almoço de lançamento 
da temporada de cruzeiros marítimos, promovido pela 
Abravemar – Associação Brasileira de Representantes 
de Empresas Marítimas, que foi significativo e impor-
tante, e aconteceu a bordo do MSC Lírica, no porto 
do Rio de Janeiro. 

Participamos também da entrega do prêmio “O 
Melhor de Viagem e Turismo”, revista Viagem e Tu-
rismo, da Editora Abril, no morro da Urca, no Rio de 
Janeiro. 

Foi uma noite bastante significativa para Santa Ca-
tarina. Lá estiveram presentes o Governador em exer-
cício, Leonel Pavan; o Secretário de Turismo, Cultura e 
Esporte, Dr. Gilmar Knaesel; o Presidente da Santur, 
Valdir Walendowsky e personalidades do comércio e da 
indústria. Fomos agraciados com o prêmio de “Melhor 
Destino Turístico do Brasil” nos anos de 2007 e 2008 
e, agora, em 2009. O Brasil tem direção. A América 
Latina e o próprio universo têm se dirigido para este 
meu querido Estado de Santa Catarina. 

Mais: o prêmio de “Melhor Resort de Praia” foi 
concedido ao Costão do Santinho. Florianópolis foi 
escolhia a segunda melhor cidade para o turismo. Bo-
queirão de Lajes ficou com o segundo lugar de “Me-
lhor Hotel Fazenda”; e Beto Carreiro World ficou em 
segundo como “Melhor Parque Temático do Brasil” 
neste ano. Florianópolis ficou como a terceira maior 
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cidade para o turismo, atrás somente do Rio de Janei-
ro e de São Paulo.

Esses dados, eu trago com muita satisfação, Sr. 
Presidente, para registrar, primeiramente, a força do 
turismo para o emprego, a força da mão de obra de 
que ali se dispõe. 

O turismo no Brasil cresceu na última década, 
tornando-se o quinto melhor desempenho de expor-
tações nacionais segundo dados da Secretaria de 
Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exterior (Secex/MDIC) e do 
Banco Central do Brasil (BACEN). O dinheiro obtido 
com o turismo de exportação em 2008 foi de US$5,8 
bilhões, somente abaixo do minério de ferro (US$ 16,5 
bilhões), do petróleo bruto (US$ 13,6 bilhões), da soja 
em grão (US$ 11 bilhões) e da carne de frango (US$ 
5,8 bilhões). 

Esse crescimento turístico reflete-se nos núme-
ros. 

No exercício de 2002, visitaram o Brasil dois 
milhões de pessoas. Em 2008, esse número passou 
para cinco milhões de pessoas, sendo seu gasto, em 
média, de mil dólares per capita. 

Vamos a alguns dados. 
Esses 5,1 milhões de pessoas que nos visitam 

vêm, pela ordem, da Argentina, dos Estados Unidos, 
da Itália, da Alemanha, do Chile, de Portugal, do Pa-
raguai, da França, da Espanha e do Uruguai. Os que 
mais investem, os que mais deixam recursos, os que 
mais contribuem com o País são: Espanha, França, 
Itália, China e Alemanha. O Brasil fica em 39º lugar na 
receita e em 41º no número de visitantes. 

É necessário e urgente que cresçamos, em espe-
cial agora, apoiando-nos nos quatro grandes eventos 
esportivos a serem realizados: os Jogos Mundiais Mi-
litares no Rio em 2011; a Copa das Confederações em 
2013; a Copa do Mundo de Futebol da FIFA em 2014; 
e os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos em 2016.

Para isso, contamos com os governos federal, 
estaduais e municipais para criarem melhores condi-
ções de infraestrutura, e esperamos todo o apoio da 
iniciativa privada e de todas as organizações relacio-
nadas com o turismo para que divulguem melhor o 
País além das fronteiras.

Nesse ponto, vemos como é relevante o papel da 
Associação Brasileira de Agentes de Viagem (Abav), 
que representa dignamente as agências de viagens; 
promove o bem-estar social e...

(Interrupção do som.)
O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC) – ...o 

congraçamento da classe em todo o território nacional; 
defende os legítimos interesses da indústria do turismo 
como um todo, com importante papel junto aos pode-

res públicos no estudo e solução dos problemas do 
setor; fomenta o desenvolvimento do turismo nacional 
em todas as suas manifestações; divulga matérias de 
interesse da entidade, levando ao conhecimento dos 
associados todos os acontecimentos referentes ao tu-
rismo nacional; promove congressos, exposições de 
turismo e conferências que contribuam para o desenvol-
vimento técnico do setor; e, o mais relevante, promove, 
por meio de seu instituto, o ICCABAV, a valorização e 
o treinamento de recursos humanos.

Por fim, é de destaque também a atuação...
(Interrupção do som.)
O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC) – ...da 

Associação Brasileira de Representantes de Empresas 
Marítimas (Abravemar), que tornou realidade o turismo 
em cruzeiros na costa brasileira. Somente entre 2008 
e 2009, no Brasil, os cruzeiros marítimos movimenta-
ram quase US$350 milhões. Mais de 500 mil turistas 
embarcaram nos dezesseis navios que navegaram 
pelas nossas costas.

Nesta próxima temporada, 2009/2010, serão de-
zoito navios nas águas brasileiras, oferecendo mais de 
900 mil leitos. Não podemos esquecer que uma das 
bases propostas para abrigar turistas durante os Jogos 
do Rio 2016 serão os navios de cruzeiro.

Por fim, que essa perspectiva turística seja al-
cançada e mantida, mesmo no período após 2016, e 
possamos alcançar o nível das dez maiores potências 
de turismo no mundo.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, está no tu-
rismo o grande filão do emprego das próximas décadas. 
A máquina, a informática e a tecnologia desempregam. 
Embora avancem na sociedade, transferem a mão de 
obra para os serviços, e na tecnologia do serviço está 
o grande filão para o emprego, para o desenvolvimen-
to, para o bem-estar social de todos os brasileiros e da 
nossa própria Pátria, o Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Agora é o nosso Valter Pereira e, depois, vamos alternar 
com o Líder do PCdoB. Depois do Líder do PCdoB, já 
anuncio, para a Paraíba e para o Brasil, Cícero Lucena. 
E nós vamos chegando a todos.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI. Fora 
do microfone.) – Valter Pereira, dez é a nota que V. Exª 
merece e seria o tempo ideal.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Eu vou 
cobrar de V. Exª também esses dez minutos em sua 
futura fala quando eu estiver presidindo essa Mesa.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Agora, V. Exª vem para cá, eu vou para aí. Dez minu-
tos para mim.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Não 
há problema: dez minutos.

Sr. Presidente, há uma matéria do Correio Bra-
ziliense de ontem que não pode deixar de merecer o 
nosso comentário. Produzida pelo jornalista Edson Luiz, 
ela aborda uma questão muito polêmica, que está na 
fonte de toda a criminalidade, que são as drogas. O 
título dessa matéria: 

“Versão potente da maconha é produzida no 
Brasil”.

Subtítulo: 
Avaliação é de que um agrotóxico utilizado nor-

malmente na agricultura é aplicado nas plantações 
ilegais.

A substância aumenta a floração da planta e a 
concentração do THC, tornando os efeitos psicotrópi-
cos mais fortes e viciantes.

Continua a matéria:
O Brasil já está produzindo, no Nordeste, o Skank, 

um tipo de maconha com efeitos psicotrópicos e bem 
mais viciantes do que as drogas comuns. Para isso, 
produtores estão utilizando um tipo de agrotóxico, li-
berado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria, Anvisa, e utilizado normalmente na agricultura. O 
produto faz com que a planta cresça de forma mais 
rápida e diminua o tamanho. A descoberta foi feita 
pela Polícia Federal, que encontrou galões de paclo-
butrazol durante operações de erradicação em alguns 
Estados da região. 

A Polícia Federal poderá vir a controlar a venda 
da substância no Nordeste para evitar o seu uso nos 
cultivos de maconha. O relatório do Setor de Inves-
tigação de Desvio de Produtos Químicos da Polícia 
Federal obtido pelo Correio com exclusividade mostra 
que a supermaconha já existe no Brasil. O documento 
é resultado de uma análise feita nessa substância en-
contrada pelos agentes federais nas plantações. 

Para que a maconha esteja pronta para ser co-
lhida são necessários 120 dias. 

O processo envolve quase as mesmas técnicas 
de algumas plantações agrícolas.

Nos primeiros 30 dias, as sementes germinam 
em sementeiras. Depois, são transportadas para co-
vas, onde permanecem por 90 dias. O agrotóxico seria 
utilizado justamente para encurtar esse tempo”

Dessa notícia, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é 
possível tirar algumas lições. 

A primeira delas é a de que a produção de ma-
conha está desenvolvendo tecnologia de produtividade 
e de qualidade.

A qualidade, certamente, está associada à po-
tencialização do THC, ou tecnicamente definido como 
TetraHidroCarabinol, que é o princípio ativo da ma-
conha. 

Mas a notícia não esclarece uma indagação cru-
cial: como se chegou essa descoberta?

Será que foi obra do acaso, ou a maconhacultura, 
está fazendo pesquisas e experimentações?

De qualquer forma, a descoberta pode estar 
despertando mais ambição de lucro e maior incentivo 
ao consumo.

E no contrapé, poderá aumentar os riscos à saú-
de, porque a manipulação amplia os seus efeitos psi-
cotrópicos como também oferece um perigoso risco, 
que é decorrente da presença do agrotóxico.

Aliás, esse é um dado de alta relevância. A partir 
da entrada no mercado dessa nova variedade de ma-
conha, os usuários estarão inalando, junto com o THC, 
esse agrotóxico chamado Paclo-butrazol.

E, como todos os agrotóxicos, a ação deste não 
deve ser nada saudável para a saúde dos consumido-
res, dos dependentes químicos dessa droga.

Todavia, Sr. Presidente, eu volto à leitura da notí-
cia, porque ela traz mais dados importantes. Prossegue 
a matéria – abrem aspas novamente: 

“A prática de se utilizar o Paclo-butrazol pode não 
somente fornecer maconha mais florida e mais forte 
– que também hoje é definida como (Skank), como 
também permitir que o seu tamanho seja diminuído 
(o que pode facilitar a camuflagem quando a técnica 
empregada é a mera visualização aérea) e encurtar o 
tempo de maturação (possivelmente para dois meses, 
esse último fato certamente deverá ter impacto em 
operações de combate à maconha, que, comprovadas 
tais questões, deveriam ser levadas a efeito de mês a 
mês,[observam os peritos da Polícia Federal].

Vejam, Sr. Presidente e Srs. Senadores, além 
das vantagens comerciais, a estatura da nova varie-
dade de maconha acaba cumprindo uma finalidade 
estratégica. Exibindo pequeno porte e menor tempo 
de desenvolvimento, acaba dificultando a descoberta 
dessas lavouras.

A matéria do Correio Braziliense esclarece ain-
da: 

“O agrotóxico aumenta o florescimento da planta 
e permite...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha)
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – ..que 

haja uma maior concentração de tetrahidrocanabinol 
(THC), [o princípio ativo da maconha], responsável 
pelos efeitos psicotrópicos da droga”.

Continua a matéria: 
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“Diante disso, as plantas mais floridas seriam 
aquelas em que mais THC seria encontrado, o que 
tornaria a espécie de melhor qualidade, sobretudo no 
comércio ilícito de maconha,[diz o relatório da Polícia 
Federal].

Sob todos os pontos de vista, Sr. Presidente, os 
traficantes estão, na verdade, descobrindo o pré-sal 
da maconha. 

A matéria do jornalista Edson Luiz destaca ain-
da que... 

(Interrupção do som.)
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Mais 

uns dois minutos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Dois minutos. Cristo fez o Pai Nosso em um minuto.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Mais 

uns dois.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 

Exª é irmão de Cristo, filho de Deus.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Não, 

eu sou filho de Cristo, porque Cristo é filho de Deus. 
Então, nós somos irmãos e pai. Há essa simbiose toda 
aí que nós precisamos respeitar.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Todo o Pai Nosso, só lembrando, em um minuto.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Mas 
jamais eu teria virtude suficiente para acompanhar um 
exemplo tão pródigo como este do um minuto do Pai 
Nosso a que V. Exª se refere. Mas, de qualquer forma, 
nós vamos nos empenhar aqui para concluir o nosso 
pronunciamento no tempo regulamentar.

Diz aqui a notícia produzida pelo jornalista Ed-
son Luiz:

“O relatório recomenda à Coordenação 
de Repressão a Entorpecentes da Polícia Fede-
ral que, apesar de o agrotóxico ser controlado 
pela Anvisa e pelo Ministério da Agricultura, 
deveria haver a necessidade de registrar as 
vendas do produto, principalmente no Nor-
deste.”

A Polícia Federal tem toda a razão, Sr. Presi-
dente: é preciso romper a burocracia e estabelecer 
as mais rigorosas normas para impedir o acesso de 
delinquentes ao Paclo-butrazol, o agrotóxico potencia-
lizador da maconha. 

O ideal seria até tirá-lo do mercado, mas essa 
possibilidade precisa ser precedida de estudo sobre o 
grau de sua importância para a agricultura.

Todavia, um controle rigoroso, com registro de 
compra e venda e fiscalização de seu uso já é um 
grande passo. É um passo que precisa ser dado com 
urgência.

E isso deveria ser atribuído o mais rápido possí-
vel à Polícia Federal, já que ela realiza idêntico traba-
lho em outros produtos químicos que são hoje da sua 
alçada fiscalizar. 

A própria publicação, a própria matéria do jorna-
lista lembra disto:

“A Polícia Federal mantém hoje controle 
e fiscalização permanente de 146 substâncias 
químicas para evitar que elas sejam usadas no 
refino de cocaína ou mesmo como droga. 

Entre os produtos, estão alguns conhe-
cidos e utilizados no cotidiano da população, 
como éter etílico, acetona e cimento. No caso 
da acetona e do éter, por exemplo, a embala-
gem vendida no varejo só pode chegar a ter 
500 mililitros.”

Para aqueles que sustentam que é reduzida a 
ação psicotrópica da maconha, para justificar a sua des-
criminalização, a notícia mostra que essa droga não é 
tão despida de perigo como apregoam. Além de portal 
para drogas mais pesadas, a maconha tem semeado 
a desgraça em todos os segmentos sociais. 

A propósito disso, Sr. Presidente, já quase con-
cluindo, já estou no ocaso do meu pronunciamento, 
gostaria de fazer a leitura de mais uma pequena ma-
téria, um texto pequeno que diz sobre as desgraças 
que essa erva, que essa planta provoca nos lares bra-
sileiros. Vejam aqui o título: “Mulher é flagrada levando 
maconha para o filho, que é interno do Ciago”.

Eis a notícia:
Uma mulher foi flagrada levando droga para o filho, 

que é interno do Centro de Internação de Adolescentes 
Granjas das Oliveiras (Ciago), durante visitação neste 
domingo (1/11). Era por volta das 14 horas, quando foi 
encontrada na revista detalhada uma quantia de ma-
conha embrulhada em balas e chocolates.

Segundo informações da Assessoria de Impren-
sa do Ciago, a droga não chegou a ser entregue ao 
menino. 

A mãe do adolescente foi encaminhada a um 
Posto Militar que fica no Ciago e, em seguida, para a 
29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo). 

A mulher estava em liberdade condicional e foi 
levada ao Presídio Feminino do Gama (Colméia). 

Veja, Sr. Presidente, o que estamos vendo aqui? 
Algumas desmistificações, uma delas com relação a 
essa...

(Interrupção do som.)
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – ...polê-

mica da descriminalização, que hoje está quase cain-
do na moda, há muita gente importante defendendo a 
descriminalização da maconha.
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E aqui temos a prova de que ela não pode ser 
descriminalizada. Por quê? Porque ela oferece riscos 
que ainda estão escondidos e que precisam ser devi-
damente avaliados.

A segunda questão levantada aqui é a liberdade 
condicional. A liberdade condicional hoje está sendo 
concedida mediante um simples atestado fornecido pelo 
diretor do presídio. Isso faz com que um grande....

(Interrupção do som.)
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – ...con-

tingente de delinqüentes, ou sejam beneficiados com a 
progressão de regime, ou sejam levados para a liberda-
de condicional precocemente, para voltar a delinquir. 

Todos os dias, nós estamos assistindo a notícias 
de crimes praticados por delinquentes que foram be-
neficiários de liberdade condicional ou de progressão 
de regime.

Ao fazer esse registro, Sr. Presidente, quero dizer 
que chegou ao fundo do poço esse grau de dependência 
e a própria degradação da instituição da família, como 
vimos aqui, com o exemplo da mulher que foi socorrer 
o filho, levando-lhe drogas no próprio presídio.

Mas, ao finalizar aqui a nossa fala, Sr. Presidente, 
quero fazer o registro de que esta luta é de todos nós, 
é uma luta do Senado e uma luta que não vai parar.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Com os nossos cumprimentos pelas preocupações 
com o consumo de drogas em nosso País.

Agora, com a palavra o Senador Inácio Arruda, 
Líder do PCdoB, com toda certeza o maior Líder do 
partido em nosso País, com perspectivas invejáveis na 
política do Ceará e do Brasil.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Agradeço bastante, meu caro Presidente Mão 
Santa.

Como V. Exª, com a sabedoria que lhe é pecu-
liar, agora pertence ao Partido Social Cristão, quero 
registrar a presença aqui de uma quantidade razoável 
de pastores evangélicos...

(Interrupção do Som.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Perdão; é que eu estava exigindo que saísse ali 10, 
que é a nota que eu quero dar a V. Exª.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Então, quero registrar aqui a presença de pastores de 
igrejas evangélicas de nosso País. Temos aqui o Pastor 
Pedro Ribeiro, o Pastor Hilton, o Pastor Flávio Bezer-
ra, o Pastor João Campos e o Pastor Márcio Marinho, 
que exercem, ao mesmo tempo, também, mandatos 
parlamentares, são Deputados Federais de vários Es-
tados brasileiros.

Há poucos dias – V. Exª bem sabe – nós aprova-
mos aqui um tratado entre o Brasil e o Vaticano, que faz 
uma série de concessões à atuação da igreja católica, 
e – digamos assim – foi aprovado por todos nós. Acho 
que aqui foi aprovado por unanimidade, no Senado Fe-
deral; na Câmara, não tenho essa informação, se foi 
por unanimidade, mas deve ter sido da mesma forma; 
com emendas ou com observações, mas foi aprovado 
por unanimidade.

E, nesse propósito, as demais religiões, muito 
justamente, ofereceram uma proposição para permitir 
o que nós chamamos, na nossa Constituição, de igual-
dade de condições para professar os seus credos. Eu 
lembro que Jorge Amado assumiu essa responsabili-
dade, como Deputado Federal, em 1946. Foi ele que 
garantiu, na legislação, que aqueles que professavam 
uma outra fé não poderiam ser perseguidos pelo Esta-
do, porque era uma perseguição do Estado, com força 
pública militar. Então isso foi liquidado.

E, agora, também, Sr. Presidente, por determi-
nação da Presidência da Comissão de Educação, o 
Senador Flávio Arns, fui designado para relatar essa 
matéria, o que farei com muita satisfação e muita ale-
gria, porque sei que a igualdade é muito importante, até 
para que cada um possa dar a sua opinião sobre a sua 
fé, sobre a sua religião. As nossas tribos nativas têm lá 
os seus credos, os seus ritos. Os negros, que vieram 
construir a nossa Nação, têm os seus ritos, têm a sua 
fé. Os evangélicos são uma parcela muito significativa 
da comunidade cristã, como os espíritas e outras re-
ligiões, que também passam a existir com esse fluxo 
imigratório gigantesco que o Brasil recebeu, como os 
judeus, os islamitas. São todas as religiões que exis-
tem no Brasil e que são pregações em torno da paz no 
Brasil. Aqui, não se guerreia em torno da questão da 
religião ou não se deve guerrear em torno da religião, 
porque ela é para pregar a solidariedade.

Nada melhor que essa matéria estar nas mãos de 
um comunista, que vem da palavra “comum”, que pro-
fessa a comunhão e a solidariedade entre as pessoas 
e os povos. Portanto, na próxima semana, eu já ofere-
cerei meu parecer e espero que possamos aprová-lo, 
também por unanimidade, na nossa Comissão.

Agradeço a presença de todos vocês. Fico muito 
alegre em saber que é das mãos dos senhores que 
parte tal iniciativa.

Sr. Presidente, em seguida, eu quero também 
prestar a minha solidariedade ao povo capixaba e a 
uma parte do povo mineiro, que vêm sofrendo com a 
força da natureza. As populações que ocuparam ali 
os rios, os igarapés, os lagos, as regiões que, muitas 
vezes, deveriam ser ocupadas pelas águas, sofrem 
neste instante. Temos de prestar a nossa solidarieda-
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de a uma parcela significativa da população de Minas 
Gerais e ao povo capixaba, porque é o Estado mais 
atingido pelas fortes chuvas deste período de quase 
início de verão, mas efetivamente ainda é nossa pri-
mavera, com muita água na Região Sudeste. Daqui a 
pouco, com o verão, teremos, ainda, um período muito 
longo de chuvas. Assim, quero prestar minha solidarie-
dade, em meu nome e em nome do Partido Comunista 
do Brasil, a todo o povo capixaba, para que ele resista 
a mais essa provação a que estão sendo submetidos, 
pela força da natureza.

Sr. Presidente, quero também registrar que, na 
próxima quinta-feira, vamos dar início ao XII Congres-
so do Partido Comunista do Brasil, que se realizará 
na cidade de São Paulo, no Anhembi. Terá início na 
quinta, dia 05, e prosseguirá nos dias 06, 07 e 08. Na 
sexta-feira, dia 06, faremos um ato político com a pre-
sença do Presidente da República, de vários dirigentes 
partidários, nossos convidados, nossos amigos na luta 
política em nosso País. Nosso partido vai apresentar 
uma proposta de programa socialista para o Brasil; 
uma proposição que eu considero avançada, arrojada, 
porque muito ligada à vida concreta do povo brasileiro. 
Nós, do Partido Comunista do Brasil, fizemos muitas 
propostas de programa, mas, normalmente, fazíamos 
uma proposta que estava muito distante, era muita aspi-
ração dos comunistas, dos socialistas, mas havia muita 
distância entre nossas aspirações e a realidade.

Esse programa que estamos discutindo, que 
deverá ser aprovado em nosso Congresso, tem essa 
peculiaridade: é a sua aproximação com a vida con-
creta do povo brasileiro. Nós temos, numa expressão 
popular, meu caro Paim, V. Exª, que conhece bem o 
Partido Comunista do Brasil, nós temos o norte, nós 
sabemos aonde nós queremos chegar, nós temos o 
nosso rumo, mas nós precisamos ter um projeto que 
esteja ligado às aspirações maiores da Nação, do Brasil 
e do seu povo. E considero que nós estamos, digamos 
assim, buscando uma aproximação muito forte com 
essas aspirações populares e nacionais.

Mas, Sr. Presidente, feito esse registro, eu desta-
co outro tema, um tema que é muito caro a todos nós 
e que foi fruto da política apresentada pelo Presidente 
Lula, que é a política de integração sul-americana. É o 
reforço do Mercosul, é trazer para cá todas as nações, 
que já são associadas. Essas nações todas da América 
do Sul já são sócias do Mercosul, o que falta a cada 
uma dessas nações é uma integração ao Mercosul 
como estão Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, que 
são membros plenos. Porém, todos os outros já são 
sócios, já participam, já são convidados, inclusive no 
Parlamento do Mercosul.

Então, nós estamos num processo de ampliação 
estratégica do Mercosul. Isso fortalece o Brasil; isso 
fortalece a região, a sua integração política, a sua inte-
gração econômica e a sua integração social, inclusive 
das estruturas, meu caro Presidente Mão Santa, das 
obras de grande porte de ligação. Veja o Tratado de In-
tegração Energética, que é importantíssimo. É a partir 
do Rio Grande do Sul que vamos dar garantia energé-
tica ao Uruguai. O Paraguai já está unido ao Brasil. O 
Uruguai está unido à Argentina na represa de Salto, 
gerando energia elétrica para o Uruguai e a Argentina. 
E a Argentina está integrada ao Paraguai em Yaciretá. 
Um gasoduto liga o Brasil à Bolívia e a vários outros 
países sul-americanos. Da Venezuela partirá outro ga-
soduto, ligando o Norte e Nordeste brasileiro ao Sul, 
ao Sudeste, estendendo-se pelo Cone Sul.

O que destaco e registro, Sr. Presidente, é o fato 
de que sempre, pelo grau de conservadorismo nosso, 
da sociedade brasileira, tratamos logo de espantar um 
aliado do campo popular, do campo mais avançado; 
nós buscamos estigmatizá-lo, como foi feito aqui com 
os evangélicos durante muito tempo, com os umban-
distas e com os comunistas. Vamos estigmatizá-los 
como sendo figuras tais e quais, que não servem ao 
nosso conviver, porque é um modo, uma maneira de 
impedirmos a integração.

(Interrupção do som.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Mas o Brasil, Sr. Presidente, com sabedoria, por inter-
médio do Senado brasileiro, na Comissão de mérito, 
digamos assim, que é a Comissão de Relações Exte-
riores, aprovou a integração da Venezuela ao Merco-
sul – sabedoria política e sabedoria tendo em vista a 
estratégia na condução das questões.

Mas eu quero registrar, Sr. Presidente, porque 
quanto a um a gente o estigmatiza e quanto ao outro 
a gente se cala, a gente fica mudo. Eu quero deixar 
registrada – está em espanhol, mas, como essa é a 
língua do Mercosul ao qual estamos integrados, não 
vai haver dificuldade – a decisão do Conselho de Es-
tado da Colômbia.

O Conselho de Estado aprovou um documen-
to rejeitando, Sr. Presidente, o acordo militar entre a 
Colômbia e os Estados Unidos e disse o porquê. Re-
jeita o acordo porque o acordo determina que quem 
comanda, quem dirige, quem decide e quem define o 
conteúdo da presença militar americana na Colômbia 
não tem em vista, de fato, tratar de narcotraficantes. A 
presença militar americana – isso é dito textualmente – 
é para assegurar a presença militar americana no ter-
ritório que engloba toda a Amazônia, que inclui Brasil, 
Bolívia, Equador, Venezuela, Colômbia e Peru. Esse 

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL222



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 4 56591 

acordo foi aprovado contra os interesses do Conselho 
de Estado da Colômbia. O tratado não foi...

(Interrupção do som.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PT – SC) – Vou 

concluir, Sr. Presidente.
O tratado não foi esclarecido sequer para o povo 

colombiano, nem para nenhum outro. Significa mais 
ou menos o seguinte: o Presidente da Colômbia, ao 
dar explicações à Unasul, ao dar explicações ao Brasil 
e aos demais países da América do Sul, faltou com 
a verdade. Há outro nome, há outra expressão, mas 
nós somos diplomatas, não é verdade? Faltou com a 
verdade com a América do Sul e aprovou um tratado 
que permite ao Governo dos Estados Unidos da Amé-
rica mobilizar, como e quando quiser, tropas nas fron-
teiras do nosso país, na fronteira do Brasil. E liquida 
com a soberania da Colômbia. O Presidente daquele 
país não pode falar de cabeça erguida, porque o tra-
tado que acabou de assinar, agora, Sr. Presidente, 
no último dia 30, com os Estados Unidos da Améri-
ca, submete a nação colombiana. Puxa, vida, como 
estará – para os crentes, como V. Exª – Bolívar numa 
situação como essa? A pátria por cuja libertação ele 
lutou vigorosamente, com valentia, com bravura, está 
sendo subjugada.

Esse tratado subjuga a pátria colombiana e, ao 
mesmo tempo, fere – isso é o mais grave, Sr. Presi-
dente...

(Interrupção do som.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
(...) os interesses de todas as nações sul-americanas. 
Isso é gravíssimo, mas muito grave mesmo!

É bom que a gente diga, para não ficar sendo uma 
coisa de outro, que, além de estarem no Portal Verme-
lho, todas essas informações estão também no Portal 
da Folha de S.Paulo e de outros jornais brasileiros, quer 
dizer, a pátria de Bolívar está submetida e os interesses 
da nossa região também estão submetidos.

É muito importante que haja uma reação na nossa 
região a essa atitude de um governo que se acovarda 
diante de uma força brutal, como a norte-americana.

Por isso, Sr. Presidente, peço que acolha, na ínte-
gra, o texto da matéria que foi aprovada pelo Conselho 
de Estado da Colômbia.

(Interrupção do som.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– O Governo colombiano passou por cima da deci-
são do Conselho de Estado. Não submeteu a matéria 
sequer ao Congresso Nacional. Ninguém foi ouvido 
sobre esse tratado com os americanos, nem o Con-
gresso da Colômbia foi ouvido. É algo absolutamente 
grave o que está acontecendo nas fronteiras do nosso 

País. É preciso examinar o que está ocorrendo com 
esse tratado.

Por isso, Sr. Presidente, aqui está a íntegra da 
decisão do Conselho de Estado, para que a gente a 
examine aqui no nosso País e dê opinião sobre o que 
ocorre, efetivamente, nas nossas fronteiras.

Obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO EM ESPANHOL A QUE 
SE REFERE O SR. SENADOR INÁCIO ARRU-
DA EM SEU PRONUNCIAMENTO, AGUAR-
DANDO TRADUÇÃO PARA POSTERIOR PU-
BLICAÇÃO NA ÍNTEGRA.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Nossos cumprimentos.

É bom chamar a atenção para o fato de que o 
povo colombiano hoje é um dos povos mais intelectu-
alizados. Tem um Prêmio Nobel de Literatura: Gabriel 
García Márquez (Viver para Contar; Cem anos de Soli-
dão). Se houve falta de verdade... Há governabilidade. 
Em Cem Anos de Solidão você vê como aquele povo 
lutou por sua liberdade.

Com a palavra o Senador Cícero Lucena, que 
é do PSDB do grandioso Estado da Paraíba. Muito 
jovem e com muito brilho já exerceu as funções mais 
importantes. Foi extraordinário Prefeito da Capital, João 
Pessoa, extraordinário Governador e um dos melhores 
Ministros para o nordeste. Foi Ministro da Integração 
Regional no Governo do estadista Fernando Henri-
que Cardoso.

O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obriga-
do, Presidente Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Prorrogo a sessão por mais meia hora para ouvi-lo.

O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Não 
usarei esses trinta minutos que V. Exª está me con-
cedendo.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
V. Exª é dez.

O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Sr. Pre-
sidente, tenho acompanhado, nos últimos dias, o que 
está sendo divulgado pela imprensa em todo o Brasil. 
Refiro-me a um novo programa que o Governo Federal 
anuncia. É um programa do MEC que prevê subsídio 
para o uniforme. 

Permita-me, Presidente Mão Santa – V. Exª sem-
pre faz questão de lembrar que foi prefeito, quer na tri-
buna, quer na Presidência desta Casa, quer em seus 
apartes –, fazer um comentário também na condição 
de ex-Prefeito. Conto aqui, Senador Paim, um pouco 
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de uma história que eu tive a oportunidade, Deus me 
a deu, de conviver. 

Quando Prefeito da cidade de João Pessoa, nos 
primeiros dias de minha administração, no início do ano 
letivo daquele ano de 1997, fui visitar as escolas a fim 
de garantir vagas em todas as escolas do Município. 
Oriundo que sou da construção civil, colocamos uma 
placa com os dizeres: “Há vagas”. Era proibido o diretor 
da escola dizer que não havia vagas nas escolas. Isso 
nos permitiu elevar o número de alunos de 27 mil para 
74 mil alunos na cidade de João Pessoa. 

Ao visitar essas escolas, identifiquei algumas 
coisas e, entre elas, encontrei uma mãe, que, ao me 
ver na escola, em vez de me pedir um emprego, pediu-
me dinheiro. Como se diz lá no interior da Paraíba, 
eu que sou um caboclinho do sertão, eu cá, comigo, 
perguntava-me, Senador José Nery: por que uma 
mulher tão jovem, em vez de me pedir dinheiro, não 
me pediu emprego? Até já achando que, em função 
do número de alunos que se estava ampliando nas 
escolas, íamos precisar de prestadores de serviços 
imediatos enquanto se fazia concursos, talvez ali ti-
vesse a chance de empregar uma jovem mãe como 
aquela. Então, eu perguntei a ela: “Por que você, tão 
jovem, em vez de me pedir um emprego, você me 
pede dinheiro?”. Ela me disse: “É porque eu não posso 
trabalhar”. Fiquei, então, a me perguntar o porquê de 
ela não poder trabalhar. E insisti: “Mas por que você 
não pode trabalhar?”. Ela me disse: “Porque eu não 
posso”. E eu disse: “Por que você não pode?”. Ela 
me disse: “Porque, lá em casa, eu tenho dois filhos. 
E eu tenho que levar um filho de manhã à escola e 
levar o outro à tarde à escola”. Aí, eu voltei a lhe per-
guntar: “E por que você não matricula os dois filhos 
no mesmo expediente e trabalha no outro expedien-
te?”. Ela me disse: “Eu não posso”. Eu pensei que 
ela não tinha entendido o que era expediente. Daí eu 
lhe disse: “Olhe, você matricula seus dois filhos no 
mesmo horário e trabalha no outro horário. Se você 
os matricular de manhã, você trabalha à tarde; se 
os matricular à tarde, você trabalha de manhã”. Ela 
me disse: “Mas eu não posso”. Eu insisti ainda mais. 
Disse-lhe: “Eu não sou o Prefeito? Eu lhe garanto 
a matrícula”. Ela me disse: “Mas eu não posso”. Aí 
eu disse finalmente: “Por que é que a senhora não 
pode?”. Ela me respondeu: “Porque lá em casa só 
tem um par de chinelo. Eu tenho de levar um filho de 
manhã à escola e tenho de levar o outro filho à tarde 
com o mesmo par de chinelo”. 

Naquela oportunidade, Senador Mão Santa, eu 
enfrentava uma prefeitura com quatro meses de salários 
atrasados. Eu não dei o fardamento no primeiro ano. 
Não tinha condição de dar, porque o primeiro desafio 

era o da quantidade: garantir vaga para todos. Mas eu 
pedi a Deus que me desse a chance e a oportunida-
de de corrigir essa injustiça, porque naquele instante 
eu fiquei imaginando quantas e quantas crianças não 
estavam indo para a escola porque não tinham chine-
lo, porque não tinham roupa, ou porque a roupa era 
rasgada. Quantas deixavam de frequentar a escola 
por este mesmo motivo, porque tinham vergonha dos 
colegas, mesmo numa escola pública municipal, pelo 
fato de a sua roupa ser inferior à daqueles que fre-
quentavam a escola. 

Pedi a Deus para que eu encontrasse uma solu-
ção para isso. E criei, como meta, como objetivo, for-
necer o fardamento dos nossos alunos. Começamos, 
Senador Paim, com uma blusa. No ano seguinte, con-
seguimos dar uma blusa e um short para os alunos. 
No outro, demos blusa, short e calça jeans para os 
maiores e o short para os menores. E, do quarto ano 
em diante, conseguimos dar o fardamento completo: 
duas blusas, uma calça jeans para os maiores ou short 
para os menores, um par de tênis e um par de meias. 
Conseguimos atingir esse objetivo. É tanto que, Deus 
ao nos permitir isso, eu assumi esse compromisso na 
campanha: procuraria estender isso a todos os Muni-
cípios paraibanos e – por que não? – aos Municípios 
brasileiros. 

Apresentei um projeto nesta Casa, em 2007, meu 
primeiro ano como Senador, que, para minha alegria, foi 
aprovado por unanimidade neste plenário e nas Comis-
sões. O Senador Nery foi Relator em uma das Comis-
sões, o Senador Cristovam, o Senador Romeu Tuma; 
enfim, em todas as Comissões o projeto foi aprovado 
por unanimidade. Mas já naquele momento tínhamos 
a preocupação – eu não tive condição de fazê-lo no 
início da minha administração – de que poderia haver 
prefeituras no País não que o prefeito não quisesse 
mas que não tivessem condições de dar o fardamento, 
porque não entrava nos 25% dos gastos com a edu-
cação. Aí, com o projeto aprimorado, permitiu-se que 
entrássemos nos 25% e que o Governo Federal parti-
cipasse dos custos do fardamento escolar. 

Esse projeto foi aprovado no Senado, em 2007, 
e está na Câmara desde 2008. Foi aprovado na Co-
missão de Educação e Cultura no dia 18 de junho de 
2008 e se encontra, desde o dia 17 de julho de 2007, 
na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, com 
o Relator, o Deputado Rodrigo Rocha Loures.

Estou relatando essa história para dizer que, 
mesmo sendo oposição ao Governo Federal, eu po-
deria estar nesta tribuna dizendo que o Governo Fede-
ral estaria se apropriando de um projeto inicialmente 
meu, depois desta Casa; mas não. Estou aqui para 
reconhecer a importância da ação e da atitude do Go-
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verno Federal em adotar esse programa e dizer que 
esse não pode ser o programa de um parlamentar; tem 
de ser o programa da Nação. Esse compromisso tem 
de ser suprapartidário. A responsabilidade e o dever 
é de todos que tenham a chance e a oportunidade de 
contribuir.

Eu também gostaria de aproveitar este momento 
para chamar a atenção para uma experiência vivida 
por um Prefeitinho, como diz V. Exª sempre que se re-
fere carinhosamente aos prefeitos. Quando da adoção 
desse projeto, eu tive uma outra preocupação. Qual 
foi a preocupação? As camisas foram compradas em 
cooperativas de produção de costura no Estado da 
Paraíba, em particular na cidade de João Pessoa. 
As calças compradas foram fabricadas em pequenas 
indústrias de confecções paraibanas. O tênis foi pro-
duzido por cooperativas de pequenos produtores na 
Paraíba. Definimos o padrão, definimos a qualidade, 
definimos o preço e foi produzido, gerando emprego 
e circulando a renda no nosso Estado.

Permita-me conceder a palavra ao Senador José 
Nery para o aparte.

O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Senador Cícero 
Lucena, este breve aparte é para lhe cumprimentar. V. 
Exª trouxe, da experiência da gestão frente à prefeitu-
ra, importantes proposições para o Senado Federal, 
para o Congresso Nacional, tentando transformar em 
lei nacional algo que possa ser implementado em todo 
o País – experiências que V. Exª vivenciou, protagoni-
zou, como Prefeito de João Pessoa. Isso, sem dúvida, 
promove uma síntese importante entre o administra-
dor, o gestor público comprometido com mudanças, 
com transformações, com o interesse público, com o 
interesse social, e o legislador. E esse encontro pode 
sempre representar ganhos e resultados importantes 
para a população brasileira. Portanto, o exemplo que 
V. Exª relata com muita simplicidade tem muita força, 
pois vem dessa experiência que serve aos pequenos. 
Portanto, meus cumprimentos a V. Exª, não só por esse 
caso da educação mas pelo projeto da área da saúde 
que tive oportunidade de relatar e pela sua experiência 
com a questão do tratamento dos resíduos sólidos, que 
inclusive motivou a sua atuação parlamentar aqui. En-
tão, o seu exemplo merece o nosso reconhecimento e 
o nosso incentivo, porque o senhor faz essa síntese do 
bom administrador que também leva experiência para, 
de fato, aqui se consagrar bom Parlamentar. 

O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Muito 
obrigado a V. Exª pelo seu aparte, pela atenção que 
sempre me teve e a oportunidade que tivemos de dis-
cutir os nossos projetos, tendo como objetivo maior que 
essas leis tragam a melhoria da qualidade de vida do 

nosso povo, que é nosso objetivo maior nessa atribui-
ção pública que nós temos. 

Concedo com muita honra a palavra ao Sena-
dor Paim.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
Lucena, deixe-me fazer um aparte bem rápido. Sei 
que o tempo terminou.

O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Mas o 
Senador Mão Santa sempre é generoso.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Estávamos 
aqui a assistir ao pronunciamento de V. Exª, quando 
disse que ela dizia “não posso”...

(Interrupção do som.)
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – V. Exª fechou 

brilhantemente quando mostrou por que ela não podia 
e, como Prefeito, tomou medidas imediatas no sentido 
de que tivessem roupa e calçado para que pudessem 
ir para o colégio. Aproveito a oportunidade para dizer 
que a Câmara deve votar amanhã pelo menos um 
dos três projetos dos aposentados, reconhecendo o 
seu trabalho aqui na Casa em relação também a esse 
tema dos idosos. Eu quero confirmar que, a seu con-
vite, estarei lá no seu Estado para debater esse tema 
no próximo dia 26. Parabéns a V. Exª.

O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Agra-
deço, Senador. Agora, sem dúvida nenhuma, todos 
aqueles que se incorporaram à luta dos aposentados 
foram muito estimulados, incentivados pela atuação 
de V. Exª em defesa dessa causa, entre tantas outras 
que V. Exª defende.

Permita-me só dizer, pois esqueci de dizer, Se-
nadores, que, quando fui entregar o fardamento e os 
primeiros pares de tênis, vi, com meus olhos, que a 
maioria das crianças na sala de aula da escola mu-
nicipal de uma capital de um Estado deste País não 
sabia calçar um par de tênis, porque, na sua vida, 
nunca tiveram oportunidade de ter um par de sapato 
em sua casa.

Pois bem, Senadoras e Senadores presentes, Sr. 
Presidente, abusando um pouco da sua paciência, mas 
bem menos do que outros o fizeram anteriormente, eu 
gostaria de dizer que o meu apelo, além do reconheci-
mento da não cobrança de o Governo estar assumindo 
esse projeto, mas do meu reconhecimento, é fazer um 
alerta e um pedido. 

(Interrupção do som.)
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Eu che-

guei de uma recente viagem – oportunamente farei 
um relato sobre ela – à África do Sul. Na luta contra o 
apartheid, criaram um programa, Senador Paulo Paim. 
E, na construção agora para a Copa, nos investimen-
tos para a Copa, está estabelecido que no mínimo 
30% dos recursos, ao contratar-se os serviços e as 
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obras, devam ser dirigidos para as pequenas e médias 
empresas da África do Sul, que tem um programa de 
inclusão racial. Isso está sendo feito no programa da 
Copa. Em outro momento eu tratarei disso.

Portanto, o meu apelo aqui ao Governo, no progra-
ma do fardamento, é para que ele faça a padronização 
do uniforme, que ele faça a tomada de preços nacional 
para que seja o mais barato, mas que não deixe que essa 
confecção seja feita por grupos que possam importar esse 
produto. Que não seja feito apenas pelas grandes empre-
sas, mas que se distribua isso por lotes menores e que seja 
executado pela associação de costureiras de determina-
das cidades. Que seja costurado ou fabricado o tênis por 
pequenas empresas das tantas que existem pelo Brasil 
afora, Isso, consequentemente, gerará emprego onde será 
usado o fardamento escolar. Que deixe a renda circular 
onde as mães que não consigam comprar um fardamento, 
que não possam comprar um par de tênis e que estejam 
precisando da chance do emprego, tenham a chance de 
trabalhar e de complementar a sua renda.

Então, renovo o meu apelo ao Governo Federal, 
ao MEC. Vamos sentar e discutir a forma de distribuir 
essa renda. Já que terá a participação do Município, do 
Estado e o aporte maior do Governo Federal, vamos 
discutir o assunto, para que essa produção também 
seja local, sempre que possível, obedecendo, claro, ao 
menor preço e à preocupação com a qualidade.

Era isso o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado.

Que Deus proteja a todos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Nossos cumprimentos e nossos aplausos ao pronun-
ciamento do Senador Cícero Lucena!

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Peço a pala-
vra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Peço-lhe que espere somente um instante. Há expe-
diente a ser lido.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.460, DE 2009

Nos termos do artigo 256, I, do Regimento Inter-
no do Senado Federal, solicito a retirada do Reque-
rimento nº 887, de 2009, de minha autoria, pelo qual 
“Requeiro a realização de Sessão Especial destinada 
a homenagear o bicentenário do nascimento de Char-
les Darwin e os 150 anos da primeira publicação do 
seu grande clássico “A Origem das Espécies”, em 5 
de novembro do corrente”.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 2009. – Se-
nador Aloizio Mercadante – Senador Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
A Presidência defere o requerimento que acaba de 
ser lido.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Em votação o requerimento de prorrogação do prazo 
para o encaminhamento de indicações à 9ª Premiação 
do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o 
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Pela ordem, concedo a palavra ao Senador José 

Nery, do PSOL, que representa o Pará.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Mão San-
ta, dirijo-me à Mesa para requerer um voto de pesar 
pelo falecimento do músico paraense Augusto Gomes 
Rodrigues, o popular Mestre Verequete.

Requeiro, nos termos regimentais, nos termos dos 
arts. 218 e 221 do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, e de acordo com as tradições da Casa, a inserção 
em ata de voto de pesar pelo falecimento do músico e 
símbolo da cultura popular brasileira Augusto Gomes 
Rodrigues, o inesquecível Mestre Verequete, ocorrido 
no dia de hoje, na capital paraense. Requeiro ainda 
que esse voto de pesar seja levado ao conhecimento 
da família, com as devidas condolências.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a cultura 
de nosso País, sem dúvida, está de luto. Mestre Vere-
quete faleceu na tarde de hoje em Belém, capital do 
Estado do Pará, aos 93 anos de idade. Augusto Gomes 
Rodrigues, o Mestre Verequete, é a maior expressão 
artística do carimbó, que é um símbolo das nossas 
músicas de raiz, tradicionais no Estado do Pará.

Nascido no Município de Quatipuru, em 1916, 
na região bragantina, no nordeste do Pará, Vereque-
te, desde muito cedo, mergulhou no caudaloso rio das 
encantarias e das mais legítimas manifestações da 
arte do povo paraense, a partir da extraordinária sín-
tese originada do encontro entre a cultura dos povos 
originários e a secular força espiritual das populações 
afrodescendentes.

Considerado, Senador Mão Santa, o Rei do Ca-
rimbó, ele gravou doze discos e três CDs ao longo de 
décadas de profícua produção artística. Essa trajetória, 
construída em luta permanente contra todos os obs-
táculos, resultou em sua consagração como o maior 
símbolo da cultura de nossa terra.

Mestre Verequete teve sua obra, sua poesia e 
seu trabalho resgatados e reconhecidos em vários 
momentos de sua trajetória, principalmente durante 
o Governo do ex-Prefeito de Belém Edmilson Rodri-
gues, que valorizou, de forma extraordinária, a cultura 
popular, apoiando e fazendo com que Mestre Vereque-

te estivesse presente em vários eventos e atividades 
culturais da Prefeitura de Belém, sendo aquela experi-
ência de governo popular responsável por apresentar, 
de forma incisiva, a contribuição de Mestre Verequete 
à cultura e à música popular paraense, em especial 
o carimbó.

No momento em que falece Mestre Verequete, 
Senador Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores, creio que 
devemos fazer homenagem à sua luta, à sua dedicação. 
Mestre Verequete, Senador Paulo Paim, era poeta e 
compositor que não sabia ler, mas que, ao compor, co-
locava a musicalidade, para, depois, o violonista adaptar 
e criar a música. Mestre Verequete é um exemplo, na 
região do nordeste paraense, sobretudo na região de 
Bragantina, de artistas que compõem, de compositores 
de música de dom. Assim, são eles tratados.

Então, neste momento, Sr. Presidente, deve ser 
fortalecida e, finalmente, implementada pelo Ministério 
da Cultura, diante da campanha que se faz, movida por 
vários artistas e por muitas pessoas do nosso Estado 
do Pará, a iniciativa de que o carimbó seja considerado 
patrimônio imaterial da cultura brasileira. Creio que essa 
é uma iniciativa muito importante que o Ministério da 
Cultura pode protagonizar, homenageando, de forma 
decisiva, alguém que é símbolo da luta, da resistência, 
da cultura popular. O inesquecível Mestre Verequete, 
na verdade, é símbolo de tudo isso neste Brasil tão rico 
e tão diverso. Sua música, surgida no seio do próprio 
povo, pontificou como testemunho, a um só tempo, de 
seu sofrimento cotidiano e de sua indestrutível resis-
tência por um mundo de justiça e de igualdade.

Nada mais justo, Sr. Presidente, que esta Casa 
deixe registrado, em seus Anais, a devida homenagem 
a esse grande paraense e amazônida, artesão genial 
das manifestações que conferem identidade e vigor 
ao povo brasileiro, ao povo paraense.

Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 

Mesa se associa ao voto de pesar pelo falecimento do 
músico Augusto Gomes Rodrigues, o Rei do Carimbó, 
que gravou doze discos. É uma perda artística para 
o Pará e para o Brasil, mas fica nossa consolação, 
porque, Senador José Nery, está no Livro de Deus, 
a Bíblia, que àqueles que são amados por Deus, os 
bem-aventurados, Deus dá uma longa vida, até o fim 
de seus últimos dias, para que exerçam a plenitude da 
sua vocação profissional.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
A Presidência encaminhará o voto de pesar solicitado 
pelo Senador José Nery, que representa o PSOL. 

O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 

Mão Santa, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 

– Pela ordem, tem a palavra o Senador Paulo Paim, 
que está inscrito. O próximo orador é o Senador Sadi 
Cassol.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Vou falar somente pela or-
dem, Sr. Presidente. Abro mão da minha inscrição.

Eu queria só informar à Casa que, amanhã, no 
auditório Petrônio Portella do Senador Federal, Senador 
José Nery, cerca de setecentos petroleiros vão deba-
ter a questão do pré-sal. É um momento importante. 
Nessa oportunidade, Senador Delcídio – V. Exª é um 
especialista nessa área –, provavelmente, apresenta-
rei o relatório, acatando a proposta que foi articulada 
não só pelos petroleiros, mas também pelas centrais, 
pelas confederações, sobre aquilo que seria um marco 
nessa questão do petróleo e do pré-sal.

A partir da aprovação do relatório, o projeto pas-
sará a tramitar no Senado da República. Será um gran-
de momento, e, por isso, eu queria convocar todos os 
Senadores e Senadoras a irem, amanhã, ao auditório 
Petrônio Portella, para participar desse debate de um 
tema tão importante.

Quero dizer, Sr. Presidente, que, nesse relatório 
que apresentarei amanhã, como eu já havia anuncia-
do, vou incluir uma parte do pré-sal para a nossa pre-
vidência social.

Por fim, Sr. Presidente, eu gostaria de dizer que 
a Câmara dos Deputados, amanhã, à tarde, deve vo-
tar o PL nº 1, que aprovamos aqui por unanimidade, 
garantindo o mesmo percentual de reajuste concedido 
ao salário mínimo aos aposentados, como também o 
fim do fator previdenciário, de que V. Exª foi o Relator 
aqui.

Na Câmara, a expectativa é a de que mais de 
mil idosos de todos os Estados se farão presentes, 
numa pressão democrática e carinhosa, para que os 
Deputados, enfim, votem esses dois projetos que lá 
estão, há quase dois anos, para serem votados. O 
Presidente Michel Temer assumiu o compromisso de 
colocar a matéria em votação amanhã, e os projetos 
estão na pauta. Espero que a votação aconteça com 
tranquilidade, que não haja obstrução alguma e que a 
votação se dê com acordo ou sem acordo.

Era isso o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É 
uma grande oportunidade que tem o Presidente Mi-
chel Temer para resgatar a credibilidade da Câmara 
dos Deputados, em respeito também a V. Exª, Sena-
dor Paim, que passou por quatro mandatos lá. V. Exª 
é o autor desse projeto, que enterra aquela vergonha, 
que é o fator de redução das aposentadorias dos nos-
sos idosos.

Tive o prazer, o privilégio e a honra de ser o 
Relator, conseguindo sua aprovação em todas as 
Comissões, na Comissão de Assuntos Econômicos, 
na Comissão de Direitos Humanos, na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, e no plenário, por 
unanimidade.

Então, essa é uma grande oportunidade. Penso 
que é a única e última oportunidade que tem o Pre-
sidente Michel Temer de devolver aos nossos idosos 
os ganhos que eles conquistaram e a credibilidade da 
Câmara Federal.

Agora, chamamos para usar da palavra o orador 
inscrito Sadi Cassol.

Senador Paim, V. Exª já usou a palavra hoje? V. 
Exª está inscrito aqui.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Fora do 
microfone.) – Já a usei. Eu já tinha usado a palavra 
antes.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Mas, se V. Exª quiser vir aqui para presidir a sessão, 
para que eu possa usar da palavra depois...

Ô Senador Eduardo Suplicy, V. Exª já usou ou vai 
usar a palavra ainda?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Fora 
do microfone.) – Se puder, vou falar ainda.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 
Exª sempre pode. Há um respeito extraordinário à pes-
soa de V. Exª, ao Estado que V. Exª representa.

Então, está inscrito o Senador Sadi e, parece-
me, o do PT também.

Senador Delcídio Amaral, quer usar da palavra? 
(Pausa.)

Então, vamos fazer um pacto: o Senador Paim 
vem aqui para presidir a sessão, e cada um de nós vai 
usar a palavra por dez minutos.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. Fora 
do microfone.) – É uma boa.

O SR. SADI CASSOL (Bloco/PT – TO. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, neste fim de tarde, 
quero fazer uso desta tribuna, para fazer um agrade-
cimento todo especial à comunidade de Ibiraiaras, no 
Rio Grande do Sul.

No fim de semana, passei por aquela região, entre 
Ibiraiaras e Veranópolis. Por ser filho daquela cidade, 
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tive oportunidade de ser homenageado em Ibiraiaras 
com o título de Cidadão Emérito, por meio de lei apro-
vada pela Câmara de Vereadores e sancionada pelo 
Prefeito daquela comunidade. Confesso que, ao longo 
da minha vida, já recebi muitas homenagens, até pelos 
cargos que já ocupei e pelos mandatos que já exerci 
na vida pública e política em diversos Municípios e em 
dois Estados, Rio Grande do Sul e Tocantins. Mas essa 
foi uma homenagem muito bonita e muito emocionante. 
A maioria da população daquela comunidade estava 
representada na Câmara de Vereadores, participando 
da festa em nossa homenagem. Quero levar comigo 
essa homenagem até o último dia da minha vida e 
dizer da importância de ser lembrado quarenta anos 
depois do meu primeiro mandato de Vereador naquela 
pujante cidade de Ibiraiaras.

Lá foi aprovado unanimemente esse título pelos 
Vereadores que quero aqui mencionar, um por um. Na 
Câmara de Vereadores, houve a aprovação pelos Vere-
adores Valmir Nardi, Cesar Cazanatto, Luiz Fernando 
Masiero, Claudinei Rech, Gilberto Francescatto, Alexan-
dre Zwirtes, Adanilo Mazzotti, Serinei Dal Olmo. A lei 
foi sancionada pelo Sr. Prefeito Ferdinando Dallagnol. 
Estava presente também seu Vice, Jacir Marini.

Na cidade de Ibiraiaras, estavam também todos 
os meus familiares, da família Cassol e da família Sla-
vieiro, por parte da minha esposa, e todos os amigos e 
ex-companheiros de muitos anos naquela cidade.

O Presidente do meu Partido estava presente ali, 
o Ângelo Brancalioni. Enfim, foi uma festa muito gran-
de, muito emocionante, muito bonita, pela qual quero 
agradecer do fundo do meu coração.

Agradeço também à comunidade de Veranópolis, 
que, pela Câmara de Vereadores, prestou-nos uma ho-
menagem, não por sessão solene, mas por meio de um 
ato de companheirismo. O título me foi conferido, e a 
sessão solene foi aprovada e ocorrerá no próximo mês. 
Lá, também houve uma festa muito bonita na Câmara 
de Vereadores, onde também fomos homenageados. 
Estavam presentes o Sr. Prefeito, De Carli, e seu Vice, 
Paulo Cesar Guzzo, bem como o ex-Prefeito Élcio Si-
viero e diversos Vereadores e amigos.

Quero, nos próximos dias, fazer um relatório sobre 
esse evento e usar a tribuna para falar exclusivamente 
sobre Veranópolis.

Portanto, quis fazer uso da palavra no dia de hoje 
para agradecer a estas duas comunidades tão impor-
tantes: Ibiraiaras, no Rio Grande do Sul, minha cidade 
natal, e Veranópolis, onde exerci três mandatos.

Quero agradecer a todos pela bonita festa e pela 
homenagem a mim dedicada nesse fim de semana.

Agradeço-lhes, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores. Essa oportunidade, com certeza, ficará marcada 

em nossa vida, na de nossa família e na de nossos 
amigos todos.

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

Após o brilhante pronunciamento do Senador Sadi 
Cassol, que representa o Partido dos Trabalhadores, 
no Estado do Tocantins, convidamos para usar da pa-
lavra o Senador Eduardo Suplicy. Em seguida, falará 
o Senador Delcídio Amaral.

Hoje, o PT está forte aqui, no fim desta sessão: 
falou o Senador Sadi Cassol, do PT do Tocantins; ago-
ra, vai falar o Senador Suplicy, do PT de São Paulo; e, 
depois, fará seu pronunciamento o Senador Delcídio, 
do PT de Mato Grosso do Sul. Mas o Partido que vai 
terminar a sessão será o Partido Social Cristão (PSC), 
pois vou ser o último orador. Nós e o País precisamos 
de Deus e dos seus ensinamentos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente Senador Mão Santa, Srsª e Srs. 
Senadores, gostaria de hoje falar sobre a democracia 
participativa no Brasil, comentar a audiência pública 
que, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, tratou do assunto e conclamar Senadoras e Sena-
dores a discutir e votar as matérias que, apensadas, 
versam sobre o tema. 

Fruto de influências religiosas e iluministas, a 
supremacia do povo passa a ser reconhecida como 
tal, na segunda metade do século XVIII, pelo adven-
to da Declaração dos Direitos do Povo de Virgínia, de 
1776, e da Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão, de 1789. 

Os conceitos oriundos do Direito Natural de Aris-
tóteles, Tomás de Aquino, Hobbes, Locke, Rousseau, 
Kant e Thomas Jefferson conferiram ao povo “certos 
direitos inerentes à natureza humana, de cujo exer-
cício não podem, por nenhum pacto estabelecido no 
momento da passagem para o estado de sociedade, 
privar ou desapossar a sua posteridade”. Dessa com-
preensão resultou que “todo o poder pertence ao povo 
e, consequentemente, todo poder deriva do povo”. 

A partir desse entendimento, o povo passou a dis-
por de um direito de resistência, fundado na natureza 
ou na vontade de Deus, sendo livre e soberano para 
decidir continuamente sobre o seu governo. A partici-
pação do povo nas decisões de seu próprio destino é 
uma “garantia de liberdade, uma forma de governo e 
um instrumento de educação política”. 

Em nosso País, o poder supremo do povo – o 
chamado princípio democrático – consta do parágra-
fo único do art. 1º da Constituição da República, que 
estampa: “Todo o poder emana do povo, que o exerce 
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por meio de seus representantes eleitos ou diretamen-
te, nos termos desta Constituição”. 

Desse dispositivo, retiram-se as duas vertentes 
da democracia em nosso País. A democracia repre-
sentativa, ou indireta, é aquela em que o povo, fonte 
primária de todo o poder, se governa por intermédio de 
representantes eleitos por ele periodicamente, que toma 
em seu nome e no seu interesse as decisões políticas, 
no instituto denominado de representação política. 

O outro braço da democracia é a chamada de-
mocracia participativa, que se caracteriza pela coexis-
tência de mecanismos da democracia representativa 
associados a procedimentos da democracia direta. 
Assim, a democracia participativa é o regime que pro-
picia mecanismos de efetivo controle da administração 
pública pela sociedade civil, não se reduzindo o papel 
da democracia apenas ao voto. 

Como diz Lígia Helena Hahn Lüchmann, em tese 
de doutorado apresentada na Unicamp, na democra-
cia participativa, “a legitimidade das decisões políticas 
advém de processos de discussão que, orientados 
pelos princípios da inclusão, do pluralismo, da igual-
dade participativa, da autonomia e da justiça social, 
conferem um reordenamento na lógica do poder po-
lítico tradicional”. 

Em nosso ordenamento jurídico, os tópicos de 
democracia participativa são os que, de forma muito 
restrita, constam dos incisos do art. 14 do texto consti-
tucional: o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. 
Tais institutos estão regulados pela Lei nº 9.709, de 
1998, que os admite apenas em casos de acentuada 
relevância nacional, sendo que a iniciativa popular, 
de difícil implementação prática, é limitada apenas à 
apresentação de projeto de lei, conforme o prescrito 
pelo § 2º do art. 61 da Constituição da República, e 
pelo art. 13 da citada lei.

A audiência pública ocorrida na CCJ, em 24 de 
setembro, com a finalidade de instruir as Propostas 
de Emenda à Constituição nºs 80 e 82, de 2003, e nº 
73, de 2005, todas relativas a institutos de democra-
cia participativa, apensadas e relatadas pelo Senador 
Pedro Simon, teve como convidados os Profs. Fábio 
Konder Comparato, da Universidade de São Paulo; 
João Baptista Herkenhoff, da Universidade Federal 
do Espírito Santo; e Paulo Kramer, da Universidade 
de Brasília. 

A PEC nº 80, de 2003, que tem como primeiro 
signatário o Senador Antonio Carlos Valadares, intro-
duz o direito de revogação, individual e coletivo, ou 
seja, o recall ou arrependimento eleitoral, que permi-
te a revogação do mandato de governantes e parla-
mentares, bem como o veto popular, definido como a 

faculdade que permite ao povo se manifestar contra 
uma lei já elaborada.

A PEC nº 82, de 2003, da lavra do saudoso Se-
nador Jefferson Péres, prevê a possibilidade de reali-
zação de plebiscito de confirmação de mandato dos 
representantes eleitos pelo voto majoritário. 

A PEC 73, de 2005, que assinei como primeiro 
signatário, cria o instituto do recall, possibilitando a 
revogação dos mandatos eletivos de todos os cargos, 
inclusive com a dissolução da Câmara dos Deputados, 
mediante iniciativa e referendo popular a ser efetuado 
um ano após a posse. O referendo para a revogação 
do mandato do Presidente da República poderá, tam-
bém, realizar-se por iniciativa da maioria absoluta do 
Congresso Nacional.

Nas suas análises, o professor João Batista Herke-
nhoff conclui que “o sistema representativo já não cor-
responde aos anseios da sociedade e a democracia 
direta aparece inviável. Como resultado, começa a se 
fortalecer o conceito de democracia participativa, com 
características de democracia semidireta; ou seja, não 
desconsidera os representantes, mas aproxima a so-
ciedade da arena decisória”. Em reforço a esse pensa-
mento, retrata as palavras de Anderson Santana Pedra 
quando diz que “não há democracia sem participação, 
sem povo. O regime será tanto mais democrático quanto 
tenha desobstruído canais, obstáculos, óbices à livre 
e direta manifestação da vontade do cidadão”.

O professor Paulo Kramer, por outro lado, apre-
senta-se contrário à proposta de implementação de 
democracia participativa em nosso País, argumentando 
que a frequência de consultas populares não é indi-
cador de democracia nem de sanidade administrativa. 
Para ele, o melhor caminho para a nossa democracia 
é a adoção do voto distrital puro, por meio do qual, no 
Município, o eleitorado pode fiscalizar o trabalho do 
seu representante.

Por seu turno, o professor Fábio Konder Compa-
rato inicia seu pronunciamento fazendo uma digressão 
sobre a história do Brasil, na qual mostra que “a au-
sência do povo brasileiro, nas grandes decisões polí-
ticas do país, sempre se fez notar”. Sobre o tema da 
audiência pública, discorreu o professor Fábio Konder 
Comparato, da seguinte forma:

“Como introduzir a democracia neste 
País? Nós não podemos pensar em disposi-
ções rápidas e sem fundamento. Nós temos 
que nos fundar, em primeiro lugar, na educação 
do povo. O povo brasileiro aceita ser sujeito a 
uma minoria, que diz exatamente o que deve 
acontecer. Na verdade, depois de quase quatro 
séculos de escravidão, seria um absurdo que o 
povo brasileiro tivesse uma noção muito clara 
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do fato de ele ser titular do poder supremo, ou 
seja, da soberania.

Mas não basta a educação, é preciso uma 
mudança normativa. Muitas vezes, a mudan-
ça normativa exerce um papel pedagógico e 
é exatamente o caso da introdução do recall. 
Sem dúvida, dirão: mas o que adianta o recall? 
Fez-se um referendo sobre o porte de armas 
e o povo votou exatamente como queriam os 
conservadores, ou seja, cada um armado, to-
dos nós armados para enfrentar a violência.

Acontece que, à medida que essas ma-
nifestações vão se sucedendo, o povo se dá 
conta de que o poder está com ele. E que 
aquele que exerce o poder por eleição deve 
prestar contas. [...] Qualquer um de nós, quan-
do atribui poderes a alguém para atuar em seu 
nome, manifesta confiança. No momento em 
que cessa essa relação de confiança, o man-
dato deve ser interrompido.

O recall não é, de forma alguma, uma 
medida revolucionária. Nos Estados Unidos, 
18 Estados da Federação têm o recall. Dois 
Estados – Michigan e Oregon – têm o recall 
desde 1908 [Senador Mão Santa]. Não consta 
que o recall tenha sido uma causa de rebeliões 
ou de obstáculo ao governo democrático.

[...]
Pois bem, nós temos agora três propostas 

de emenda constitucional objetivando a intro-
dução dessa revogação popular de mandatos 
eletivos. A Proposta de Emenda Constitucional 
80, de 2003, a 82, de 2003, e a 73, de 2005.

Eu devo dizer [ponderou Fábio Konder 
Comparato] que a Proposta de Emenda Cons-
titucional nº 80, de 2003, me parece demasia-
damente sintética e, na verdade, deixa tudo 
ao legislador ordinário. Não me parece con-
veniente trilhar esse caminho.

A Proposta de Emenda Constitucional nº 
82, de 2003, do sempre lembrado e saudoso 
Senador Jefferson Péres – que Deus o tenha 
–, não aplica o recall aos Parlamentares elei-
tos pelo sistema proporcional, e isto me pa-
rece uma falha na concepção da revogação 
popular de mandatos eletivos. 

Quanto à Proposta de Emenda Consti-
tucional nº 73, de 2005, ela propõe que seja 
aplicado o recall a todos os agentes políticos 
eleitos.

A Câmara dos Deputados, como os seus 
integrantes são eleitos pelo sistema proporcio-
nal, a Proposta de Emenda Constitucional nº 

73, de 2005, propõe a dissolução da Câmara, 
o que também não é uma medida revolucioná-
ria. No sistema parlamentar é normal, quando 
o Presidente da República entende que o Par-
lamento perdeu, na sua maioria, a confiança 
da população, é normal dissolvê-lo.

Na Proposta nº 73, de 2005, há um com-
ponente muito mais democrático do que no 
Sistema Parlamentar de Governo, porque a 
dissolução da Câmara é decidida pelo próprio 
povo. Ou seja, não há donos do poder. O povo 
concede poder, mas também pode revogá-lo. 
A Proposta nº 73, de 2005, contém a iniciativa 
popular para a realização de recall, como nos 
Estados Unidos é habitual.

Em relação ao Presidente da Repúbli-
ca, ela propõe também que a destituição do 
Presidente possa ser feita por iniciativa da 
maioria absoluta dos membros do Congresso 
Nacional, mas a decisão é do povo, portanto 
uma diferença muito grande em relação ao 
impeachment, que é uma decisão puramente 
parlamentar. E, finalmente, propõe que Es-
tados, Municípios e Distrito Federal regulem 
o recall em suas respectivas Constituições e 
leis orgânicas. 

Das palavras do professor Fábio Konder Com-
parato, retira-se, assim, a concepção de que deve-
mos refutar a ideia de que a democracia participa-
tiva somente funciona em pequenas comunidades. 
Sabemos, todos, que a essência de uma Constitui-
ção é a limitação de poder. O povo, como guardião 
e garante de seus direitos, necessita estar atento à 
necessidade de, se necessário, conter o poder de 
seus representantes. Assim, precisamos equipar o 
indivíduo com direitos efetivos para que, no mais 
curto prazo, possa avaliar e revogar os mandatos 
de seus representantes políticos, quando houver 
quebra de confiança.

Como primeiro signatário da PEC Nº 73, de 2005, 
avalio ser muito oportuno prosseguir, no Senado Fe-
deral, com esse debate sobre a democracia participa-
tiva, no que peço a atenção das Srªs Senadoras, dos 
Srs. Senadores e da sociedade em geral para todas 
as propostas de emenda à Constituição que tratam da 
matéria, a fim de respondermos a questão proposta 
pelo Professor Fábio Konder Comparato: “vamos conti-
nuar mantendo o povo brasileiro na condição de menor 
impúbere permanentemente ou vamos dar a ele, não 
uma soberania de fachada puramente simbólica, mas 
uma soberania efetiva?”.

Eu quero muito agradecer a contribuição, sobre-
tudo, do Professor Fábio Konder Comparato, que en-
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caminhou, em nome da OAB (Ordem dos Advogados 
do Brasil), essas sugestões, uma das quais eu tive a 
honra de assinar.

Que bom que este debate está frutificando! E que 
bom que o Senador Pedro Simon está sendo o Relator 
dessa matéria, ele que é um praticante e proponente 
de formas de democracia participava!

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

Nossos parabéns ao Senador Eduardo Suplicy, que, na 
sua peça oratória, traz significativas sugestões para o 
aperfeiçoamento da democracia em nosso Brasil. 

Nossos cumprimentos.
Chamamos como último orador o Senador Delcí-

dio Amaral. Delcídio Amaral representa o Partido dos 
Trabalhadores no Estado do Mato Grosso do Sul e traz 
grandeza a esta Casa. Apesar de muito jovem, serviu 
com muita eficiência e competência como Ministro de 
Indústria e Comércio no austero Governo de Itamar 
Franco. Sem dúvida alguma, é um dos maiores valores 
na modernização e no entendimento dos problemas 
energéticos do País. 

O SR. DELCIDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Muito obrigado, meu caro Presidente, Senador 
Mão Santa.

Eu venho à tribuna, Sr. Presidente, para regis-
trar hoje uma reunião muito importante que tive com o 
Diretor-Geral da Itaipu Binacional, no lado Paraguaio, 
Dr. Carlos Mateo Balmelli.

Carlos Mateo Balmelli já foi presidente do Con-
gresso paraguaio, já foi vice-chanceler e é um dos 
melhores quadros do Governo Lugo, sem dúvida al-
guma. Bem preparado, tem formação na Alemanha e 
pós-graduação nos Estados Unidos.

Tive uma conversa muito profícua com o Dr. Car-
los Mateo, amigo pessoal, alguém que, sempre quando 
vou à Assunção, recebe-me em sua casa e que está 
fazendo um trabalho exemplar como Diretor-Geral de 
Itaipu Binacional no lado paraguaio, é um homem qua-
lificado, bem preparado. Hoje conversamos um pouco, 
Sr. Presidente, sobre o acordo do Presidente Lula com 
o Presidente Lugo, especialmente no que se refere à 
energia de Itaipu. 

É importante destacar, Sr. Presidente, que o 
Dr. Carlos Mateo Balmelli conversará hoje com o 
Senador Sérgio Guerra, falará amanhã com o Se-
nador Romero Jucá, muito possivelmente se encon-
trará também com o Senador Aloizio Mercadante e, 
no mês de dezembro, virá conversar com todos os 
Senadores e Senadoras para explicar a proposta 
de acordo de Itaipu Binacional que, evidentemente, 
será encaminhada ao Senado. Sr. Presidente, o Dr. 

Carlos Mateo é uma pessoa que tem bom senso, é 
lúcida, que sabe efetivamente o que Itaipu repre-
senta para seu país, o Paraguai, e também o que 
representa para o Brasil. 

Esse acordo de Itaipu, Sr. Presidente, tem pon-
tos que eu não poderia deixar de destacar aqui. O pri-
meiro: as notas reversais de governo para governo., 
por intermédio das quais vamos corrigir os valores da 
energia do Paraguai cedida ao Brasil.

Isso é contratual, e essas notas reversais virão 
para o Senado Federal, para que o Senado Federal 
aprove essa proposta. Isso representará recursos adi-
cionais, que vão garantir ...

(Interrupção do som.)
O SR. DELCIDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) – ... 

a implementação ,pelo Presidente Lugo, das políticas 
públicas que sempre defendeu ao longo da campanha 
e, agora, ao longo de seu mandato. São políticas que 
olham o social, mas são políticas também comprome-
tidas com o desenvolvimento do Paraguai. 

Eu debati aqui, Sr. Presidente, há algum tempo, 
sobre a política do Governo brasileiro, do Governo Lula, 
de promover o desenvolvimento dos países vizinhos. 
Isso é muito importante, aliás, é fundamental, Sr. Pre-
sidente, porque o Brasil não vai ser um país rico cer-
cado de países pobres e sem perspectivas. Portanto, 
temos o compromisso de ajudar no desenvolvimento 
desses países.

Há um detalhe muito importante, Sr. Presiden-
te – vamos citar um único item divulgado diariamente 
por nossa imprensa: segurança pública. A insegurança 
dos grandes centros brasileiros nasce nas fronteiras, 
na fronteira com o Paraguai, na fronteira com a Bolí-
via. Portanto, temos um compromisso com esses pa-
íses, porque, se eles forem bem, esses desvios que 
lamentavelmente ocorrem nas regiões de fronteira e 
nos países que fazem fronteira conosco não vão ser 
rebatidos para o dia-a-dia das nossas grandes cidades, 
como São Paulo e Rio de Janeiro. 

E eu não posso aqui deixar de destacar, Sr. Pre-
sidente, a entrada da Força Nacional, com grupamen-
to aéreo, no assentamento Itamarati, em Ponta Porã, 
para fazer o patrulhamento dessa região e criar os 
mecanismos necessários para que haja mais segu-
rança na região de fronteira, evitando o contrabando, 
o narcotráfico e outras atividades. Hoje, Sr. Presiden-
te, já existem, inclusive, suspeitas de movimentos de 
guerrilha em Concepción, a setenta quilômetros da 
fronteira com o Brasil. Portanto, é uma área extrema-
mente sensível, delicada. 

E como é que atacamos isso? Com novas pers-
pectivas, com desenvolvimento, com geração de ri-
quezas para o nosso Paraguai, para os nossos vi-
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zinhos, o que vai, efetivamente, repercutir dentro do 
Brasil. Eu sou de fronteira, Sr. Presidente, tenho avó 
paraguaia. Há uma identidade absoluta entre o Mato 
Grosso do Sul, a região Centro-Oeste, o Paraguai e a 
Bolívia, países com os quais convivemos, países que 
são nossos irmãos.

Sr. Presidente, por que falei dessas notas rever-
sais? Porque este é o primeiro item do acordo entre 
Presidente Lula e Presidente Lugo: corrigir o valor do 
megawatt/hora que é pago aos paraguaios pelo fato 
de o Brasil consumir essa energia. 

Mas existem outras questões muito importantes, 
Sr. Presidente. 

A segunda questão que eu gostaria de regis-
trar: uma linha de 500kV que sai de Itaipu e vai até 
Assunción. 

Hoje, o Paraguai tem restrições sérias no que se 
refere a abastecimento de energia – tendo a riqueza 
de Itaipu, não tem condições de atender a expansão 
de seu mercado. 

Assunción sofre com isso, sofre com essas res-
trições. 

Essa linha de 500kV, que está nesse acordo 
também, vai propiciar energia confiável e bom aten-
dimento à demanda de energia de todo o Paraguai. 
É muito importante isso, Sr. Presidente. E mais: vai 
significar a abertura de possibilidades para que em-
presas brasileiras possam construir essas linhas, 
para que fornecedores brasileiros venham a fornecer 
equipamentos para as linhas, para as subestações, 
ou seja, geração de emprego aqui e no Paraguai. 
Além disso, o Paraguai vai aproveitar essa experi-
ência das empresas brasileiras para desenvolver 
tecnologia nessa área de potência, nessa área da 
energia.

E, Sr. Presidente, nós não ficamos só limitados 
a essa linha de transmissão que vai representar a re-
denção do suprimento de energia do Paraguai. Com 
essa linha, Sr. Presidente, nós vamos ter condição 
de atender as necessidades de novas indústrias que 
querem se instalar no Paraguai. Hoje, já existem inicia-
tivas de empresas brasileiras que querem se instalar 
no Paraguai, que buscam a competitividade que o Pa-
raguai pode garantir exatamente em função do valor 
da tarifa desse insumo básico para o desenvolvimento 
de qualquer país. 

E o Paraguai não pode ficar restrito à soja – já é 
o quinto produtor – e à pecuária. Nós temos de criar 
novas alternativas econômicas para que o Paraguai se 
desenvolva. Isso é importante para o Brasil e é impor-
tante para o Paraguai acima de tudo, que vai ter pers-
pectivas de um futuro melhor, de uma vida melhor.

E, Sr. Presidente, esse programa também 
amplia a infraestrutura – não só de energia, mas 
de infraestrutura –, com a construção de autoes-
tradas, rodovias no Paraguai. Associando o quê? 
Projetos industriais de empresas brasileiras com 
a infraestrutura necessária para atender essa pro-
dução adicional, para atender essa agregação de 
valor àquilo que vai ser produzido ou que já é pro-
duzido no Paraguai. 

Há a previsão de uma ponte interligando o Mato 
Grosso do Sul com o Paraguai, ponte que é funda-
mental para o escoamento da produção, fundamental 
para essa integração do Paraguai com o Brasil através 
de Mato Grosso do Sul. Portanto, Sr. Presidente, há 
uma série de investimentos que vamos ter condição 
de garantir com esse acordo. 

Eu não poderia deixar de registrar essa excelen-
te reunião que tive hoje com o Dr. Carlos Mateo Bal-
melli, não poderia deixar de registrar a competência e 
a lucidez que caracterizam o trabalho obstinado que 
faz para ajudar o Presidente Lugo a fazer com que o 
Paraguai mude a sua realidade, construa um futuro 
melhor para sua gente. 

E lá as necessidades são as mais variadas pos-
síveis, chegam até a questão da coleta de lixo, um 
mínimo de cidadania para os municípios. Hoje Itaipu 
está preocupada, assim como o Presidente Lugo, e 
as iniciativas das lideranças paraguaias se repetem 
especialmente olhando o mercado brasileiro.

O Paraguai fez uma leitura absolutamente pre-
cisa, Sr. Presidente. O Paraguai tem que aproveitar o 
sucesso do Brasil para que ele cresça também, e a 
leitura que o Paraguai tem hoje é que se o Brasil for 
bem o Paraguai irá bem.

Nós não podemos perder essa oportunidade, 
respeitado o acordo de Itaipu e, pela informações que 
o Dr. Balmelli me deu, não haverá nenhuma alteração 
naquilo que nós aprovamos no acordo de Itaipu, volto 
a repetir, um exemplo de engenharia financeira, um 
exemplo de engenharia de construção, um exemplo 
de tecnologia. Esse acordo não será alterado.

O acordo que está sendo produzido pelas duas 
chancelarias e pelos Presidentes dos dois países 
atacará questões que vão ser importantes para o 
Paraguai, importantes para o Brasil, sem mexer no 
Tratado de Itaipu. Este não pode ser mexido, porque 
é uma obra de engenharia extraordinária. E ficou 
muito clara a exposição, hoje, do Dr. Carlos Mateo 
Balmelli.

Portanto, Sr. Presidente, para concluir, eu gosta-
ria de registrar que, mais uma vez, o Dr. Balmelli já vai 
conversar com alguns Senadores, conversou comigo 
hoje, deve ter conversado com o Senador Sérgio Guer-
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ra, vai conversar com o Senador Romero Jucá amanhã, 
talvez com o próprio Senador Aloizio Mercadante ainda 
nessas próximas horas e, em dezembro, ele virá para 
conversar com todos os Senadores, mostrando essa 
questão das notas reversais, a mudança do valor do 
megawatt/hora dentro do que o acordo Brasil/Paraguai 
estabelece lá de trás, a correção – isso é importan-
te, que são recursos adicionais para o Paraguai, que 
vão entrar no Paraguai –, vai discutir a questão dos 
investimentos de infraestrutura no Paraguai, a linha 
de transmissão, estradas, a ponte na divisa de Mato 
Grosso do Sul com o Paraguai e, principalmente, a 
atração de investidores brasileiros para a industriali-
zação do Paraguai, para agregar valor à produção do 
Paraguai. Dentro de uma óptica – no meu ponto de 
vista – absolutamente correta. O Brasil indo bem, o 
Brasil tem que ir junto. E nós precisamos ajudar esses 
países, especificamente ajudar o Paraguai. Porque se 
o Paraguai, Sr. Presidente...

(Interrupção do som.)
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) 

– Eu já concluo, Sr. Presidente. (Fora do microfone.) 
Porque, se o Paraguai for bem, nós vamos receber os 
reflexos desse novo País; se o Paraguai for mal, já es-
tamos vendo os reflexos que as fronteiras secas com 
o Paraguai e a Bolívia trazem para os grandes centros 
brasileiros, para os grandes municípios, para as gran-
des capitais brasileiras: a insegurança.

Está na hora de estabelecermos não só uma 
política de segurança – como o Ministro Tarso Genro, 
agora, com a iniciativa da Força Nacional, está esta-
belecendo, está implementando – mas também uma 
política de desenvolvimento econômico e social. A par-
tir do momento em que o Paraguai tiver perspectivas, 
sem dúvida nenhuma, os reflexos no lado brasileiro 
serão absolutamente benéficos.

Portanto, eu queria registrar isso, agradecer, Sr. 
Presidente, a oportunidade que o senhor me dá de fa-
lar nessa altura do campeonato, já tarde da noite. Mas 
eu não poderia deixar de registrar essa visita, essa 
reunião e os desdobramentos desses contatos do Dr. 
Carlo Mateo Balmelli com os Senadores no próximo 
mês de dezembro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu gostaria que esse discurso fosse registrado 

nos Anais do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 

Exª será atendido.
Eu convido... V. Exª está aqui, o Senador Paulo 

Duque quer prestar uma solidariedade ao falecimento 
de um político do seu Estado, Rio de Janeiro. Então, 
está à disposição. Pode usar a palavra.

O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Depois 
de um discurso desse, eu não posso falar. Estou che-
gando do Rio agora. Desculpe-me.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Está bom. Então, convido o Delcídio Amaral para pre-
sidir enquanto eu faço o último pronunciamento.

O Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadei-
ra da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Delcídio 
Amaral.

O SR. PRESIDENTE (Delcídio Amaral. Blo-
co/PT – MS) – Com a palavra agora, o nosso caro 
Senador Mão Santa, que já foi Prefeito, que já foi 
Governador, amado pela população do seu Estado, 
conhecido por toda a população brasileira, espe-
cialmente, lá na região do meu Pantanal, da minha 
cidade de Corumbá, muito acompanhado por minha 
mãe, que está, lá no Pantanal, vendo as todas as 
atividades do Senado, e admirado por todos. Então, 
com a palavra, agora, para um discurso muito impor-
tante, o nosso querido Senador Mão Santa, agora, 
um dos principais...

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Senador Pau-
lo Duque.

O SR. PRESIDENTE (Delcídio Amaral. Bloco/
PT – MS) – ... próceres do Partido…

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – PSC, Partido 
Social Cristão.

O SR. PRESIDENTE (Delcídio Amaral. Bloco/
PT – MS) – Social Cristão. O PSC cresce, dia a dia, 
na Câmara, no Senado, e, sem dúvida nenhuma, pela 
qualidade dos homens que está levando para defen-
der as suas bandeiras, terá um grande desempenho 
em 2010.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Pronuncia o se-
guinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Delcídio Amaral, que preside esta sessão de terça-fei-
ra, 3 de novembro, bem disse o nosso Senador Paulo 
Duque, que é a sabedoria e a experiência nesta Casa, 
que não ia falar depois de V. Exª porque Cícero já dizia: 
nunca fale depois de um grande orador.

Além de grande orador é um dos mais compe-
tentes brasileiros. V. Exª advertiu, chamou a atenção 
do Governo. É para isso que tem de ter Poder Legis-
lativo. Nós somos os pais da pátria. Como V. Exª dis-
se, temos uma preocupação com os países vizinhos 
mais empobrecidos: Paraguai e Bolívia. A credibilidade 
daqui advém disso: temos de ter essa visão de gene-
rosidade mais pragmática. Essa é a verdade. Nossa 
civilização é decorrente da Europa. Nossa civilização, 
quer queiramos, quer não, é essa. Veio lá da Grécia, 
com a democracia direta. Foi melhorada na Itália, do 
Parlamento, na França – da Liberdade, Igualdade e 
Fraternidade –, na Inglaterra do desenvolvimento in-
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dustrial, da democracia monárquica bicameral, com o 
seu filhote, os Estados Unidos. Nosso Rui de lá, exilado 
daqui no início da República, no governo do Marechal 
Floriano, trouxe esses fundamentos. Por isso somos 
bicamerais. Lá o Senado corresponde aos privilegia-
dos, à Câmara dos Lordes. Para vermos como lá eles 
ostentam mais. E a Câmara dos Comuns. 

Quero dizer que V. Exª retratou, trouxe, ofereceu 
ao Presidente da República, com sua inteligência e 
objetividade. Bem aí na Europa que é o nosso mo-
delo, como ela melhorou com o Parlamento europeu, 
com o mercado europeu, mas preocupando-se com 
os mais pobres. Portugal foi um que foi beneficiado, 
hoje é um patrimônio na história do turismo; eles que 
foram grandes – Portugal e Espanha – no passado, 
na navegação e descobriu o mundo. Está aí o Tratado 
de Tordesilhas, que dividiu o mundo entre eles, não 
é? Mas é o êxito que está bem ali e que nós preci-
samos trazer aqui para a nossa América do Sul. E V. 
Exª foi muito sábio, começando-se com os mais em-
pobrecidos – o Paraguai e a Bolívia, não é? – com 
essas trocas e tal. 

Mas eu não poderia deixar, mesmo correndo o 
risco de falar depois de um Cícero, técnico, atualizado, 
competente, divisão de futuro, que é o Delcídio Ama-
ral. Mas é porque...E V. Exª salientou sobre o Partido 
Social Cristão, hoje. E então, vou falar negócio de im-
posto, lá do meu Piauí. Não é o Partido dos Trabalha-
dores. Por isso, aquele descompasso – não é – que 
tivemos aqui. Enquanto o Heráclito trazia denúncia, o 
Suplicy queria defender sem conhecer. Mas eu não 
sou contra imposto, não, e nem o meu Partido. Olha 
que todo o mundo...que esse partido eu escolhi por-
que é o meu perfil. Sou cristão. Francisco é um nome 
cristão. Foi aquele que mais se aproximou a Cristo. 
Andava com uma bandeira Paz e Bem, não é? Mas 
o que eu quero dizer que imposto, nós que somos do 
Partido Cristão, não podemos ser contra. Está lá. Je-
sus deu ensinamento. 

Chegou lá um querendo colocar Cristo contra o 
governo de Roma – César estava cobrando muito im-
posto. Aí perguntaram: “É justo pagar imposto a César?” 
Ele respondeu: “O que está cunhado nesta moeda? O 
retrato é de César? Dai a César o que é de César e a 
Deus o que é de Deus”. 

Então é o imposto – viu, Zezinho? –, ao qual não 
somos contra, mas a gente tem que ter sensibilidade 
política e responsabilidade administrativa. Este País 
já tem muito imposto. Acho que, se Cristo voltasse ao 
mundo e alguém fosse perguntá-lo, ele diria: “Não, não 
é justo pagar, porque o governo já tem imposto demais”. 
Nós sabemos que este País tem 76 impostos. Nós sa-

bemos que as brasileiras e os brasileiros, todos nós 
trabalhamos cinco meses para pagar os impostos. 

E o Governo, principalmente no Piauí, não de-
volve em segurança, não devolve em educação e não 
devolve em saúde. Na civilização, a segurança é uma 
barbárie. Nós vivemos numa barbárie, não é? Por fa-
tores muitos. A educação pública, para o pobre, é de-
cadente. Ela deveria entrar como o sol na casa, mas 
não entra. 

E V. Exª, Senador Delcídio, formou-se numa fa-
culdade privada ou do governo? 

O SR. PRESIDENTE (Delcídio Amaral. Bloco/
PT – MS) – Do governo.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Do governo. 
Eu também. E como era bom, Luiz Inácio. Vamos cair 
na real. Este País ficou organizado, teve grandes pre-
sidentes. Quem tem bastante luz não precisa diminuir 
ou apagar a luz dos outros para brilhar. Eu me formei 
em uma faculdade federal de medicina. 

E, mais ainda, fui fazer pós-graduação em cirur-
gia em um hospital do governo, o Hospital do Servidor 
do Estado, o Ipase do Rio. Quer dizer, o próprio Luiz 
Inácio foi feliz, porque o País era organizado e tinha 
uma escola técnica de padrão muito bom, que são os 
Senais. Nós os conhecemos bem.

Então não vão tão bem as coisas. A saúde... Olha, 
Delcídio, a saúde é boa, avançada, mas é boa para 
quem tem dinheiro e quem tem plano de saúde. Quem 
não tem está amargurando. Nós sabemos. 

Então o imposto, além de ser grande, no Piauí 
ainda é mais. Por isso ninguém defende o Gover-
nador do Piauí. Foi o Suplicy querer defender... Ne-
nhum Senador eu vi defendê-lo aqui. Mas o imposto 
já é demais. Eu fui governador, cobrei imposto, mas 
há horas em que o povo está exaurido e, assim, há 
horas em que se tem que ter visão de futuro, inte-
ligência.

Eu nunca vi um provérbio errar. Tem até na Bí-
blia. Não tem os provérbios de Salomão? Então lá se 
diz: Não matem a galinha dos ovos de ouro. Estão 
matando lá os pobrezinhos que querem trabalhar, os 
comerciantes. É imposto demais!

O Piauí caiu, ficou decadente, voltou ao pior lugar, 
porque nessa ambição de cobrar, eles estão exauridos. 
E sabe o que há então? Eles estão atravessando o rio 
e vão para o Maranhão.

Hoje, todas as empresas vendem mais no Ma-
ranhão, como as empresas de moto, porque nessa 
fome, nessa ambição de quem foi com muita sede ao 
pote, todas as taxas – aqui já trouxe os números – são 
quatro vezes, três vezes maiores no Detran do Piauí 
do que no Ceará e no Maranhão.
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O Piauí se limita com o Ceará, se limita com Per-
nambuco, com a Bahia, com Tocantins e mais com o 
Maranhão. Atravessando o rio Parnaíba, com 1.458 
quilômetros, chega-se ao Maranhão. Então, todas 
essas empresas de moto – Honda, Yamaha, Suzuki – 
atravessam o rio e compram lá por causa das taxas de 
emplacamento, de multa e não sei de quê.

Inventaram um tal de pardal. Eu tenho até pena, 
assim, do Governador... Pouco estudo... Porque entra-
ram uns bichos de fora – é um absurdo –, escondidos, 
para multar; mas quem ganha são as empresas de 
fora, o dinheiro vai para fora. O Estado está empobre-
cido por isso.

Além disso tudo, das taxas do Detran, dos abusos, 
inventaram mais uma, que todos nós, até o Delcídio, 
que é do PT, mas do PT de luz, do PT de estrela sol, 
de inteligência, aqui contesta imposto. No Piauí, além 
de o Detran cobrar quatro vezes mais qualquer multa, 
esses pardais são uma loucura.

Eu vou lhe contar uma... Tem que ter atitude, 
tem que ter coragem, tem que ter visão de futuro. Eu 
sei, eu estou aqui é para ensinar ao governadorzi-
nho... Fraco, já está bom que saia... Olhe, eu vou te 
contar uma. 

Sabe essas patrulhas rodoviárias federais? Eles 
não têm a estrutura para cobrar multa. Eles passam 
na estrada, mas não têm, vamos dizer, o instrumento 
para cobrar. E vieram a mim, Governador do Estado, 
para cobrar. Eram mais ou menos 10 ou 20 milhões. 
Você sabe como era o contrato, Delcídio, com esse 
Governo Federal? Então, esse meninozinho do PT fica 
tresloucado e empobrece o Estado. Eram 10% para o 
Piauí e 90% para o Governo Federal. Não dá! Eu pe-
guei o negócio como?

A Polícia Rodoviária Federal multa nas estra-
das cidadãos do Estado piauiense. Multa, multa e 
dá um volume enorme, eram uns 20 milhões. “E aí 
quanto vou ganhar?” “Dez por cento”. Eu disse: “O 
quê? Quer dizer que vou cobrar dos meus piauienses 
20 milhões, vou ficar com 2 milhões e vou mandar 
18 milhões – naquele tempo era o Fernando Henri-
que Cardoso – para o Governo Federal? Vou o quê! 
Como vou dar os meus instrumentos para efetuar 
isso? Isso não dá!

Aí, Íris Rezende. Eu era do PMDB. Eu disse: “Só 
cobro, só instrumentalizo, só dou o pessoal a esse 
Detran se for meio a meio”. Cobrar para eu ficar com 
a metade para poder investir lá, melhorar as estradas, 
a própria segurança. Aí acharam justo. Mas sabe como 
é governo! Depois entrou nosso amigo Renan – não 
foi? –, na Justiça. Mas nunca saiu; eu também nunca 
deixei cobrar.

Eu ia deixar 90%? Calma, não é assim não. En-
tão, lá está nisso, de tal maneira que empobrecemos. 
Além disso, o Governador lançou um rapaz, Antonio 
Neto, bom caráter. Mas todo mundo gastando, não tem 
austeridade. A gente não pode gastar mais do que ga-
nha. Emprego demais, mordomia demais, roubalheira 
demais. Roubam, roubam, roubam. E aí para o povo 
pagar não dá.

Além do que tem esse Governo... Por isso, está 
aí. Estou dizendo aqui. V. Exª é do PT? V. Exª está 
com a Dilma? Ela está lascada lá. Eles não têm nem 
coragem de botar pesquisa. José Serra tem mais da 
metade dos votos. O Ciro... O Vice-Governador é do 
partido do Ciro, o PSB. O Ciro é de Sobral. Sobral é 
no Piauí, não é? Ele transita, tem amigos. Está em se-
gundo lugar. Essa Dilmazinha é uma vergonha, é uma 
vergonha. Eles não têm nem coragem. 

Você sabe que eu já governei o Estado. Foram 
seis anos, dez meses e seis dias. Os que fazem as 
pesquisas me mostram. Os contratados do Governo 
me mostram. Está ridícula. Por quê? Porque, com um 
governo desse, quem está pagando é ela. Ela vai pegar 
uma lapada. Qualquer dia a Marina, que entrou outro 
dia e que tem voto de protesto e tudo, vai passar dela. 
A situação dela está crítica por essas coisas. Não es-
tou dizendo que ela tem culpa.

Além disso, está aqui o jornal O Dia: 
Deputados criticam “portaria que cria o ICMS 

complementar”.
Além do que tem, todo o País está exaurido, todo 

o País está lamentando, todo o País está revoltado. Aqui 
mesmo enterramos a CPMF. Ninguém conversa. Eu 
nunca vi, Delcídio Amaral, virem com essa tese de au-
mentar imposto, principalmente no Estado do Piauí.

“Impostos. Deputados criticam portaria 
que cria ICMS complementar”.

Além dos impostos que temos, lá no próprio 
Piauí... Então, o que é que tem? Comerciantes e em-
presários estão atravessando o rio; e o Maranhão está 
crescendo, o Ceará está crescendo.

A ignorância é audaciosa, e deu isso.
Então, ainda tem isso:

“[...] [Os Deputados criticam] o Governo 
pela edição de portaria instituindo a cobrança 
de “ICMS Complementar” [criaram mais um]. 
[...] que tal cobrança resultará em elevação 
nos preços dos produtos mais consumidos 
pela população pobre. 

A Portaria diz: ‘nas operações de entrada 
neste Estado, de mercadorias ou bens ou ser-
viços prestados destinados a estabelecimento 
localizado no território do Estado do Piauí, cujo 

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL238



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 4 56607 

estabelecimento remetente seja beneficiário de 
incentivos ou benefícios fiscais relativamente 
ao Imposto sobre Operações Relativas à Circu-
lação de Mercadorias e Prestação de Serviços 
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação – ICMS será exigido o pa-
gamento do ICMS Complementar na forma 
disposta na Portaria’”. 

Por isso, fiquei até o final, porque os comercian-
tes... O pior é a maneira de cobrar. Eles vão é de me-
tralhadora. Eu fui Governador, nunca... O comerciante 
é um herói anônimo. Eles trabalham, são responsáveis. 
E os bandidos estão todos soltos! É uma criminalidade 
como nunca houve no Piauí e no Brasil! Mas, para os 
comerciantes, eles entram com metralhadora! 

Daí lançaram o Secretário de Fazenda. Ele não 
decolou. A Dilma está uma vergonha nas pesquisas. 
Eles não têm nem coragem de dizer. José Serra tem 
mais da metade dos votos do Piauí. Em segundo lugar 
é o Ciro, porque Wilson Martins é o Vice e, se assumir, 
é a desgraça... Aí ela está morta! Está morta, porque 
o voto de protesto não vai para ela, o voto de protesto 
vai para a nossa Senadora do PV.

“[...] o Estado do Piauí não se desenvol-
ve, pois não há investidores de fora que quei-
ram se instalar aqui. Considerou ainda que a 
portaria do Secretário de Fazenda, Antônio 
Neto, deve ser sujeita à ação judicial, já que 
não passou pela apreciação da Assembleia 
Legislativa”.

Há um Deputado aqui, e ele diz: os Deputados 
esperam que o ICMS complementar seja sujeito a 
ação judicial.

Então, estão matando a galinha dos ovos de ouro. 
Estão matando, estão exaurindo, e o povo e os empre-

sários estão transferindo suas firmas, atravessando o 
rio. De moto, todas. As firmas do Piauí, as tradicionais, 
estão colocando – atravessam o rio – nas cidades ribei-
rinhas. Todas as cidades do Piauí, as ribeirinhas, eram 
maiores do que as do Maranhão. Só conheço uma que 
não é. Em todos os 1.458km, as cidades no Piauí são 
maiores, por exemplo: Parnaíba é muito maior do que 
Araioses; Teresina é muito maior do que Tutóia; Luzi-
lândia é muito maior do que São Bernardo. Só uma, 
Santa Filomena, no Piauí, e Alto Parnaíba, que é a do 
Maranhão, é maior. 

Quer dizer, mas este Governo medíocre, incapaz, 
incompetente – não tenho nada contra ninguém – é 
que está fazendo com que as cidades do Maranhão 
se tornem maiores do que as do Piauí, porque estão 
mudando. Foram eles que vieram.

Então, fiquei até o fim desta noite, pedi a V. Exª 
essa oportunidade de presidir, porque, se eu não fizesse 
isso... Eu fui lá, e foi um apelo de todos os empresários 
e comerciantes. Abuso! Abuso de cobrança! É aquela: 
“quem nunca comeu mel se lambuza”. Então, os bichos 
nunca “coisaram”, ficaram doidos e pensam que é isso. 
Mas está vivo o povo do Piauí. Wall Ferraz, um grande 
líder lá, dizia: “Teresina, cidade redenta”. Eles estão é 
lascados! Basta V. Exª pedir à Dilma para mandar fazer 
uma pesquisa com o nome dela: está uma vergonha! 
Mas ela não é culpada, não; a culpa é desse governo 
incapaz, incompetente, que não tem austeridade e que 
está exaurindo quem trabalha no Piauí.

O SR. PRESIDENTE (Delcídio Amaral. Bloco/PT 
– MS) – Muito obrigado, Senador Mão Santa, mais uma 
vez, incisivo e firme nos seus pronunciamentos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência encaminhará os votos solicitados.

Os requerimentos que acabam de ser lidos vão 
ao Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
requerimento que acaba de ser lido será incluído em 
Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os 
requerimentos que acabam de ser lidos serão enca-
minhados à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, Aviso que passo a ler.

É lido o seguinte;

AVISO

– Aviso nº 50, de 2009-CN (nº 93/BCB-Presi, de 22 
de outubro de 2009, na origem), do Presidente do 
Banco Central do Brasil, encaminhando Relató-
rio trimestral sobre as operações de redesconto 
e empréstimo realizadas por aquela Instituição, 
referentes ao 3º trimestre de 2009, conforme 
determina o art. 1º, § 6º, da Lei nº 11.882, de 23 
de dezembro de 2008.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
expediente lido vai à Comissão Mista de Planos, Or-
çamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-
dos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – 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 das 
seguintes matérias: 

– Projeto de Lei da Câmara nº 53, de 2006 (nº 
2.704/2006, na Casa de origem, do Deputado 
Corauci Sobrinho), que acrescenta dispositivo 
ao art. 485 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 
1973 – Código de Processo Civil (permite que a 
ação rescisória prospere mesmo que seja proce-
dente em relação a apenas um dos fundamentos 
da decisão); 

– Projeto de Lei da Câmara nº 109, de 2007 (nº 
672/2007, na Casa de origem, do Deputado 
Fernando de Fabinho), que altera o art. 982 da 
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que ins-
titui o Código de Processo Civil (prevê expres-
samente a desistência de procedimento judicial 

de inventário e partilha, facultando a utilização 
da via extrajudicial); e 

– Projeto de Lei da Câmara nº 174, de 2008 (nº 
1.845/2007, na Casa de origem, do Deputado 
Carlos Bezerra), que revoga o art. 191 e o § 3º 
do art. 738, e altera o art. 298 da Lei nº 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo 
Civil, para extinguir o benefício da contagem de 
prazo em dobro aos litisconsortes representados 
por diferentes procuradores. 

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência comunica ao Plenário que o Projeto de 
Resolução do Senado nº 70, de 2009, altera o Re-
gimento Interno do Senado Federal, dispondo sobre 
matéria de competência da Comissão de Assuntos 
Econômicos. 

Nesse sentido, a matéria ficará perante a Mesa 
pelo prazo de cinco dias úteis, para recebimento de 
emendas, e, em seguida será encaminhada às Co-
missões de Assuntos Econômicos; de Constituição, 
Justiça e Cidadania; e Diretora.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
A Presidência comunica ao Plenário que, em virtude 
de os Projetos de Lei do Senado nºs 46 e 361, de 
2003, e 330, de 2005, objeto do Requerimento nº 
1.333, de 2009, de tramitação conjunta, não terem 
parecer aprovado em comissão, a competência para 
sua apreciação é da Mesa, nos termos do caput do 
art. 258 do Regimento Interno.

A Presidência esclarece que o parecer existente 
na tramitação do Projeto de Lei do Senado nº 361, de 
2003, refere-se ao Requerimento nº 803, de 2004, de 
sobrestamento do referido Projeto.

Nesse sentido, a Presidência retira o Requeri-
mento nº 1.333, de 2009, da Ordem do Dia e o enca-
minha ao exame da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que passo a 
ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
projeto que acaba de ser lido será publicado e reme-
tido às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Delcídio Amaral. Bloco/PT 
– MS) – O Sr. Senador Gerson Camata enviou discur-
so à Mesa, que será publicado na forma do disposto 
no art. 203, combinado com o inciso I e o § 2º do art. 
210, do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, um instrumento criado para facilitar 
a vida dos consumidores e incentivar as vendas do 
comércio tornou-se, em nosso país, uma fonte de tor-
mento para milhões de indivíduos, além de compro-
meter a rentabilidade dos lojistas. Esta semana, os 
jornais noticiaram que a inadimplência nas operações 
de crédito no cartão tornou-se a mais alta do sistema 
financeiro brasileiro. 

No mês de julho, segundo dados do Banco Cen-
tral, 28,3 por cento das transações com juros feitas com 
cartões, como crédito rotativo e parcelamento, tinham 
atraso de pagamento superior a 90 dias. A soma das 
operações com juros chegou a 14 bilhões e 560 mi-
lhões de reais, e as dívidas acumuladas atingiram 26 
bilhões e 490 milhões de reais. Este valor é 580 por 
cento maior que o total de financiamentos para a com-
pra da casa própria e 54 por cento maior que o uso do 
cheque especial.

São dois recordes preocupantes. Para se ter 
uma idéia de suas dimensões, os financiamentos 
de lojas em atraso mal ultrapassam 15 por cento, 
e os do cheque especial estão em pouco mais de 
11 por cento. Preocupam mais ainda quando se 
leva em conta os juros praticados pelos bancos no 
cartão de crédito. Numa instituição financeira, eles 
atingiram inacreditáveis 600,73 por cento ao ano, 
apesar dos sucessivos cortes na taxa Selic feitos 
pelo Banco Central.

Por incrível que pareça, esses juros abusivos são 
até modestos quando comparados com os cobrados 
pelos chamados cartões de loja, aqueles emitidos pelos 
estabelecimentos comerciais. Num deles, os encargos 
para quem opta por parcelar o pagamento ou rolar a 
dívida podem chegar a 22,66 por cento ao mês, ou 
1.059 por cento ao ano.

Hoje em dia, é difícil entrar numa grande loja ou 
num shopping center sem ser abordado por funcioná-
rios de bandeiras de cartões ou de redes de varejo à 
procura de clientes. O formulário é preenchido na hora, 
com poucas formalidades, e dias depois o consumidor 
recebe o cartão em sua casa. 

O problema é que poucos recebem informações 
a respeito de juros, anuidade e outros encargos. Só 
depois de utilizarem o cartão, quando começam a che-
gar as faturas, os consumidores desavisados desco-
brem que caíram numa armadilha da qual dificilmen-
te conseguirão sair, pois a dívida parcelada torna-se 
praticamente impagável, com o acúmulo dos juros 
altíssimos.

Não é surpreendente, portanto, o grande índice 
de inadimplência, quando se praticam os juros mais 
altos do mundo. Nos Estados Unidos, os juros dos 
cartões ficam em no máximo 20 por cento ao ano. A 
severidade com que a crise atingiu a economia norte-
americana, eliminando um número elevado de postos 
de trabalho, fez o índice de inadimplência subir para 11 
e meio por cento. Aqui, onde o impacto foi bem menor, 
esse índice está beirando os 30 por cento.

O setor de cartões necessita de regulação urgen-
te, para aumentar a concorrência, reduzir o valor dos 
investimentos exigidos dos comerciantes para alugar ou 
adquirir os equipamentos destinados ao atendimento 
e a comissão que é cobrada deles pelas vendas feitas 
com cartão – também uma das mais altas do mundo, 
chegando a 5 e meio por cento, por transação. Além 
disso, o prazo para o repasse do valor da compra aos 
lojistas é de 30 dias, enquanto nos Estados Unidos a 
média é de 48 horas. 

Não existe legislação para a indústria de cartões 
de débito e crédito no Brasil, que não é definida como 
instituição financeira. Assim, ela está livre e isenta de 
fiscalizações, especialmente do Banco Central.

O governo federal anunciou há pouco que está 
em preparo uma proposta para aumentar a concorrên-
cia no setor de cartões, que hoje é dominado por um 
duopólio. Duas bandeiras controlam 92 por cento do 
mercado e impõem suas regras à vontade, graças à 
extrema concentração. Não existe estímulo à entrada 
de novos participantes. Tudo pende em favor das admi-
nistradoras de cartões, prejudicando usuários, lojistas 
e prestadores de serviços. Democratizar esse mercado 
é tarefa urgente, e isto só será possível com a regula-
mentação do sistema. Medidas isoladas não resolve-
rão o problema, pois o duopólio continuará dando as 
cartas, e os juros continuarão sendo absurdos.

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio Amaral. Bloco/PT 

– MS) – Não havendo mais oradores inscritos, vou en-
cerrar, com as graças do Nosso Senhor, a sessão do 
dia de hoje, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores 
que constará da próxima sessão deliberativa ordiná-
ria a seguinte
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ORDEM DO DIA

1  
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 17, DE 2009 
(Proveniente da Medida Provisória nº 468, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 17, de 2009, que dispõe 
sobre a transferência de depósitos judiciais e 
extrajudiciais de tributos e contribuições fede-
rais para a Caixa Econômica Federal; e altera 
a Lei nº 9.703, de 17 de novembro de 1998 
(proveniente da Medida Provisória nº 468, de 
2009). 

(Lido no Senado Federal no dia 29.10.2009) Rela-
tor revisor: (Sobrestando a pauta a partir de: 15.10.2009) 
Prazo final prorrogado: 07.02.2010 

2 
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. 

3  
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. 

4  
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. 

5 
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. 

6  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 100, DE 2007 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 100, de 2007, 
tendo como primeiro signatário o Senador Al-
varo Dias, que 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. 

7  
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 
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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 Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Expedito Júnior, favorável, com as Emendas 
nºs 1 a 3-CCJ, de redação, que apresenta. 

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 28, DE 2009 

Quinta sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
28, de 2009 (nº 413/2005, na Câmara dos Depu-
tados, tendo como primeiro signatário o Deputado 
Antonio Carlos Biscaia), que dá nova redação ao § 
6º do art. 226 da Constituição Federal, que dispõe 
sobre a dissolubilidade do casamento civil pelo di-
vórcio, suprimindo o requisito de prévia separação 
judicial por mais de um ano ou de comprovada 
separação de fato por mais de dois anos. 

Parecer favorável, sob nº 863, de 2009, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres. 

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 32, DE 2008 

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 32, de 2008, tendo como primeira signatá-
ria a Senadora Patrícia Saboya, que altera o 
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal para 
incluir a caatinga entre os ecossistemas que 
constituem patrimônio nacional. 

Parecer favorável, sob nº 1.217, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko. 

10  
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 110, DE 2005 

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
110, de 2005 (nº 3.685/2004, na Casa de ori-
gem, do Deputado Gustavo Fruet), que altera 
os arts. 11 e 62 da Lei nº 10.406, de 10 de ja-
neiro de 2002, que institui o Código Civil (altera 
dispositivos referentes aos direitos da persona-
lidade e à constituição de uma fundação). 

Parecer sob nº 1.549, de 2009, da Comis-
são Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhes-
sarenko, oferecendo a redação do vencido. 

11 
SUBSTITUTIVO AO 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2007 

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
104, de 2007 (nº 5.522/2005, na Casa de ori-
gem, do Deputado André de Paula), que dispõe 
sobre a obrigatoriedade da implementação de 
protocolo terapêutico para a prevenção vertical 
do HIV, em hospitais e maternidades. 

Parecer sob nº 1.548, de 2009, da Comis-
são Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhes-
sarenko, oferecendo a redação do vencido. 

12  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 34, DE 2001 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 34, de 2001 (nº 3.388/97, na 
Casa de origem, do Deputado Jaques Wag-
ner), que dispõe sobre a construção de muro 
de proteção contínuo nas pontes, viadutos e 
curvas perigosas em rodovias federais. 

Pareceres sob nºs 162 e 1.146, de 2003; 
e 694, de 2009, das Comissões 

– de Serviços de Infra-Estrutura, Rela-
tora: Senadora Heloisa Helena, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CI, que apresenta, 
com voto contrário vencido do Senador Leo-
mar Quintanilha; e 

– de Assuntos Econômicos (em audiên-
cia, nos termos do Requerimento nº 269, de 
2003), 1º pronunciamento: Relatora: Senadora 
Serys Slhessarenko, solicitando informações 
ao Ministério dos Transportes para instruir a 
matéria; 2º pronunciamento: Relator: Senador 
Osmar Dias, favorável, nos termos das Emen-
das nºs 2 e 3-CAE, que apresenta. 

13  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 69, de 2001 (no 4.594/94, 
na Casa de origem, do então Deputado Pau-
lo Paim), que dispõe sobre o atendimento de 
emergência de acidentes do trabalho em loca-
lidades onde não existe rededo Sistema Único 
de Saúde – SUS. 

Pareceres sob nºs 12, de 2003; e 1.428, 
de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, 
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1º pronunciamento: Relator ad hoc: Sena-
dor Tião Viana, favorável; 2º pronunciamento 
(em reexame, nos termos dos Requerimentos 
nºs 241, de 2003): Relator: Senador Expedito 
Júnior, favorável, nos termos da Emenda no 
1-CAS (Substitutivo), que oferece. 

14 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2002 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 22, de 2002 (nº 1.670/99, na 
Casa de origem, do Deputado Carlito Merss), 
que proíbe a utilização do jateamento de areia 
a seco, determina prazo para mudança tecno-
lógica nas empresas que utilizam este proce-
dimento e dá outras providências. 

Pareceres sob nºs 244, de 2003; e 1.672, 
de 2009, das Comissões 

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Juvêncio da Fonseca, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece; e 

– de Constituição, Justiça e Cidadania 
(em audiência, nos termos do art. 101, II, d, do 
Regimento Interno), Relator ad hoc: Senador 
Valter Pereira, favorável, nos termos do Subs-
titutivo apresentado pela Comissão de Assun-
tos Sociais e que passa a ser denominado de 
Emenda nº 1-CAS/CCJ (Substitutivo). 

15 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 35, DE 2003 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 35, de 2003 (nº 3.055/2000, 
na Casa de origem, do Deputado Bispo Wan-
derval), que altera a Lei nº 9.610, de 19 de fe-
vereiro de 1998, para incluir, na categoria de 
intérpretes ou executantes, os dubladores. 

Pareceres sob nºs 776 e 777, de 2009, 
das Comissões 

– de Educação, Cultura e Esporte (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 1, 
de 2007), Relator: Senador Antônio Carlos 
Valadares, favorável; e 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorá-
vel, com Emenda nº 1-CCJ, que apresenta. 

16 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 85, DE 2004 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 85, de 2004 (no 1.282/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Inaldo Leitão), 
que acrescenta parágrafo ao art. 1.050 da Lei nº 

5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Pro-
cesso Civil (dispensa a citação pessoal do em-
bargado para responder à petição inicial, exceto 
quando não houver constituído advogado). 

Parecer sob no 1.570, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior, 
favorável, com a Emenda no 1-CCJ, de reda-
ção, que apresenta. 

17  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 19, DE 2005 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara no 19, de 2005 (no 1.683/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Fernando Ga-
beira), que dispõe sobre a criação do Monumen-
to Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras. 

Pareceres sob nºs 1.571 e 1.572, de 
2009, das Comissões 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Patrícia Saboya, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece; e 

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle, Relatora ad 
hoc: Senadora Marisa Serrano, favorável ao 
Projeto, nos termos da Emenda da CCJ, que 
passa a ser denominada Emenda nº 1-CCJ/
CMA (Substitutivo). 

18  
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 de setembro de 1995, que dispõe 
sobre os Juizados Especiais Cíveis e Crimi-
nais e dá outras providências (dispõe sobre a 
representação nas causas de valor até vinte 
salários mínimos). 

19  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 72, DE 2006 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 72, de 2006 (no 4.127/2004, 
na Casa de origem, do Deputado Antonio Car-
los Mendes Thame), que altera o art. 275 da 
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Códi-
go de Processo Civil, incluindo como sujeitas 
ao procedimento sumário as causas relativas 
à revogação de doação. 
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Parecer favorável, sob no 1.573, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator ad hoc: Senador Antonio Car-
los Júnior. 

20  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 1.244/2003, 
na Casa de origem, do Deputado João Alfredo), 
que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (substitui a expressão “me-
dida sócio-educativa” pela “medida psicosso-
cioeducativa”). 

Parecer sob no 1.480, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais, favo-
rável, com a Emenda no 1-CCJ, de redação, 
que apresenta. 

21  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2006 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 116, de 2006 (nº 557/2003, 
na Casa de origem, do Deputado João Herr-
mann Neto), que determina a publicidade dos 
valores das multas decorrentes da aplicação 
do Código de Defesa do Consumidor revertidos 
para o Fundo Nacional de que a trata a Lei nº 
7.347, de 24 de julho de 1985; e altera Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990. 

Parecer sob nº 1.352, de 2007, da Comis-
são de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador 
Flávio Arns, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CMA (Substitutivo), que oferece. 

22 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 38, DE 2006 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 38, de 2007 (nº 6.672/2006, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que altera o art. 1.526 da Lei 
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código 
Civil, determinando que a habilitação para o 
casamento seja feita pessoalmente perante o 
oficial do Registro Civil. 

Parecer sob nº 1.088, de 2009, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator 
ad hoc: Senador Inácio Arruda, favorável, com a 
Emenda n° 1-CCJ, de redação, que apresenta. 

23  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2007 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 48, de 2007 (nº 6.048/2002, 
na Casa de origem, do Deputado Alberto Fra-
ga), que acrescenta o § 3º ao art. 83 da Lei 
nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de 
Execução Penal, determinando que os esta-
belecimentos penais destinados às mulheres 
tenham por efetivo de segurança interna so-
mente agentes do sexo feminino. 

Parecer favorável, sob nº 1.212, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko. 

24  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 60, de 2007 (nº 3.688/2000, 
na Casa de origem, do Deputado José Carlos 
Elias), que dispõe sobre a prestação de servi-
ços de psicologia e de assistência social nas 
escolas públicas de educação básica. 

Pareceres sob nºs 298 e 299, de 2009, 
das Comissões 

– de Educação, Cultura e Esporte, Rela-
tor: Senador Cícero Lucena, favorável ao Proje-
to, com a Emenda nº 1-CE, que apresenta; e 

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Mozarildo Cavalcanti, favorável, nos termos da 
Emenda nº 2-CAS (Substitutivo), que oferece. 

25 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 126, DE 2007

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

Parecer favorável, sob nº 525, de 2008, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Romero Jucá. 

26  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 5, de 2008 (nº 3.246/2004, 
na Casa de origem, do Deputado Dr. Rosi-
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nha), que altera o art. 13 da Lei n° 5.700, de 
1° de setembro de 1971 (inclui a bandeira do 
Mercosul nos casos de hasteamento diário da 
Bandeira Nacional). 

Parecer favorável, sob nº 526, de 2008, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Sérgio Zambiasi. 

27 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 7, de 2008 (nº 108/2007, 
na Casa de origem, da Deputada Solange 
Amaral), que altera o inciso II do caput do art. 
1.641 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 – Código Civil (é obrigatório o regime de 
separação de bens no casamento de pessoa 
maior de 70 anos). 

Parecer sob nº 1.392, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Valdir Raupp, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta. 

28 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que altera o art. 37 da Lei n° 
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe 
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não 
quitados de órgão e entidades federais e dá 
outras providências. 

Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Rela-
tor ad hoc: Senador Inácio Arruda. 

29  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 46, de 2008 (nº 799/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Magela), 
que revoga o art. 508 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943 (revoga o artigo 
que permite a rescisão de contrato de traba-
lho, por justa causa, do empregado bancário 
inadimplente). 

Parecer favorável, sob nº 1.649, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Paulo Paim. 

30 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 47, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 47, de 2008 (nº 5.139/2001, 
na Casa de origem, do Deputado Osmar Ser-
raglio), que altera os arts. 12 e 21 da Lei nº 
8.429, de 2 de junho de 1992 – Lei de Impro-
bidade Administrativa (permite a aplicação de 
sanções, isolada ou cumulativamente, ao res-
ponsável por ato de improbidade, e restringe a 
aplicação da pena de ressarcimento). 

Parecer favorável, sob nº 1.056, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, Relator “ad hoc”: Senador Neuto de 
Conto. 

31 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 87, de 2008 (nº 1.871/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Edinho Bez), 
que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de 
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano 
Nacional de Viação, o trecho rodoviário que 
especifica. 

Parecer sob nº 1.229, de 2008, da Comis-
são de Serviços de Infraestrutura, Relator: Se-
nador Cícero Lucena, favorável nos termos da 
Emenda nº 1-CI (Substitutivo), que oferece. 

32  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 104, de 2008 (nº 1.309/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Eliene Lima), 
que acresce o § 3º ao art. 974 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código 
Civil. (Dispõe sobre o registro de contratos e 
alterações contratuais de sociedade que seja 
integrada por sócio incapaz). 

Parecer favorável, sob nº 1.481, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Efraim Morais. 

33  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 136, DE 2008 – COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 136, de 2008 -Comple-
mentar (nº 375/2006-Complementar, na Casa 
de origem), de iniciativa do Presidente da Re-
pública, que dispõe sobre a composição do 
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Conselho de Administração da Superintendên-
cia da Zona Franca de Manaus; revoga a Lei 
Complementar nº 68, 13 de junho de 1991; e 
dá outras providências. 

Pareceres favoráveis, sob nºs 953 e 954, 
das Comissões 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora ad hoc: Senadora Serys Shessa-
renko; e 

– de Desenvolvimento Regional e Turis-
mo, Relator: Senador Jefferson Praia. 

34 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº 388/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Maurício 
Rabelo), que altera a redação do art. 70 da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que 
dispõe sobre a proteção do consumidor (inclui 
a substituição ou retirada de peças e compo-
nentes, sem autorização do consumidor no 
fornecimento de serviços). 

Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de 
2009, das Comissões 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favo-
rável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ, 
que apresenta; e 

- da Comissão de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao 
Projeto e as emendas oferecidas pela CCJ. 

35  
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. 

36 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 154, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 154, de 2008 (nº 1.246/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Márcio Fran-
ça), que altera a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro 

de 1999, que regula o processo administrativo 
no âmbito da administração pública federal. 

37 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343/2006, 
na Casa de origem, do Deputado Tarcísio Zim-
mermann), que altera o art. 38 da Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso, 
para garantir a prioridade dos idosos na aqui-
sição de unidades residenciais térreas, nos 
programas nele mencionados. 

Pareceres favoráveis, sob nº 67 e 1.593, 
de 2009, das Comissões 

– de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, Relator ad hoc: Senador Flávio 
Arns. 

– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador Paulo Paim (em audiência, nos termos 
do Requerimento nº 636, de 2009). 

38 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 158, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 158, de 2008 (nº 843/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Daniel Almei-
da), que altera o art. 473 da Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a fim de 
permitir a ausência ao serviço para realização 
de exame preventivo de câncer. 

Parecer sob nº 1.650, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relatora ad hoc: 
Senadora Fátima Cleide, favorável, com as 
Emendas nºs 1 e 2-CAS, que apresenta. 

39  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 173, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 173, de 2008 (nº 1.036/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Magela), 
que institui o exercício da profissão de Instru-
tor de Trânsito. 

40  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 182, DE 2008 

Discussão, em turno único, do 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 
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setembro de 1990 (dispõe sobre o direito de 
arrependimento do consumidor). 

Parecer favorável, sob nº 706, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, Rela-
tor: Senador Leomar Quintanilha. 

41 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 187, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara no 187, de 2008 (no 1.681/1999, 
na Casa de origem, do Deputado Arnaldo Fa-
ria de Sá), que regula o exercício da profissão 
de Técnico em Imobilização Ortopédica e dá 
outras providências. 

Parecer sob no 1.430, de 2009, da Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator: Senador Rena-
to Casagrande, favorável, nos termos da Emenda 
no 1-CAS (Substitutivo), que oferece. 

42  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007, na 
Casa de origem, do Deputado Alexandre Silveira), 
que inclui as vacinas contra hepatite A, meningo-
cócica conjugada C, pneumocócica conjugada 
sete valente, varicela e pneumococo no Calen-
dário Básico de Vacinação da Criança. 

Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Mão Santa. 

43 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 12, de 2009 (nº 6.171/2005, na 
Casa de origem, do Deputado Celso Russoman-
no), 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 con-
sumidor o exame dos produtos adquiridos. 

Parecer favorável, sob nº 707, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor, Fiscalização e Controle, Relator 
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro. 

44  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 13, de 2009 (nº 6.244/2005, 
na Casa de origem, da Deputada Sandra Ro-

sado), que fixa critério para instituição de datas 
comemorativas. 

Parecer favorável, sob nº 1.057, de 2009, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Cristovam Buarque. 

45  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006 

(Tramita nos termos dos arts. 142 e 143  
do Regimento Comum) 

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

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

46 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 382, DE 2003 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do  
Recurso nº 7, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 382, de 2003, de autoria do 
Senador Rodolpho Tourinho, que dispõe sobre 
o percentual dos cargos e empregos públicos 
para as pessoas portadoras de necessidades 
especiais e os critérios de sua admissão, nos 
termos do inciso VIII do artigo 37 da Consti-
tuição Federal. 

Pareceres sob nºs 964 a 966, de 2008, 
das Comissões 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator “ad hoc”: Senador Mozarildo Cavalcan-
ti, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, 
que apresenta; 

– de Assuntos Sociais (em audiência nos 
termos do Requerimento nº 510, de 2007), Re-
lator “ad hoc”: Senador Jayme Campos, favo-
rável, com as Emendas 3 e 4-CAS; e 

– de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, Relator: Senador Flávio Arns, favorá-
vel, nos termos da Emenda nº 5-CDH (Subs-
titutivo), que oferece. 
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47  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 118, DE 2004 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos  
do Recurso nº 11, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 118, de 2004, de auto-
ria do Senador Hélio Costa, que acrescenta 
o inciso IV ao § 4º, do art. 80 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, para assegurar 
aulas presenciais e periódicas nos cursos de 
educação à distância. 

Parecer sob nº 1.451, de 2009, da Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte, Re-
lator: Senador Marco Maciel, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo), 
que oferece. 

48  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria 
do Senador Demóstenes Torres, que regula-
menta o emprego de algemas em todo o ter-
ritório nacional. 

Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos 
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto, 
em turno único, perante a Comissão): favorá-
vel, nos termos de emenda substitutiva, que 
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emen-
das, apresentadas ao Substitutivo, no turno 
suplementar, perante a Comissão): favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que apresenta. 

49  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 124, DE 2005 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do Recurso nº 8, de 2006) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 124, de 2005, de autoria 
da Senador Papaléo Paes, que altera o art. 2º 
da Lei nº 9.965, de 27 de abril de 2000, que 
restringe a venda de esteróides ou peptídeos 
anabolizantes e dá outras providências, para 
tipificar a venda desses produtos como crime 
punível com penas equivalentes às do tráfico 
ilícito de substância entorpecente. 

Pareceres sob nºs 418, de 2006, e 795, 
de 2009, das Comissões 

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Augusto Botelho, favorável, com a Emenda nº 
1-CAS (Substitutivo), que oferece; e 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorá-
vel, nos termos do Substitutivo, oferecido pela 
Comissão de Assuntos Sociais. 

50  
PROJETO DE LEI DO SENADO 

 Nº 140, DE 2007 – COMPLEMENTAR 

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

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

51  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 441, de 2008 (apresen-
tado como conclusão do Parecer nº 1.135, de 
2008, da Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa, Relator ad hoc: Se-
nador Flávio Arns), que altera o art. 30 da Lei 
no 8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei dos 
Cartórios), para incluir, entre os deveres dos 
notários e oficiais de registro, o encaminha-
mento de relatório pertinente ao quantitativo 
de emolumentos recebidos no exercício ante-
rior à corregedoria do tribunal. 

Parecer favorável, sob nº 729, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator ad hoc: Senador Renato Ca-
sagrande. 

52  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 183, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 183, de 2009, de iniciativa 
da Comissão de Assuntos Econômicos, que 
altera a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 
1979, que dispõe sobre o parcelamento do 
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solo urbano e dá outras providências, para 
regulamentar a implantação de equipamen-
tos urbanos. 

Parecer sob nº 1.388, de 2009, da Co-
missão de Desenvolvimento Regional e Tu-
rismo, Relator ad hoc: Senador Tasso Je-
reissati, favorável, com a Emenda nº 1-CDR, 
que oferece. 

53 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 234, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 234, de 2009, de iniciativa 
da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pe-
dofilia, que altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 (Código Penal) com 
a finalidade de modificar as regras relativas à 
prescrição dos crimes praticados contra crian-
ças e adolescentes. 

Parecer sob nº 1.637, de 2009, da Co-
missão de Constituição Justiça e Cidadania 
(em audiência, nos termos do Requerimento 
nº 881, de 2009), Relator: Senador Aloizio Mer-
cadante, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, 
que apresenta. 

54  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 233, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciativa da 
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedo-
filia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei 
nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar 
a concessão de visto ao estrangeiro indiciado 
em outro país pela prática de crime contra a 
liberdade sexual ou o correspondente ao des-
crito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990. 

Parecer favorável, sob nº 1.393, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma. 

55 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 320, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 320, de 2009, de iniciativa 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
que altera a Lei nº 10.891, de 2004, que institui 
a Bolsa-Atleta, para permitir a concessão do 
benefício aos atletas-guias dos para-atletas 
das categorias T11 e T12. 

56 
REQUERIMENTO Nº 1.093, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.093, de 2009, do Senador Romero 
Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 238, de 2006, além das Comis-
sões constantes do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Serviços de 
Infraestrutura (prorrogação da não incidência 
do Adicional ao Frete para Renovação da Ma-
rinha Mercante). 

57  
REQUERIMENTO Nº 1.094, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.094, de 2009, do Senador Paulo Paim, 
solicitando o desapensamento da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 50, de 2006, das 
Propostas de Emenda à Constituição nºs 38, 
de 2004, e 86, de 2007, a fim de que tenha 
tramitação autônoma (voto secreto). 

58  
REQUERIMENTO Nº 1.102, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.102, de 2009, do Senador Romero Jucá, 
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei do Senado nº 301, de 2009, com os Pro-
jetos de Lei do Senado nºs 212, de 2005; 67, 
199, 239 e 342, de 2006; e 287, de 2008, que 
já se encontram apensados, por regularem a 
mesma matéria. (porte de arma de fogo) 

59  
REQUERIMENTO Nº 1.112, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.112, de 2009, do Senador Rome-
ro Jucá, solicitando a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 291, de 2006, 
e 63, de 2007, por regularem a mesma ma-
téria (concede benefício no imposto de renda 
para empresas). 

60 
REQUERIMENTO Nº 1.149, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.149, de 2009, do Senador Tião Viana, 
solicitando o desapensamento da Projeto de 
Lei do Senado nº 259, de 2006, dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 184, de 2004, e 258, de 
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2006, a fim de que tenha tramitação autônoma 
(Código Brasileiro de Aeronáutica). 

61 
REQUERIMENTO Nº 1.157, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.157, de 2009, do Senador Romero Jucá, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Sena-
do nº 4, de 2008, além da Comissão constante 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Constituição, Justiça e Cidadania 
(institui o regime de dedicação exclusiva para os 
profissionais da educação básica pública). 

62  
REQUERIMENTO Nº 1.158, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.158, de 2009, do Senador Jefferson 
Praia, solicitando a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 510, de 1999, e 
505, de 2007, com o Projeto de Lei da Câmara 
nº 35, de 2000, que tramita em conjunto com 
os Projetos de Lei do Senado nºs 25, 165, 182, 
242, 308 e 355, de 2003; 352, de 2004; 370, 
de 2005; 151 e 531, de 2007, por regularem a 
mesma matéria. (propaganda de bebidas al-
coólicas, alimentos, produtos fumígeros, me-
dicamentos, terapias e defensivos). 

63 
REQUERIMENTO Nº 1.217, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.217, de 2009, de autoria do Senador 
Valter Pereira, solicitando o desapensamento 
dos Projetos de Lei da Câmara n°s 49, de 2003; 
e 86, de 2004, e dos Projetos de Lei do Senado 
nºs 115 e 134, de 2005; 223 e 285, de 2006; e 
558, de 2007; e a tramitação conjunta, dividida 
em dois blocos, por afinidade, das seguintes 
matérias: – Projetos de Lei do Senado nºs 410, 
de 2003; e 224, de 2004 (gratuidade no trans-
porte coletivo para idosos); e – Projetos de Lei 
do Senado nºs 249, de 2004; e 135, de 2008 
(isenções fiscais para doações a instituições 
filantrópicas e pensão alimentícia). 

64 
REQUERIMENTO Nº 1.238, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.238, de 2009, do Senador Romero 
Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 

Senado nº 232, de 2006, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania. 

65  
REQUERIMENTO Nº 1.239, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.239, de 2009, do Senador Romero 
Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 685, de 2007, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania. 

66 
REQUERIMENTO Nº 1.276, DE 2009 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos  
do art. 222 do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.276, de 2009, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, so-
licitando seja apresentado voto de censura e 
repúdio ao cerco militar à Embaixada do Bra-
sil em Tegucigalpa e à repressão do governo 
golpista contra as manifestações pacíficas dos 
partidários do governante legítimo de Hondu-
ras, Manuel Zelaya. 

Parecer nº 1.636, de 2009, da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
em reexame, favorável, nos termos do texto 
que apresenta. 

67  
REQUERIMENTO Nº 1359, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.359, de 2009, do Senador Efraim 
Morais, solicitando que, sobre o Projeto de 
Resolução do Senado nº 62, de 2009, além 
da Comissão constante do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania (comprovação de 
adimplência quanto aos empréstimos e finan-
ciamentos devidos à União). 

68  
REQUERIMENTO Nº 1.365, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.365, de 2009, do Senador Romero Jucá, 
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 158, de 2002; 201, de 
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2003; e 475, de 2007, por regularem a mesma 
matéria (alteração do Código Florestal). 

69 
REQUERIMENTO Nº 1.371, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.371, de 2009, do Senador Aloizio 
Mercadante, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 131, de 2001, além das 
Comissões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de As-
suntos Econômicos (cria o Serviço Social da 
Saúde – Sess e o Serviço Nacional de Apren-
dizagem da Saúde – Senass). 

70 
REQUERIMENTO Nº 1.389, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.389, de 2009, do Senador Eliseu 
Resende, solicitando a tramitação conjunta 
do Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 2003, 
com o Projeto de Lei do Senado nº 232, de 
2007, por tratarem do mesmo assunto (cria 
aÁrea de Proteção Ambiental Rio-Parque do 
Araguaia). 

O SR. PRESIDENTE (Delcídio Amaral. Bloco/
PT – MS) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 46 
minutos.)
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(Inicia-se a Sessão às 14 horas e Encerra-

se às 22 horas e 3 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-

mento:

Ata da 202ª Sessão Deliberativa Ordinária, 
em 4 de novembro de 2009

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidencia dos Srs. José Sarney, da Sra. Serys Slhessarenko, dos Srs. Mão Santa, 
Papaléo Paes e Romeu Tuma
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Há número regimental. Declaro aberta 

a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Sobre a Mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PARECERES NºS 1.907 E 1.908, DE 2009
Sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 11, de 2009 (nº 1.128/2003, na Casa de ori-

gem), do Deputado Carlos Abicalil), que “dispõe sobre a criação do Programa Nacional de Saúde 
Vocal do Professor da rede pública de ensino e dá outras providências.

PARECER Nº 1.907, DE 2009 
(Da Comissão de Educação, Cultura e Esporte)

Relator: Senador Papaléo Paes
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1 – CE

2 – CE
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3 – CE

Sala da Comissão, 18 de agosto de 2009.
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PARECER Nº 1.908, DE 2009 
(Da Comissão de Assuntos Sociais)

Relator: Senador Papaléo Paes
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Os pareceres que acabam de ser lidos 
vão à publicação.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Foram lidos anteriormente os Parece-
res nºs 1.907 e 1.908, de 2009, das Comissões de 
Educação, Cultura e Esporte e de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 11, de 2009 (nº 
1.128/2003, na Casa de origem, do Deputado Carlos 
Abicalil), que dispõe sobre a criação do Programa Na-
cional de Saúde Vocal do Professor da rede pública de 
ensino e dá outras providências.

A matéria ficará perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Presidência recebeu o Ofício nº 351, 
de 2009, do Presidente da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, comunicando a apreciação, em 
caráter terminativo, do Projeto de Lei da Câmara nº 
140, de 2009.

Com referência ao expediente recebido, fica aber-
to o prazo de cinco dias úteis para interposição de re-
curso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento 
Interno, por um décimo da composição da Casa, para 
que o Projeto de Lei da Câmara nº 140, de 2009, seja 
apreciado pelo Plenário.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 351/09-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 28 de outubro de 2009

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 terminati-
vo, pela aprovação, com a Emenda nº 1-CCJ de re-
dação, do Projeto de Lei da Câmara nº 140, de 2009, 
que “Altera a Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, 
que dispõe sobre as locações de imóveis urbanos e 
os procedimentos pertinentes, (altera procedimentos 
e normas para locação de imóvel urbano)”, de autoria 
do Deputado José Carlos Araújo.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.  

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 
1.916, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 194, de 2008 (nº 
612/2003, na Casa de origem, do Deputado Ricardo 
Izar), que altera o art. 18 da Lei n° 5.991, de 17 de de-
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zembro de 1973, que dispõe sobre o Controle Sanitá-
rio do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos 
Farmacêuticos e Correlatos, e dá outras providências, 
para permitir que farmácias e drogarias disponibilizem 
serviço de aferição da pressão arterial.

A matéria ficará perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, d, do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Presidência comunica ao Plenário 
que, em virtude de o Projeto de Lei do Senado nº 
152, de 2004, e os de nºs 46 e 361, de 2003, e 330, 
de 2005, todos objeto do Requerimento nº 1.453, 
de 2009, de tramitação conjunta, não terem parecer 
aprovado em comissão, a competência para sua apre-
ciação é da Mesa, nos termos do caput do art. 258 do 
Regimento Interno.

A Presidência esclarece que o parecer existente 
na tramitação do Projeto de Lei do Senado nº 361, 
de 2003, refere-se ao Requerimento nº 803, de 2004,
de sobrestamento do referido Projeto.

Nesse sentido, a Presidência encaminha o Re-
querimento nº 1.453, de 2009, ao exame da Mesa.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Presidência recebeu o Aviso nº 60, 
de 2009 (nº 382/2009, na origem), de 27 de outubro 
último, do Ministro da Fazenda, encaminhando, nos 
termos do art. 41 da Resolução nº 43, de 2001, do 
Senado Federal, o relatório com as características 
das operações de crédito analisadas no âmbito da-
quela Pasta, no mês de setembro do corrente ano, a 
tabela demonstrativa da Dívida Consolidada Líquida 
dos Estados e do Distrito Federal e a relação entre a 
Dívida Consolidada Líquida e a Receita Corrente Lí-
quida dos Municípios.

O Ministro esclarece, ainda, que os dados relativos 
às dívidas consolidadas dos Estados foram extraídos 
dos Relatórios de Gestão Fiscal elaborados pelos en-
tes da Federação, em cumprimento ao art. 54 da Lei 
Complementar nº 101, de 2000.

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô-
micos.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Presidência recebeu o Aviso nº 61, 
de 2009 (nº 1.318/2009, na origem), do Tribunal de 
Contas da União, encaminhando cópia do Acórdão nº 
2.319, de 2009, bem como dos respectivos Relatório 
e Voto que o fundamentam, referente à proposta de 
método a ser empregado na apuração de sobrepreços 
em obras públicas fiscalizadas por esse Tribunal (TC 
005.554/2005-2).

A matéria, juntada ao processado do Aviso nº 19, 
de 2006, vai à Comissão de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Presidência recebeu o Aviso nº 62, de 
2009 (nº 1.483/2009, na origem), do Tribunal de Contas 
da União, encaminhando cópia do Acórdão nº 2.518, 
de 2009, bem como dos respectivos Relatório e Voto 
que o fundamentam, referente a pedido de reexame 
interposto por servidores da Fundação Nacional de 
Saúde contra os termos do Acórdão 668/2008-Plenário 
(TC 009.240/2007-5).

A matéria, juntada ao processado do Aviso nº 27, 
de 2008, vai à Comissão de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Presidência recebeu o Aviso nº 63, 
de 2009 (nº 97/2009, na origem), de 30 de outubro 
último, do Banco Central do Brasil, encaminhando, 
nos termos do inciso II do art. 7º da Lei nº 9.069, de 
1995, o demonstrativo das emissões do Real referen-
te ao terceiro trimestre de 2009, as razões delas de-
terminantes e a posição das reservas internacionais 
a elas vinculadas, bem como o relatório da execução 
da programação monetária.

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô-
micos.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – 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 defi-
nitivo das seguintes matérias:

– Proposta de Emenda à Constituição nº 87, de 
2007, tendo como primeiro signatário o Senador 
Expedito Júnior, que altera os arts. 142, 170, 194, 
203 e 226, da Constituição Federal, e os arts. 79 
e 80, do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, para dispor sobre a cooperação das 
forças armadas com ações sociais civis, sobre 
a assistência social aos moradores de rua, e dá 
outras providências;

– Projeto de Lei da Câmara nº 68, de 2007 (nº 
2.350/2003, na Casa de origem, do Deputado 
Marcelo Guimarães Filho), que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de registro expresso, na fatura 
apresentada ao usuário, da inexistência de débi-
tos anteriores referentes a serviço público objeto 
de concessão, alterando as Leis nºs 8.987, de 
13 de fevereiro de 1995, e 9.472, de 16 de julho 
de 1997 (presunção de inexistência de débitos 
anteriores após o último pagamento de contas 
de luz, água e telefone); e
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– Projeto de Lei do Senado nº 113, de 2005 – Com-
plementar, de autoria do Senador Marcelo Cri-
vella, que acrescenta um Parágrafo Único ao 
artigo 238, da Lei Complementar nº 75, de 20 
de maio de 1993 (dispõe sobre a Organização, 
as Atribuições e o Estatuto do Ministério Públi-
co da União).

Quanto ao Projeto de Lei da Câmara nº 68, de 
2007, será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Sobre a mesa, ofício do 1º Secretário 
da Câmara dos Deputados que passo a ler.

É lido o seguinte:

OFÍCIO
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

– Nº 1.192/2009, de 29 de outubro último, encaminhan-

do o Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 

Senado nº 268, de 2002 (nº 7.703/2006, naquela 

Casa), de autoria do Senador Benício Sampaio, 

que dispõe sobre o exercício da Medicina.

É o seguinte Substitutivo:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – O Substitutivo da Câmara ao Projeto 

de Lei do Senado nº 268, de 2002, vai às Comissões 

de Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos 

Sociais.

Sobre a mesa, ofício do Ministro de Estado das 

Relações Exteriores que passo a ler.

É lido o seguinte:

OFÍCIO

DO MINISTRO DE ESTADO 

DAS RELAÇÕES EXTERIORES

– Nº 35, de 29 de outubro último, encaminhando infor-

mações em resposta ao Requerimento nº 993, 

de 2009, de iniciativa da Comissão Mista Perma-

nente sobre Mudanças Climáticas.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – O requerimento que acaba de ser lido 
será encaminhado à Mesa para decisão.

Sobre a Mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Sobre a mesa, Aviso do Ministro de Es-
tado das Comunicações que passo a ler.

É lido o seguinte:

AVISO
DO MINISTRO DE ESTADO 

DAS COMUNICAÇÕES

– Nº 210, de 28 de outubro do corrente, encaminhan-
do informações em resposta ao Requerimento nº 

1.333, de 2008, de autoria do Senador Eduardo 

Azeredo.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – As informações foram encaminhadas 

em cópia, aos Requerentes.

Os Requerimentos vão ao Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 1.469, DE 2009

Requer Voto de Aplauso à Jornalista 
Adísia Sá, pela passagem de seu 80º Ani-
versário.

Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado nos 
Anais do Senado, Voto de Aplauso à Jornalista Adísia 
Sá, pela passagem de seu 80º Aniversário.

Requeiro ainda, que o Voto de Aplauso seja le-
vado ao conhecimento da homenageada.

Justificação

A Jornalista Maria Adísia Barros de Sá, ombuds-
man, emérita do Jornal O Povo completa no próximo 
dia 7 de novembro 80 anos de idade.

Adísia Sá é um nome que se escreve em alto re-
levo e se pronuncia com o máximo respeito.

Primeira profissional mulher do jornalismo cearense, 
primeira integrante feminina da Associação Cearense de 
Imprensa, uma das fundadoras do Curso de Comunica-
ção Social da Universidade Federal do Ceará, escritora, 
jornalista, professora, radialista, enfim; uma multiplicidade 
de caminhos para seus múltiplos talentos.

Em tempo de notícias pasteurizadas, de um jornalista 
repleto de mesmice é quase unanimidades, a palavra de 
Adísia, soa ainda mais vibrante pelo vácuo de grandes lide-
ranças, mas acima de tudo pela força de seu exemplo.

Tal a sua autoridade moral, que suas palavras se 
impõem por si sós. Ela prescinde da cobrança impo-
sitiva, dos discursos por vezes moralistas e hipócritas 
de alguns. A sua mera presença, ou melhor, a sua 
simples lembrança, nos remetem a outras palavras 
como dignidade, verdade, independência, justiça e 
ética. Ideais que ela inspira, palavras que ela domina 
e anseios que ela ainda prega.

Sala das Sessões, 4 de novembro de 2009. – 
Senador Tasso Jereissati.

REQUERIMENTO Nº 1.470, DE 2009

Requer Voto de Pesar pelo falecimen-
to do ex-Deputado Estadual Alcino Santos, 
ocorrido em 27 de outubro de 2009.

Requeiro, nos termos dos arts. 218 do Regimento 
Interno do Senado Federal, inserção em ata de Voto 
de Pesar pelo falecimento do ex-Deputado Estadual 
no Estado do Espírito Santos, ocorrido no dia 27 de 
outubro de 2009, em Vitória – ES.

Requeiro, ainda, nos termos do art. 221 do Regimen-
to Interno, que a Mesa apresente condolências à família 
do Deputado, natural do Estado do Espírito Santo.

Justificação

O ex-Deputado Estadual Alcino Santos, natural 
da cidade de São Mateus no Estado do Espírito San-

to, nasceu em 30 de abril de 1917. Casado com Diva 
Conde Santos, teve 5 filhos.

Em 1922 ingressou no Serviço Público, na Se-
cretaria de Agricultura Terras e Colonização, como 
auxiliar de topógrafo.

Anos depois foi designado pelo Departamento 
Estadual de Estatística para proceder o recenseamento 
no norte do Estado.

A partir de 1941 foi contratado para as funções de 
subcoletor de Nova Venécia, passando em 1942, ao cargo 
de fiscal de renda, junto à Coletoria de São Mateus.

Em 1948, funcionário ativo, honesto e competen-
te, galgou postos na Secretaria da Fazenda até chegar 
a Inspetor Geral da Fazenda.

Em 1959 foi nomeado para exercer o cargo de 
Diretor de Divisão da Receita, cargo dos mais relevan-
tes dentro da Estrutura da Fazenda Estadual.

Aposentado da carreira no Serviço Público, ingres-
sou na política, candidatando-se e elegando-se Deputado 
Estadual pelo Partido Social Democrático – PSD.

Exerceu o cargo de Deputado Estadual por 7 
mandatos e foi eleito 1º Secretário da Assembléia Le-
gislativa por 2 vezes.

No desempenho de suas funções como Deputado 
Estadual prestou relevantes serviços ao povo capixaba, 
apresentando e defendendo projetos de interesses nas 
áreas da saúde e educação, bem como de instituição 
e regulamentação de tributos, projetos de eletrificação 
rural, entre outros.

Criou a comarca de Rio Novo do Sul e Boa Es-
perança. Defendeu a emancipação política de diversos 
municípios, entre eles a de São Gabriel da Palha, Pan-
cas, Bom Jesus, Apiacá, Presidente Kennedy e Ibatiba. 
Promoveu a eletrificação rural dos Municípios de Boa 
Esperança, Conceição da Barra e Guarapari.

Patrocinou a construção, reforma e ampliação de es-
colas e postos fiscais em vários municípios capixabas.

Em retribuição aos serviços prestados a diversos 
municípios, foi agraciado com títulos de cidadão e cida-
dão benemérito dos seguintes municípios: Conceição da 
Barra, Muniz Freire, Serra, Boa Esperança, Guarapari, 
Rio Novo do Sul, ibatiba, Anchieta, e Mimoso do Sul.

Entre as inúmeras medalhas recebidas, cumpre-
nos destacar a comenda de Grão-Mestre da Ordem do 
Mérito Domingos Martins, que é a mais alta Homena-
gem prestada pela Assembléia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo.

Em Janeiro de 1989, foi eleito Presidente da As-
sembléia Legislativa. Nesta função, promoveu a racio-
nalização dos serviços, o enxugamento da máquina 
administrativa e a implantação do Plano de Cargos e 
salários dos funcionários do Poder Legislativo.

Defendeu a interiorização da Universidade Fede-
ral do Espírito Santo, lutando pela sua instalação na 
sede do município de são Mateus, para o que man-
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teve inúmeros contatos com a Universidade e com o 
Poder Executivo no sentido de agilizar e proporcionar 
os meios necessários a esta instalação.

Encerrou sua carreira como presidente da As-
sembléia Legislativa.

É com o sentimento de pesar, experimentado, 
especialmente, pelo povo capixaba, que rendemos 
nosso reconhecimento e homenagens a esse grande 
trabalhador e legislador, que tanto se dedicou ao Es-
tado do Espírito Santo.

Sala das Sessões, 4 de novembro de 2009. – 
Senador Renato Casagrande.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Presidência encaminhará os votos 
solicitados.

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

É lido o seguinte:

OF. GLPMDB nº 188/2009

Brasília, 4 de novembro de 2009

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex-

celência a indicação do Senador Renan Calheiros, 
como membro Suplente, em substituição ao Senador 
Leomar Quintanilha, na Comissão de Constituição e 
Justiça – CCJ.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Será feita a substituição solicitada.

Sobre a mesa, projetos recebidos da Câmara dos 
Deputados que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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MENSAGEM Nº 913, DE 2008
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Os projetos vão à Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, onde poderão receber 
emendas pelo prazo de cinco dias úteis, tendo a re-
ferida Comissão o prazo de 15 dias úteis para opinar 
sobre as matérias, prorrogável por igual período, nos 
termos do art. 376, III, do Regimento Interno.

O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Pela or-
dem.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Pela ordem, Senador Flávio Arns.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pela 
ordem, Srª Presidenta.

O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Eu gosta-
ria que V. Exª me inscrevesse para uma comunicação 
inadiável.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sou o se-
gundo inscrito para uma comunicação inadiável.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Senador Mário Couto, segundo inscri-
to.

Pela ordem, Senador Camata.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Pri-

meiro orador para uma comunicação inadiável, como 
Líder partidário. 

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Como Líder partidário, não é para uma 
comunicação inadiável.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Exa-
tamente. Como Líder. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Peço a palavra...

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pre-
sidente, terceira, para uma comunicação inadiável.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Senadora Ideli, pela ordem.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Co-
municação inadiável.

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

Primeiro inscrito para uma comunicação inadiá-
vel, Senador Flávio Arns; segundo inscrito para uma 
comunicação inadiável, Senador Mário Couto; terceiro 
inscrito para uma comunicação inadiável, Senadora 
Ideli Salvatti. E o primeiro inscrito pela Liderança do 
PMDB, Senador Gerson Camata.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Estou aqui também me inscrevendo 
há muito tempo.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Senador Antonio Carlos Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Finalmente V. Exª me viu. Estou um 

pouco afastado. Estou longe de V. Exª – é letra S, S de 
Sergipe –, mas bem próximo de V. Exª pela amizade e 
consideração que lhe tenho.

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

O senhor está pedindo a inscrição, Senador Va-
ladares, pela Liderança do PSB?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Como Líder do PSB.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Líder do PSB. O segundo inscrito pela 
Liderança, Senador Antonio Carlos Valadares.

Nós gostaríamos de anunciar a presença da 
Deputada Rita Camata, ocasião em que saudamos 
S. Exª.

O primeiro orador da lista de inscrição, que é o 
Senador Papaléo Paes, permitiu que fale em seu lugar o 
Senador Gerson Camata, pela Liderança do PMDB.

Com a palavra o Senador Gerson Camata pela 
Liderança do PMDB. Logo após, pela inscrição, o Se-
nador Papaléo Paes, por cessão do Senador Moza-
rildo Cavalcanti.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Pela Li-
derança. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado.

Quero agradecer, Srª Presidenta, a V. Exª e tam-
bém ao Senador Papaléo Paes a permuta do seu tempo 
comigo, que falo em nome da Liderança do PMDB.

Quero focar aqui – tenho certeza de que tanto o 
Senador Renato Casagrande quanto a Deputada Rita 
Camata me apoiarão nisso – a vergonha que representa 
para o Brasil, não só para os capixabas, o aeroporto 
de Vitória. Nós temos um aeroporto por onde passam 
mais de dois milhões de pessoas por ano, um dos 
aeroportos mais movimentados de capital de Estado. 
Entretanto, é o pior aeroporto do Brasil.

Há pouco tempo, o Governador Paulo Hartung 
comparou nosso aeroporto a uma rodoviária do inte-
rior. Vários prefeitos reclamaram: “A rodoviária do meu 
Município não é feia, ruim, mal-administrada e suja 
como o aeroporto de Vitória”.

Mas o pior do aeroporto de Vitória é a falta de 
segurança. Tivemos inúmeras reuniões: o Casagrande, 
a Rita, o Governador, a Bancada inteira com todos os 
Ministros da Defesa, com o Presidente Lula, no Tribu-
nal de Contas, com o relator do Tribunal de Contas. E 
não se consegue uma solução para a vergonha que 
representa aquele aeroporto.

Várias soluções se apresentaram, porque o Tribu-
nal de Contas levantou que houve um superfaturamen-
to de R$13 milhões na incipiente obra que houve até 
agora. Pediram à Infraero, na época, uma nova revisão. 
Então, viram que não eram R$13 milhões, não. Eram 
R$26 milhões que tinham roubado na obra do aeroporto. 
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O Tribunal de Contas mandou romper o contrato com 
o consórcio que está fazendo o aeroporto. A Infraero, 
frouxa – e eu sei por quê: com medo de ser denuncia-
da por quem recebeu o dinheiro desviado –, não rom-
peu o contrato com o consórcio que está construindo 
o aeroporto. E estão lá as obras paralisadas.

O Governador Paulo Hartung, com a Bancada, 
tentou de tudo: primeiramente, pediu ao Ministro da 
Defesa e ao Presidente da Infraero: “Privatizem o ae-
roporto. Uma empresa privada constrói e administra 
o aeroporto”. Nada. Depois, o Governador propôs: “O 
Estado constrói o aeroporto, fica dono do aeroporto e 
administra o aeroporto”. “Não. Também não pode, não”. 
Certamente, não haveria comissões para algumas pes-
soas interessadas se o aeroporto fosse privatizado ou 
feito pelo Estado.

Pois bem, há algum tempo o aeroporto não apre-
senta condições. Agora, por exemplo, com esses dias 
de chuva que infelicitaram o Estado do Espírito Santo 
– entre tantos desabrigados, oito mil desabrigados, 
queda de barreiras, quatro mortos até agora –, uma das 
vergonhas que sobressaiu foi o aeroporto de Vitória.

Vejam os senhores: mais de 90 voos foram can-
celados. Havia um congresso da Unimed que não pode 
ser realizado, porque o aeroporto estava fechado. E 
nós perdemos, em matéria de turismo, de desenvolvi-
mento, de crescimento da economia, vários congres-
sos, vários eventos que deveriam ser realizados no 
Espírito Santo.

Pois bem, há cinco anos o aeroporto de Vitória 
não tem o ILS, o famoso Instrument Landing System, 
e o Governador Paulo Hartung – o Renato estava pre-
sente –, propôs: “O Estado compra um aparelho e ins-
tala no aeroporto de Vitória. “Não! Nós vamos comprar 
cinco aparelhos novos”. 

Compraram os cinco aparelhos novos, mas agora 
já disseram... Estou aqui com a carta que o Governa-
dor Paulo Hartung escreveu na época, dizendo que o 
Estado compraria o equipamento ILS e daria o equi-
pamento para a Infraero, para dar segurança ao aero-
porto de Vitória. Pois a Infraero não aceitou.

E agora o Governador descobriu que as cidades 
que serão agraciadas serão Porto Alegre; Curitiba; São 
Paulo (aeroporto de Cumbica); Rio de Janeiro (aero-
porto Tom Jobim); e Brasília. Vitória ficou fora. Nova-
mente o Governador Paulo Hartung mandou, ontem, 
outra carta para o Presidente da República, dizendo: 
“O Governo do Estado compra o ILS, instala o apare-
lho no aeroporto de Vitória, para dar segurança, tran-
qüilidade ao aeroporto”.

Vamos ver se agora a Infraero vai tomar vergonha 
na cara e vai permitir que os capixabas tenham esse 
instrumento de segurança. 

Eu vou dizer o seguinte: vai acabar acontecendo 
um acidente feio no aeroporto de Vitória, e, no dia que 
isso acontecer, eu quero a cabeça desses responsáveis, 
aliás, desses irresponsáveis da Infraero, do Presidente 
até o último servidor que não estão interessados em 
dar segurança a um aeroporto tão importante quan-
to aquele. É o pior aeroporto: mal feito, mal instalado, 
mal reformado, primitivo, que não merece uma capital 
do Estado, mas um aeroporto que não tem também 
segurança. 

Eu queria que o Presidente Lula atendesse a 
essa carta do Governador. O Governo está oferecen-
do um instrumento, está dando à Infraero um equipa-
mento para ser instalado e a Infraero, há cinco anos, 
se recusa a aceitar um presente que custa milhões 
de reais. Essas são as duas cartas que o Governador 
Paulo Hartung mandou para o Presidente da Infraero 
e para o Presidente da República. 

Todos serão responsáveis, Deus queira que não, 
na hora em que acontecer um acidente lá. 

Muito obrigado, Srª Presidente; muito obrigado, 
Senador Papaléo.

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

Com a palavra, pela inscrição, neste momento, 
o Senador Papaléo Paes, por cessão do Senador Mo-
zarildo Cavalcanti.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Srª Presidenta. 

Srs. Senadores e Srªs Senadoras, não é ironi-
zando, nem fazendo nenhum tipo de gracinha aqui, 
mas quero dizer ao Senador Gerson Camata que S. 
Exª se apropriou de algo que não é do Estado do Es-
pírito Santo, não. O pior aeroporto não é o de Vitória, 
não. Eu acho que é nosso de Macapá. Acho não, te-
nho certeza. 

Então, eu queria permitir ao senhor, se quiser 
contraditar. Mas eu afirmo, com certeza absoluta, que 
V. Exª sempre ficará em desvantagem.

O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) – 
Um aparte, antes de V. Exª começar seu pronuncia-
mento, Senador.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pois não, 
Senador Casagrande.

O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) – 
Agradeço. Não vamos ficar aqui discutindo quem tem o 
pior aeroporto. Os dois são, de fato, aeroportos precá-
rios. Nós falamos – o Senador Gerson Camata acabou 
de discursar – da realidade que estamos vivendo lá. 
Estivemos lá agora, e foram quatro dias de aeroporto 
fechado. É lógico que também tivemos quatro dias de 
chuvas anormais para o Estado do Espírito Santo. Mas 
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foram quatro dias de aeroporto fechado. Já estamos 
trabalhando e discutindo a situação do Aeroporto de 
Vitória há muito tempo, mas nós não encontramos ainda 
a solução adequada. Agora a Infraero começa a tratar 
desse assunto, contratando projetos executivos ade-
quados. Mas o maior problema é que, de fato, temos 
necessidade de instrumentos. O ILS é um instrumento 
importante para a época de chuva. Por exemplo, com 
teto baixo, é possível a decolagem e o pouso, especial-
mente, de aviões com esse instrumento. O Governador 
já se colocou à disposição. Acho que o Ministério da 
Defesa deveria aceitar a ajuda do Governo do Estado, 
para que possamos ter, de fato, um equipamento como 
esse lá no nosso aeroporto, que, mesmo precário, é 
necessário ao Estado que cresce muito e depende 
desse aeroporto. Obrigado, Senador.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Obrigado, 
Senador Casagrande.

O Sr. Sadi Cassol (Bloco/ PT – TO) – Senador 
Papaléo, permita-me um aparte?

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Vou já 
permiti-lo a V. Exª.

Eu ontem, aqui, falei sobre um assunto que real-
mente é extremamente infeliz para o Estado do Amapá, 
que é o racionamento de energia elétrica. Ali eu fazia 
algumas comparações sobre a discriminação que o 
Norte sofre. Reafirmo a discriminação em relação aos 
aeroportos. 

O Senador Camata citou as prioridades do Go-
verno. Aí os senhores ouviram que não entra o Espí-
rito Santo nem pensam no do Amapá. Estamos com 
um problema no aeroporto lá de Macapá desde 2006, 
2007. As obras estão paralisadas, aquela construção 
está sendo danificada pelo tempo, por causa de de-
núncias em relação à empresa que praticou algumas 
irregularidades, fato que se tornou notícia nacional. 
Então, por isso, por uma questão puramente politi-
queira, a Infraero resolveu, por falta de coragem para 
enfrentar a situação, parar as obras do aeroporto de 
Macapá, o que nos faz passar por um verdadeiro vexa-
me com nossos visitantes. O aeroporto é antigo e não 
está recebendo sequer tratamento de limpeza. Minha 
mãe dizia assim: “Olha, há aquelas pessoas que são 
pobrezinhas e que andam sempre limpinhas. Têm uma 
camisa e uma calça, ou duas camisas e duas calças 
compridas, mas que andam sempre limpinhas”. Então, 
queríamos que, pelo menos, o aeroporto fosse assim. 
Mas, infelizmente, é uma decepção muito grande que 
passamos. Uma cidade que faz 34º, 35º graus à som-
bra, não há nem ar condicionado suficiente dentro da 
sala de espera. Enfim, é lamentável.

Por isso, o apelo que faço à Infraero para que ela 
lembre-se do Amapá, não discrimine o Amapá, como 

costuma ser, como está sendo pela Eletronorte, como 
está por empresas privadas aéreas, como está sendo 
em relação ao seu aeroporto, em relação ao reajuste 
dos policiais militares, que deveriam receber o mesmo 
reajuste que os policiais do Distrito Federal e dos ex-
territórios recebem e não estão recebendo.

Senador Camata, por favor.
O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Permita-

me dizer então que não é um aeroporto; é um “aero-
porco”.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – É um “ae-
roporco”. Exatamente. Outro dia um jornal escreveu em 
uma notinha “aeroporco” e foi muito interessante porque 
ninguém conseguia ler. Sempre que se mandava ler, 
liam aeroporto, até que um iluminado soletrou e che-
gamos ao vexame do que nós estamos passando.

Senador Cassol.
O Sr. Sadi Cassol (Bloco/PT – TO) – Eu não pe-

guei o gancho ontem com V. Exª, quando falou da dis-
criminação por alguma companhia aérea em relação à 
região Norte, porque eu estava presidindo a Casa. Mas 
esse assunto é oportuno hoje. Quero dizer que concordo 
com tudo o que disse V. Exª ontem e com está dizendo 
hoje em relação a alguma companhia aérea que cobre 
a região Norte. Refiro-me diretamente à TAM. Neste fim 
de semana, um voo que saía de Brasília para Palmas 
às 22h40 simplesmente chegou ao destino às 4 horas 
da manhã. É um descaso, um desrespeito para com a 
comunidade da região Norte. Palmas é fim de linha e 
não há mais nenhuma conexão nos voos para Palmas. 
Então, tanto faz ir uma, duas, três ou quatro horas. Eu 
imagino que eles fazem esse destino apenas quando 
sobra algum avião em Brasília, porque de lá adiante 
não têm para onde ir, retornam apenas de manhã cedo 
– o avião fica parado desde a hora que chega. Quero 
me associar às considerações de V. Exª e dizer que 
está na hora de essas companhias realmente verem 
melhor a situação da região Norte. Eu também disse 
na semana passada aqui, e volto a repetir, que nós, 
usuários da aviação, não conhecemos – e eu duvido 
que haja no Brasil alguém, um consumidor brasileiro 
que conheça – o preço de uma passagem aérea. Se 
perguntarmos agora o preço da passagem aérea de 
Brasília para o Rio de Janeiro, ninguém saberá. Paga-
se sempre aquilo que companhia resolve cobrar no 
momento em que se vai comprar a passagem. Então 
os órgãos de defesa do consumidor, que exigem de 
uma sandália, na vitrine, a etiqueta com o preço, não 
exigem no aeroporto um banner eletrônico ou que seja 
colocado lá os itinerários de todas as companhias com 
os devidos preços, até para nós, consumidores, esco-
lhermos a companhia em que desejamos voar. Mas 
não estão fazendo isso e também ninguém se impor-
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ta. Então gostaria de me associar a V. Exª, isso sim, 
Senador Papaléo, para ver se nós avançamos nesse 
assunto e ver também se eles se enquadram na Lei do 
Consumidor, segundo o qual temos o direito de saber 
o quanto vamos pagar pela passagem e o horário da 
viagem. Muito obrigado pelo aparte. 

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito 
obrigado, Senador. V. Exª, que, com sua fala, me fez 
lembrar a denúncia que vou fazer desta tribuna e, pelo 
que me informaram, não posso fornecer a fonte. Lá 
em Macapá o aeroporto está sofrendo um trabalho de 
recuperação da pista. Dizem. “Estamos em obras na 
pista de pouso.” Isso faz com que às terças, quintas e 
sábados nós não tenhamos voos. Eu já fiz uma visita, 
já tentei ver e vi que realmente em muitos desses dias 
são obras, acredito, espirituais, porque não vamos má-
quina nenhuma trabalhando. 

E a denúncia que eu recebi, Senador, é que as 
empresas aéreas, que não voam pela parte da manhã 
por ser esse um período de poucos passageiros, em 
acordo com a Infraero, se amparam nisso para não 
fazerem esses voos às terças, quintas e sábados.

Então, eu peço ao Sr. Presidente da Infraero que 
tome as providências de ver o andamento dessas obras 
na pista de pouso, porque, lamentavelmente, as em-
presas de aviação, que são concessões públicas, têm 
a obrigação de voar com um passageiro ou com cem 
passageiros, mas não podem se valer – principalmente 
pelo acordo que fazem com a Infraero – desse artifício 
para, no final do ano, quando aumenta a demanda de 
passageiros, voltarem a trabalhar normalmente.

Então, deixo aqui essa denúncia ao Sr. Presi-
dente da Infraero e principalmente ao Presidente da 
República, para que tomem as providências quanto a 
essas discriminações de órgãos públicos para com o 
Estado do Amapá.

Srª Presidente, eu vou usar meus dois minutos.
O Senado Federal acaba de aprovar um excep-

cional plano de cargos e salário para a Polícia Militar 
do Distrito Federal, o que me parece justo e oportuno. 
A capital do País merece ter uma força polícia bem 
remunerada, corretamente organizada e adequada-
mente equipada para dar proteção a cidadãos locais 
e a todos os que por aqui passam.

Amparado pelo Fundo Constitucional, que permite 
destinar verbas para custeio da segurança, educação 
e saúde no Distrito Federal, o Congresso Nacional, 
muito justamente, aprovou o projeto de remodelação 
da Polícia Militar da Capital federal.

Contudo, Srª Presidenta, tratamento assemelhado 
deveria ser dado aos Estados federados que surgiram 
da transformação dos antigos territórios federais do 
Acre, Amapá, Rondônia e Roraima.

Então, aqui está a discriminação. Há muito, os 
ex-territórios estão sendo burlados nos seus direitos, 
porque o espírito da Lei nº 10.486, de 2002, principal 
referência legal para a remuneração de todos esses 
policiais, é isonômico: Distrito Federal, Estados, ex-
territórios federais. Ao dispor sobre a remuneração 
dos militares do Distrito Federal, mandou que fossem 
estendidas as vantagens por ela instituídas “aos mili-
tares da ativa, inativos e pensionistas dos ex-Territó-
rios Federais do Amapá, Rondônia e Roraima, e aos 
militares inativos e pensionistas integrantes da Polí-
cia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do antigo 
Distrito Federal.”

Desse modo, o nosso entendimento é que a Lei 
nº 10.486, de 4 de julho de 2002, aplicável aos milita-
res da ativa, inativos e pensionistas do Distrito Fede-
ral, obriga a União a assegurar aos militares da ativa, 
inativos e pensionistas dos ex-territórios federais as 
mesmas vantagens daqueles, ainda que trazidas por 
lei posterior. 

Senhoras e senhores, trata-se, como se vê, de 
algo simples ou de um simples cumprimento da lei 
existente e válida, sem que haja necessidade de ino-
vação ou mudança do que já está estatuído.

Desse modo, conclamo todos os meus Pares a, 
juntos, demandarmos o Poder Executivo a extensão 
dos benefícios da Lei que acabamos de aprovar no 
dia 28, aqui na Casa, aos policiais dos ex-territórios 
do Acre, Amapá, Rondônia e Roraima.

É justo, é legítimo, é legalmente justificado e é 
socialmente positivo para o povo desses Estados.

Srªs e Srs. Senadores, reivindicarmos exatamen-
te que haja o mesmo tratamento, a mesma extensão 
dos valores de reajuste dos policiais dados ao Distrito 
Federal que a lei ampara e determina que sejam es-
tendidos aos ex-territórios, no caso Amapá, Roraima 
e Rondônia.

Mas é o tal Fundo Constitucional que o Governo 
Federal usa para burlar a boa-fé que os Estados, ex-
territórios depositam na lei.

Muito obrigado, Srª Presidenta, Srs. Senadores, 
Srªs Senadoras.

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

Para uma comunicação inadiável, concedo a pala-
vra ao Senador Flávio Arns. Logo após, pela inscrição, 
Senador Mão Santa.

O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu que-
ro destacar que o dia de hoje, 4 de novembro, marca 
os 85 anos de fundação da União dos Escoteiros do 
Brasil, que congrega pelo menos mil grupos escoteiros 
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filiados, sendo a única associação escoteira no País 
reconhecida pela Organização Mundial do Movimento 
Escoteiro, entidade criada pelo fundador do escotis-
mo, Robert Baden-Powell, para proteger o Movimento 
e garantir sua unidade. 

Quando Baden-Powell pôs em prática os valores 
do Escotismo, com sua proposta de desenvolver nas 
crianças e nos jovens uma mentalidade nova em re-
lação ao semelhante e ao ambiente, que é um tema 
atual também, certamente não sabia das proporções 
que a ideia alcançaria. Certamente não imaginou que 
frutificaria em diversos países, dando a sua parcela de 
contribuição para a paz e a para a união dos povos. 

Com o escotismo se ampliando, tornou-se neces-
sário que os líderes organizassem o movimento desde 
sua abrangência mais simples e não menos importan-
te, que são os grupos escoteiros nos municípios e as 
seções escoteiras autônomas. Então, falamos de um 
movimento que foi criando braços, do nível municipal 
para o regional, o nacional, o internacional, sempre 
zelando pela preservação do ideal maior do bem co-
mum que estava na sua origem. 

Visando a respaldar esse crescimento, surgiram 
algumas entidades civis de âmbito nacional e sem fins 
lucrativos, ligadas ao escotismo. 

A própria União dos Escoteiros do Brasil, a quem 
presto homenagem, para bem cumprir a sua missão, 
teve de organizar-se nos níveis nacional, regional e 
local. 

Nós, parlamentares, também em sentido de apoio 
à União dos Escoteiros do Brasil e ao escotismo como 
um todo, podemos dar a nossa parcela contribuição 
ao movimento por meio da União Parlamentar dos Es-
coteiros do Brasil, uma entidade suprapartidária, que 
no ano de 2007 inclusive apresentei as Senhoras e 
aos senhores no mesmo ofício em que os convidava 
a participarem.

Muitos poderão me perguntar: como parlamen-
tares podem colaborar com o movimento dos escotei-
ros? Nós podemos promover um estabelecimento de 
um diálogo, entre o Poder Legislativo e a juventude, a 
ênfase para os assuntos legislativos que digam respei-
to aos jovens, especialmente àqueles concernentes à 
educação, saúde, emprego e proteção ambiental, além 
da promoção da educação não formal e, por fim, o 
emprego dos instrumentos legislativos existentes para 
garantir que uma política nacional para a juventude se 
converta em prioridade no Brasil. 

Lembro a inesquecível experiência que tiveram 
os escoteiros que foram à Antártica, em agosto pas-
sado, por iniciativa da União Parlamentar Escoteira do 
Brasil, com imprescindível engajamento da União dos 
Escoteiros do Brasil e da Comissão Interministerial 

para os Recursos do Mar, responsável pelo Programa 
Antártico Brasileiro.

Foram 70 mil jovens escoteiro que, de forma 
sistematizada e coordenada, desenvolveram projetos 
com foco na busca por soluções para o aquecimento 
global e para a sustentabilidade da vida no planeta. Os 
autores dos três melhores projetos foram conhecer a 
Antártica, fazendo valer nossa intenção de mobilizar a 
juventude escoteira em um engajamento mais efetivo, 
no movimento científico de união multinacional para a 
preservação do continente gelado.

Para as pessoas a quem o Movimento Escoteiro 
permaneça ainda um tanto desconhecido, cito algumas 
atividades que fazem parte da programação anual dos 
grupos escoteiros estejam situados onde estiverem: 
escoteiros participam de mutirões nacionais de ação 
ecológica, participam de atividades para o desen-
volvimento do “ideal de paz”, trabalham a confiança 
como prática central dos fundamentos do escotismo, 
exercitam-se nas dimensões de “ser e conviver” e – 
não tenho dúvidas – devemos a eles a propagação do 
trabalho voluntário, que hoje tem sido tão valorizado 
nos currículos daqueles que disputam uma vaga de 
emprego!

Percebemos que há uma preocupação por parte 
do empresariado de trazer para o seu quadro funcio-
nários que tenham senso de responsabilidade social. 
A experiência de ter passado por um grupo escoteiro 
produz um jovem e, consequentemente, um adulto 
com essa qualidade.

Então, Srª Presidente, gostaria, como Parlamen-
tar, de renovar o meu entusiasmo pelo Movimento Es-
coteiro, parabenizando o trabalho sério e competente 
da União dos Escoteiros do Brasil, que há 85 anos – e 
essa data se festeja no dia de hoje, 4 de novembro –, 
por sua própria atuação e por meio de suas congre-
gadas, luta por aproximar a sociedade daquela que 
todos nós almejamos.

Gostaria, Srª Presidente, de dar como lido este 
pronunciamento externando esses votos de parabéns 
à União de Escoteiros do Brasil. Setenta mil jovens fo-
ram à Antártica no mês passado, graças a um trabalho 
que promoveu um grande concurso nacional para a 
seleção dos jovens que iriam à Antártica. 

Ao mesmo tempo, convido os Srs. Parlamenta-
res, colegas, as Srªs Senadoras para fazerem parte 
da União Parlamentar Escoteira do Brasil. Convido 
também Deputados e Deputadas Federais e Estadu-
ais, Vereadores e Vereadoras para que, em conjunto, 
possamos dinamizar uma iniciativa tão importante 
como é o escotismo no Brasil.

Obrigado, Srª Presidente.
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SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR FLÁVIO ARNS.

O SR. FLAVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o dia 4 de novembro marca os 85 anos de 
fundação da União dos Escoteiros do Brasil (UEB), que 
congrega pelo menos mil grupos escoteiros filiados, 
sendo a única associação escoteira no País reconheci-
da pela Organização Mundial do Movimento Escoteiro, 
entidade criada pelo fundador do Escotismo – Robert 
Baden-Powell –, para proteger o Movimento e garantir 
sua unidade. 

Quando Baden-Powell pôs em prática os valores 
do Escotismo, com sua proposta de desenvolver nas 
crianças e nos jovens uma mentalidade nova em re-
lação ao semelhante e ao ambiente, certamente não 
sabia das proporções que a ideia alcançaria. Certa-
mente não imaginou que frutificaria em diversos paí-
ses, dando a sua parcela de contribuição para a paz 
e a união dos povos.

Com o Escotismo se ampliando tornou-se neces-
sário que os líderes organizassem o Movimento desde 
sua abrangência mais simples e não menos importan-
te, que são os grupos escoteiros nos municípios e as 
seções escoteiras autônomas. Então falamos de um 
Movimento que foi criando braços, do nível municipal 
para o regional, o nacional, o internacional, sempre ze-
lando pela preservação do ideal maior de bem-comum 
que estava na sua origem.

Visando respaldar esse crescimento, surgiram 
algumas entidades civis de âmbito nacional e sem 
fins lucrativos, ligadas ao Escotismo. A própria UEB 
– União dos Escoteiros do Brasil, a quem hoje presto 
homenagem, para bem cumprir sua missão, teve de 
organizar-se nos níveis nacional, regional e local. 

Nós, parlamentares, também, em sentido de apoio 
à UEB e ao Escotismo como um todo, podemos dar 
nossa parcela de contribuição ao Movimento por meio 
da UPEB – União Parlamentar dos Escoteiros do Bra-
sil, uma entidade suprapartidária, que no ano de 2007 
apresentei aos senhores no mesmo ofício em que os 
convidava a participarem.

Os senhores poderão me perguntar: “Como par-
lamentares podem colaborar com o Movimento Esco-
teiro?”. Nós podemos promover o estabelecimento de 
um diálogo entre o Poder Legislativo e a juventude, a 
ênfase para os assuntos legislativos que digam respei-
to aos jovens, especialmente aqueles concernentes à 
educação, saúde, emprego e proteção ambiental, além 
da promoção da educação não-formal, e por fim, o 
emprego dos instrumentos legislativos existentes para 
garantir que uma política nacional para a juventude se 
converta em prioridade no Brasil.

Lembro a inesquecível experiência que tiveram 
os escoteiros que foram à Antártica, em agosto pas-
sado, por iniciativa da União Parlamentar Escoteira do 
Brasil (UPEB), com o imprescindível engajamento da 
União dos Escoteiros do Brasil (UEB) e da Comissão 
Interministerial para os Recursos do Mar (SECIRM), 
responsável pelo Programa Antártico Brasileiro (PRO-
ANTAR). 

Foram 70.000 jovens escoteiros que, de forma 
sistematizada e coordenada, desenvolveram projetos 
com foco na busca por soluções para o aquecimento 
global e para a sustentabilidade da vida no Planeta. Os 
autores dos três melhores projetos foram conhecer a 
Antártica, fazendo valer nossa intenção de mobilizar a 
juventude escoteira em um engajamento mais efetivo, 
no movimento científico de união multinacional para a 
preservação do continente gelado. 

Para as pessoas a quem o Movimento Escoteiro 
permaneça ainda um tanto desconhecido, cito algumas 
atividades que fazem parte da programação anual dos 
grupos escoteiros estejam situados onde estiverem: 
escoteiros participam de mutirões nacionais de ação 
ecológica, participam de atividades para o desen-
volvimento do “ideal de paz”, trabalham a confiança 
como prática central dos fundamentos do Escotismo, 
exercitam-se nas dimensões de “ser e conviver” e – 
não tenho dúvidas – devemos a eles a propagação do 
trabalho voluntário, que hoje tem sido tão valorizado 
nos currículos daqueles que disputam uma vaga de 
emprego!

Percebamos que há uma preocupação por parte 
do empresariado de trazer para o seu quadro funcio-
nários que tenham senso de responsabilidade social. 
A experiência de ter passado por um grupo escoteiro 
produz um jovem e, consequentemente, um adulto 
com essa qualidade! 

Além disso, oportunizar a um filho as vivências 
sadias do Escotismo é oportunizar o mesmo à vida 
familiar. Por certo, um jovem imerso nos valores do 
Escotismo mostra reflexos desse aprendizado no lar e 
na escola! Fortalecendo princípios éticos, o Escotismo 
se propõe a complementar a formação dada por essas 
outras instituições, consolidando valores de civilidade, 
de respeito ao próximo, ao meio ambiente e ao País.

Nesta data, reafirmo os laços de cooperação da 
UPEB, que se mantém aberta à adesão dos parla-
mentares que, como eu, acreditam que os valores do 
Escotismo devem ser cultivados porque são fermento 
num contingente populacional significativo, senão pela 
quantidade, pela faixa etária atingida.

Da mesma forma, como parlamentar, renovo o 
meu entusiasmo pelo Movimento Escoteiro, parabeni-
zando o trabalho sério e competente da UEB, que há 
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85 anos, por sua própria atuação e por meio de suas 
congregadas, luta por aproximar a sociedade daquela 
que queremos.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Com certeza, sua solicitação será asse-
gurada dentro do que determina o nosso Regimento.

Com a palavra, pela inscrição, o Senador Mão 
Santa e, logo após, pela Liderança do PSB, o Senador 
Antonio Carlos Valadares.

Com a palavra, pela inscrição, o Senador Mão 
Santa, por dez minutos.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Pronuncia o se-
guinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senadora 
Serys, que preside, com muita beleza e competência, 
esta sessão parlamentar, brasileiras e brasileiros aqui 
no Parlamento e que nos acompanham pelo sistema 
de comunicação do Senado...

Mário Couto, você leu ontem a entrevista do Pa-
paléo no jornal Diário?

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Não li, 
não.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Ele disse que 
buscou a paz. Coisa bonita, Papaléo. Francisco, o Santo, 
andava pelo mundo com um bandeira: “Paz e Bem”.

Mário Couto, o jornal O Povo, da cidade do nosso 
grande Senador do PDT, Flávio Torres, disse que eu 
saí nas páginas azuis porque dei uma entrevista.

Esse negócio de imprensa, eu aprendi. A vida... 
Eu não ando atrás. Agora, se ele vem, eu o trato bem. 
Então, saiu do seu Ceará, de Fortaleza, um jornalista 
para me entrevistar. Eu o fiz com espontaneidade. Aí 
ele perguntou, Mário Couto, como é o meu preparo. Eu 
disse: “Rapaz, é de longe. Isso é velho. Eu sou prepa-
rado mesmo, mas não é pouco, não. É muito!” Foi no 
colo da mamãe que eu fui alfabetizado. Minha mãe é 
intelectual, tem livro publicado.

Mário Couto, este livro, que é um patrimônio, mi-
nha mãe me deu pela juventude. Só isto já vale o man-
dato: eu ensinar à juventude do Brasil. Só isso já vale 
a um pai da Pátria. Ela me deu, e eu li. Então, Deus e 
o povo bravo do Piauí me fizeram Governador.

E fui à casa em São João do Piauí. Constantino 
Pereira, velho de vergonha, MDB, foi Deputado várias 
vezes. Homem de vergonha. Aqueles homens antigos 
tinham muita vergonha. Os políticos, antigamente, ti-
nham vergonha. Ô Antonio Carlos Valadares, essa 
sem-vergonhice é de agora! Não era assim, não. So-
mos bem preparados e bem formados. Não é verda-
de, Cafeteira? Nossa geração estudou muito, tinha um 
ensino muito sério. Ou o sujeito estudava no Marista, 
como eu, ou no Salesiano, ou no jesuíta. Era sério. 
Flávio Torres, que é professor, sabe.

Eu estava na casa desse... Ele foi candidato e 
perdeu para Petrônio Portella. Então, está escrito, 
Papaléo. Antes de dormir, gosto de ler. Constantino 
Pereira. O filho dele foi Deputado e Secretário de Edu-
cação. Ele me hospedou. Cafeteira já foi Governador, 
Antonio Carlos Valadares também. Mário Couto está 
para ser, Papaléo ainda vai ser também, e Paim per-
deu a oportunidade de ser Presidente da República. 
Se Luiz Inácio tivesse uma visão política, ele teria feito 
as primárias. Aí ia dar Paim, que nem Barack Obama, 
neste Brasil.

Mas, Cafeteira, eu hospedado lá no homem, de 
noite – você sabe como é isso, lá no interior –, peguei 
um livro e comecei a ler. Mas daqueles senhores de 
moral. Aqui ele tem aquele poema, “Se...”, de Rudyard 
Kipling. Ele termina: “Terás o mundo inteiro conquista-
do, e - mais q’isso - és um homem, filho meu.” 

E, no final, tem escrito, nas páginas escritas pelo 
velho, de André Maurois: Palavras que nos guiam. “A 
vida é curta demais para ser pequena.” Aí copia. An-
dré Maurois tem um grande livro, que eu acho o mais 
importante na formação dos jovens. É Arte de Viver.
Cinco capítulos. Ele é da Academia de Letras France-
sa, Papaléo. Cinco capítulos.

Papaléo, preste atenção agora: Arte de Pensar.
É importante, não? Se penso, logo existo, não é? O 
filósofo não diz? Arte de Trabalhar, Mário Couto. Arte 
de Comandar, Arte de Amar e Arte de Envelhecer.
Em Arte de Amar, esse mesmo autor diz o seguinte, 
que ele copia uma página aqui: “A mulher é como um 
violino, que o marido toca como um ceguinho, e vem 
o amante e toca como Paganini.” Aí ela dá todas as 
portas. A batalha do amor nunca está ganha. André 
Maurois.

Então, esse eu li, aí eu gostei, aí eu me lembrei 
da minha mãe e pedi. Passou a noite e risquei. Carre-
go ele como uma relíquia. 

O que é que você trouxe aqui? Hoje é 4 de no-
vembro, aniversário de Flávio Torres. Eu vou pedir ao 
Suplicy – porque o Suplicy é que é o cantor nosso – 
para fazer o coro e o parabéns, mas você não sai sem 
o parabéns. Flávio Torres, é o seguinte: então, eu li O
Homem Medíocre, um livro de um filósofo argenti-
no. É importante, o meu está todo riscado aqui. Daí 
eu estava lendo quando me deparei com isso, Mário 
Couto, atentai bem.

Então, a gente está para acordar, para despertar 
o Luiz Inácio, soberbo. Pelo contrário, está decadente 
este País. Eu não digo isso gostando, não. Eu queria 
que fôssemos realmente... A segurança é uma bar-
bárie. Saúde só para quem tem dinheiro e para quem 
tem plano de saúde. O resto está todo...Somos cam-
peões em mortes.
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Ô Mário Couto, não precisamos esperar 2014 
pelos jogos olímpicos, não. Já ganhamos medalha de 
ouro. Somos campeões de morte do mundo, em morte 
da gripe do porco. Então, saúde: a dengue está aí.

E a educação? Para os pobres não tem mais. 
Não tem mais. Faculdade é para os ricos. Eu fui forma-
do em faculdade federal, boa. Papaléo está dizendo: 
cirurgião, hospital federal. Viu, Antonio Carlos Valada-
res? Não tem mais não. A mensalidade é de quatro mil 
reais por mês, numa faculdade privada de Medicina. 
Isso é coisa de rico.

Mas estava eu lendo O Homem Medíocre. Luiz
Inácio, se não cuidarmos, vamos ter homens e mulhe-
res medíocres neste País.

Como diz aqui – este é o Jose Ingenieros, que 
eu estava lendo e eu me preocupei e vim fazer este 
pronunciamento. Não abri mão. Ontem não falei, dei 
o lugar para todo mundo. O Paim está de prova, só o 
Pedro Simon levou quase duas horas. Fiquei ali, mas 
hoje...

Lembro-me de que fui convidado para ser médico 
em Brasília, em 1968, no IPASE. Era tão atrasado aqui 
O negócio que havia o seguinte slogan: “Medicina – o 
melhor médico é o avião da VASP ou da VARIG”. Hoje 
tudo evoluiu. Mas, era essa a realidade, tanto que dei-
xei de vir. Não fui no começo.

Mas isso aqui é que me preocupa, Senador Pa-
paléo Paes. Correio brasileiro é uma bênção para esta 
cidade; Correio Braziliense é um grande jornal, é um 
jornal de capital: “Brasil na rabeira tecnológica”. Estava 
lendo esse livro, daí a mídia – tenho o hábito, viu? – 
Senador Antonio Carlos Valadares, fixe aqui. E essa 
é a verdade. Não sou eu, não, advertindo. E quando 
vi essa advertência do filósofo argentino, um homem 
medíocre, estou preocupado que daqui a vinte ou trinta 
anos tenhamos sido condenados de medíocres.

“Brasil na rabeira tecnológica.” Senador Mário 
Couto, Correio Braziliense. Essa é a verdade, Luiz 
Inácio. “De verdade em verdade, eu vos digo”, falava 
Cristo e eu. Senador Antonio Carlos Valadares, pres-
ta atenção, porque você também é da minha geração. 
Você teve boas escolas, boa formação e bons profes-
sores, e o País era responsável.

“Brasil na rabeira tecnológica”. Visão do Cor-
reio Braziliense. Então, Senador Mário Couto, olha 
a verdade:

Para um país que aspira ingressar em breve no 
bloco das economias mais pujantes do mundo, o Bra-
sil precisa com urgência escapar das ciladas do sub-
desenvolvimento. [Essa é minha preocupação.] Não 
movimenta o sistema educacional sob os impulsos 
sistemáticos da universalização e da qualificação que 
levaram nações do mesmo porte a rápida e segura 

expansão econômica. Avança muito abaixo dos po-
tenciais de enriquecimento por negligenciar o aumento 
das infraestruturas e a modernização das existentes. 
Aí estão apenas duas entre muitas deficiências que 
amarram o país ao atraso. [O país ao atraso, Luiz Iná-
cio. É o Correio Braziliense.] Não constitui novidade, 
também, a débil ação deste e de governos anteriores 
quanto à dinamização dos fatores científicos como 
agentes propulsores do fortalecimento econômico e 
do bem-estar social. Todavia, surpreende a pesquisa 
realizada (...). 

É só propaganda, propaganda, propaganda. Men-
tira, mentira e mentira. Passa isso, é a verdade vem. 
É mais fácil você tapar o sol com a peneira do que es-
conder a verdade. A Organização para a Cooperação 
e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), divulgada 
há dois dias, fez uma pesquisa

Numa lista de 48 nações desenvolvidas e emer-
gentes analisadas quanto ao nível de inovação tecno-
lógica, o Brasil posicionou-se em 42º lugar. 

Essa é a verdade. Ê... Meu irmão... Sete nada... 
É em ciência, tecnologia e sabedoria.

Ó Luiz Inácio, não vamos mentir ao povo brasi-
leiro!

Ficou apenas à frente do México, África do Sul, 
Argentina, Índia, Letônia e Romênia.

Há trinta anos, a Coréia do Sul disputava com o 
Brasil as últimas colocações no tocante à assimilação 
de tecnologia. Hoje, o parceiro asiático ocupa o oitavo 
lugar” [Mário Couto. E nós estamos em 42º. Nós es-
távamos juntos. O que é que eles fizeram, esses co-
reanos? [Segundo a OCDE,] “Passou adiante da Ale-
manha, França, Reino Unido, Espanha e Rússia.” [A 
Coreia, que estava igual ao Brasil.] “É surpreendente? 
Não. Fora Israel, que aplica 4,7% do PIB, a Coreia do 
Sul é o país que mais investe em inovação tecnoló-
gica (3,3%). Colhe o resultado das robustas políticas 
públicas que tem praticado nos últimos 35 anos. Já 
o Brasil deixou-se conduzir pelo marasmo, malgrado 
não faltassem alertas das entidades científicas, dos 
empreendedores e do universo acadêmico. 

No ano passado, segundo dados do Ministério 
de Ciência e Tecnologia, governo e iniciativa privada 
investiram em pesquisa e desenvolvimento de novos 
produtos e processos produtivos R$32,57 (1,1 do PIB, 
[quer dizer, a Coréia do Sul investe 4,7; nós, 1,1], vale 
dizer, três vezes menos do que a Coreia do Sul). É di-
fícil, reconhecem especialistas, comprometer aumento 
substancial de recursos para queimar etapas a curto 
prazo. Já se sabe que o governo, com caixa compro-
metido nas obras do PAC para turbinar a pré-candidata 
à sucessão presidencial, Dilma Roussef, não dispõe 
de recursos para alavancar o setor. 
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E aí, se fosse o Paim candidato não precisava 
investir assim em propaganda porque ele naturalmen-
te, melhor do que o Barack Obama, seria nosso presi-
dente. Eu teria até ficado no PMDB porque hoje seria 
seu vice, ... e lá não tinha nome melhor do que o meu, 
não, para fazer essa chapa. 

Então vamos aqui: 
Há, porém, saídas para propiciar alguns impulsos 

às atividades tecnológicas, se bem que, em proporção 
longe das reais necessidades. Vale citar a adoção de 
estímulos fiscais a projetos da área privada e o au-
mento da eficiência dos programas de financiamento. 
Dizem os doutos na matéria que, no Brasil, para cada 
dólar gasto pelo governo em tecnologia corresponde 
outro aplicado pelas empresas [atentai bem, Senador 
Heráclito] – resposta razoável, embora a relação média 
mundial seja de US$1 [para o privado] e US$2,5 [para 
o governo]. [Aqui é de um para um.] 

Então, essas são as nossa preocupações. Que 
este Governo que está aí leve aquilo que despertava 
para fugir, homens medíocres. 

É o que está havendo na formação. Isso lamen-
tamos, mas isso é para despertar Sua Excelência, o 
Presidente Luiz Inácio, para levar ao brasileiro a edu-
cação e a tecnologia que a sociedade exige.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Mão Santa, a 
Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Papaléo Paes.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Muito obrigado, Senador Mão Santa.

Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio 
Carlos Valadares, pela Liderança do PSB.

V. Exª, como Líder, terá cinco minutos regimen-
tais para seu pronunciamento.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, eu sei que V. Exª é regimentalista, como 
eu também sou, mas, diante de dois temas rápidos 
que eu procurarei desenvolver, espero que V. Exª nos 
dê mais de cinco minutos, primeiro para anunciar que 
a Câmara dos Deputados, ontem à noite, aprovou 
uma das propostas mais importantes que já tramita-
ram neste Congresso Nacional, inclusive no Senado 
Federal, a chamada PEC da Alimentação. Essa PEC 
inclui, entre os direitos sociais do cidadão, o direito à 
alimentação, assim como assegura, no art. 6º, vários 
itens em defesa da cidadania.

Notamos que, ao olhar a nossa Constituição, havia 
algumas lacunas. No art. 6º, há o direito ao trabalho, 
à educação, à saúde, à moradia, à segurança, à pre-

vidência social, à proteção à maternidade, à infância, 
à assistência aos desamparados, mas o direito à ali-
mentação, que hoje é preocupação no mundo inteiro, 
não constava da nossa Constituição.

Mais de um bilhão de pessoas estão passando 
fome, passando o dia inteiro e dormindo com fome. Por 
isso, a ONU, através da FAO, está lutando mundialmen-
te para a inclusão desse direito social nas constitui-
ções democráticas. A FAO esteve no Senado Federal 
há muitos anos, representada por seus assessores, 
quando da apresentação dessa proposta que tramita 
no Congresso Nacional há quase sete anos. Felizmen-
te, ontem, a Câmara dos Deputados cumpriu o seu 
papel e, daqui para quarta-feira, o segundo turno vai 
confirmar o desejo do Poder Legislativo de incluir esse 
direito do cidadão, esse direito social, que, na verdade, 
é vida para todo aquele que deseja trabalhar e ter uma 
participação ativa na nossa sociedade.

Foi uma grande vitória do Senado Federal, Sr. 
Presidente, porque a PEC da Alimentação nasceu 
aqui no Senado.

Mas eu queria falar, Sr. Presidente, sobre outra 
proposta.

Antes, eu queria dizer que o Presidente da Re-
pública, o Presidente Lula, que nasceu no Nordeste, 
a região mais pobre do Brasil, e foi obrigado a emigrar 
da sua região para procurar um sustento numa região 
mais desenvolvida, sabe o que representa a alimenta-
ção para os mais pobres. Ninguém melhor que o Pre-
sidente da República... Daí o Conselho Nacional de 
Alimentação e Nutrição, através do Dr. Renato Maluf, 
ter sido um dos grandes incentivadores dessa proposta, 
um grande lutador, que quero reconhecer nesta hora, 
ao lado de Deputados Federais que trabalharam pela 
sua aprovação, como o Deputado Nazareno, do Es-
tado do Piauí.

Hoje, a Comissão de Constituição e Justiça apro-
vou um projeto que considero de grande alcance so-
cial. É o Projeto de Lei nº 118, que trata da criação dos 
Juizados Especiais da Fazenda Pública. 

Em 1995, tivemos a criação dos Juizados Es-
peciais Cíveis e Criminais. Depois, em 2001, também 
foi aprovada, pelo Congresso Nacional, a criação dos 
Juizados Especiais da Previdência Social, que tra-
tam, entre outros assuntos, de demandas referentes 
à Previdência Social. E agora nós estamos lutando... 
Tenho certeza de que vamos conseguir, já que essa 
proposta saiu do Senado, foi para a Câmara dos De-
putados, voltou e hoje foi aprovada, unanimemente, 
pela Comissão de Constituição e Justiça. Agora ela 
virá para o Plenário, para a sua aprovação definitiva e 
posterior sanção presidencial.
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Então, Sr. Presidente, estamos próximos de um 
terceiro grande momento, de um novo marco, que será 
a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 
É um novo diploma legal, que o Senado está prestes a 
aprovar e enviar à sanção presidencial, e vai viabilizar, 
de forma rápida e gratuita, a obtenção da prestação 
jurisdicional nas causas em que sejam rés as pessoas 
jurídicas vinculadas aos Poderes Públicos Municipal, 
Estadual, do Distrito Federal e Territórios.

É inegável que o direito de acesso à Justiça é 
violado, cotidianamente, em razão da morosidade dos 
procedimentos judiciais, dos prazos e recursos exces-
sivos, bem como das elevadas custas judiciais e dos 
valores dos honorários advocatícios.

A dificuldade de acesso à Justiça é ainda maior 
quando se trata de litigar contra a Fazenda Pública 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sim-
plesmente porque a lei não permite que essas causas 
sejam processadas e julgadas no âmbito dos Juizados 
Especiais. Dessa forma, atualmente, causas como a 
impugnação de lançamentos fiscais tais como ICMS e 
IPTU, a anulação de multas de trânsito indevidamente 
aplicadas ou a anulação de atos de postura municipal, 
por exemplo, só podem ser processadas na Justiça 
Comum dos Estados.

Todavia, não se justifica que justamente esses 
casos, de grande interesse para aqueles que se sen-
tem lesados pela Administração Pública, fiquem exclu-
ídos do rito célere e econômico dos juizados especiais. 
Não vemos razões que possam justificar o tratamento 
privilegiado do Estado, dos Municípios e também do 
Distrito Federal, em prejuízo dos cidadãos. Se a União, 
suas autarquias, as fundações e as empresas públicas 
federais já podem ser rés nos Juizados Federais des-
de 2001, é preciso que o mesmo possa ocorrer nas 
Justiças estaduais. 

É nesse sentido que, já em 2005, apresenta-
mos um Projeto de Lei, o PLS nº 118, de 2005, que 
foi aprovado hoje, como eu disse, pela Comissão de 
Constituição e Justiça, adaptando dispositivos às leis 
dos Juizados Especiais, para estender às lides contra 
as pessoas jurídicas vinculadas aos Poderes Públicos 
Estadual, Municipal e do Distrito Federal e Territórios 
a bem-sucedida experiência dos Juizados Especiais 
Federais.

O projeto já tramitou em ambas as Casas, Sr. 
Presidente, e teve a participação, na Câmara dos De-
putados, do Deputado Flávio Dino, que foi Relator no 
âmbito da Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania daquela Casa e formulou substitutivo apri-
morando a proposta com sugestões do Fórum Nacio-
nal de Juizados Especiais (Fonaje) e da Associação 
de Juízes Federais do Brasil (Ajufe). O substitutivo da 

Câmara, Sr. Presidente, dentro em pouco estará aqui 
no Plenário para ser votado.

Em síntese, o projeto viabiliza causas contra a 
Fazenda Pública Estadual ou Municipal no valor de até 
60 (sessenta) salários mínimos. Isso equivale, hoje, a 
R$27.900,00 (vinte e sete mil e novecentos reais) – 
como se vê, pequenas causas, de pouco menos de 
vinte e oito mil reais. Poderão ser reunidos em um 
mesmo processo os interesses de diversos autores 
sobre uma mesma causa, desde que o valor corres-
pondente a cada autor não ultrapasse esse valor de 
60 salários mínimos. Poderão ser autores as pessoas 
físicas e também as microempresas e empresas de 
pequeno porte. Como réus, como já nos referimos, são 
os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Muni-
cípios, bem como autarquias, fundações e empresas 
públicas a eles vinculadas. 

A Fazenda Pública não precisará ser intimada 
pessoalmente, tal como na Justiça Comum, o que agi-
lizará a tramitação do processo. Conciliadores e juízes 
leigos atuarão para facilitar o entendimento entre as 
partes e, sempre que possível, encerrar desde logo a 
controvérsia. Essa é, talvez, a experiência mais bem-
sucedida dos Juizados Especiais Cíveis que transplan-
tamos para os Juizados das Fazendas Públicas.

Se o autor foi vitorioso, se eu fui vitorioso, Sr. 
Presidente, devo muito aqui a um trabalho que foi de-
senvolvido na Comissão de Justiça e também na Câ-
mara dos Deputados.

Sr. Presidente, se alguém propõe, no Juizado 
Especial da Fazenda Pública, uma ação, por exemplo, 
contra o Detran e ganha a ação, o pagamento do valor 
deverá ser efetuado em até 60 (sessenta) dias e ocor-
rerá independentemente de precatório, se for de até 40 
(quarenta) salários mínimos quanto aos Estados e ao 
Distrito Federal, e 30 (trinta) salários mínimos quanto 
aos Municípios. Se exceder esses valores, será pago 
normalmente mediante precatório. O autor poderá sacar 
previamente o valor depositado, independentemente 
de alvará judicial.

Veja V. Exª como esse projeto vai facilitar a vida 
de milhares e milhares de pessoas que se acham lesa-
das pelo Poder Público, que recebem multas indevidas, 
que são prejudicados por meio do ICMS, com multas 
indevidas do IPTU etc., etc., e não encontram guarida 
na Justiça Comum para os seus pleitos judiciais.

O prazo para que o Tribunais de Justiça dos Es-
tados e do Distrito Federal instalem os Juizados Es-
peciais da Fazenda Pública é de até dois anos a partir 
da vigência desta lei, sendo os cinco primeiros anos 
do seu funcionamento um período de transição, a ser 
regulado pelo respectivo tribunal, de acordo com a ne-
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cessidade da organização de seu serviços judiciários 
administrativos.

Em suma, Sr. Presidente, acreditamos que a cria-
ção dos Juizados Especiais da Fazenda Pública pode vir 
a aperfeiçoar, de forma significativa, as relações entre 
o administrado e a Administração Pública, entre o povo 
e o Governo, sobretudo tendo em vista a celeridade 
que se pretende alcançar na tramitação dos processos 
judiciais com as medidas ora propostas. Estamos aqui 
promovendo um avanço na efetivação do princípio da 
duração razoável do processo e, do mesmo modo, na 
garantia fundamental do acesso à Justiça.

Este Congresso Nacional, Sr. Presidente, não tem 
ficado alheio a essa problemática do acesso à Justiça. 
Há poucos dias, nós aprovamos aqui o projeto da De-
fensoria Pública, de que fui Relator. A nova Lei Orgâ-
nica da Defensoria Pública vai proporcionar a mais de 
120 milhões de brasileiros que não podem pagar a um 
advogado a possibilidade de um acesso mais fácil à 
Justiça brasileira. É esse o papel do Legislativo. É esse 
o papel do Senador, do Deputado, do legislador.

Eu nunca fui atrás de escândalos nesta Casa. 
Eu caminho na direção de Paulo Paim. Eu gosto da 
atividade de todos os Senadores, mas cada um tem 
o seu jeito de ser. Com o meu jeito de ser, se eu qui-
ser chegar perto de alguém, tenho que procurar um 
homem como Paulo Paim, que faz aqui um trabalho 
magnífico em defesa daqueles desprotegidos que são 
os aposentados, ao lado do nosso Senador pelo Esta-
do do Pará, o nosso Líder Mário Couto, que também 
trabalha aqui.

Quantas vezes V. Exª quase quebra a mão em 
defesa dos aposentados?

Então, eu gosto desse trabalho propositivo, cons-
trutivo, elevando bem alto o nome do Senado Federal. 
Há pessoas que não dão valor ao trabalho dos Sena-
dores. Dão valor aos midiáticos, àqueles que querem 
destruir a imagem da Casa, e não dão tanto valor aos 
Senadores propositivos, àqueles que têm projetos, 
àqueles que têm discursos e àqueles que também têm 
passado para mostrar ao Senado Federal e à Nação.

Concedo um aparte, com aquiescência do nobre 
Presidente, ao Senador Paulo Paim.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
Valadares, de forma muito rápida, porque sei que V. 
Exª quer concluir ainda seu pronunciamento, quero 
dizer que V. Exª também é um homem de causas e 
propostas. Faz, neste momento, uma bela defesa do 
seu ponto de vista da tribuna do Senado. V. Exª teve 
a sensibilidade de, antes de concluir, falar da questão 
dos aposentados. Senador Valadares, lá na Câmara, 
neste momento, mais de mil aposentados tomaram os 
corredores e as galerias e não vão sair de lá sem que 

se vote o PL nº 1, que está na pauta. Então, é uma 
bobagem quem quiser obstruir, porque vai ter de vo-
tar hoje ou amanhã. É claro que nós do Senado, que 
votamos esse projeto por unanimidade, estamos soli-
dários a eles. Por isso, aproveito este momento para 
dizer a V. Exª que espero que prevaleça o bom senso e 
o diálogo. O PL nº 1 refere-se somente àquela política 
de garantir ao aposentado o mesmo percentual para o 
salário mínimo. Como, de três em três anos, se revê a 
política, estamos falando apenas de primeiro de janeiro 
do próximo ano. E estão fazendo um guerra quando se 
dão – não há como não dizer – mais de R$200 bilhões 
de renúncia fiscal, se tomarmos os últimos dez anos. 
Sabem de onde saiu essa renúncia fiscal? Do caixa 
da Previdência. E estou falando de R$5 bilhões, que 
resolveria o problema dos aposentados. Por isso, meus 
cumprimentos a V. Exª. Estou inscrito e vou falar para 
depois ir para a Câmara dos Deputados. E vamos ficar 
lá o tempo que for necessário. Eu sei que o Senado 
vai ser solidário aos aposentados e aos pensionistas 
nesta data histórica. E o dia é hoje.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – E todos nós reconhecemos, Senador 
Paulo Paim, o valor, para a democracia brasileira, para 
o desenvolvimento socioeconômico deste País, para o 
fortalecimento da Administração Pública, da classe dos 
trabalhadores e também para o crescimento do País, o 
fortalecimento também dos aposentados, porque eles 
construíram este País, ajudaram a construir o Brasil. E 
por que, no final de sua vida, não ter uma remuneração 
condigna, compatível com o trabalho que realizaram 
no passado? Por que não ter uma tranqüilidade pos-
sível para comprar remédio, para se locomover, para 
viajar, para ter o bem-estar social digno de uma nação 
democrática como é o Brasil?

O Brasil ainda é um país injusto, o Brasil ainda é 
um país desigual. Existem os grandes aposentados, 
que nada precisam disso. Nós estamos falando dos 
pequenos aposentados, daqueles que, melhorando um 
pouco a sua condição social, vão ter uma vida melhor, 
vão viver mais ao lado dos seus filhos, ao lado da sua 
família, dos seus amigos, ganhando um pouco daquilo 
que fizeram pela nossa Nação.

Por isso, estou do lado de V. Exª. Votamos aqui 
a queda do fator previdenciário e de todas as propos-
tas que diziam respeito ao interesse do aposentado, 
do servidor público. E estamos para votar – não vo-
tamos ainda porque a Mesa não colocou para votar, 
mas tenho certeza de que vai colocar – aquele projeto 
que trata da periculosidade, ou seja, da atividade de 
periculosidade exercida por servidores públicos, por 
funcionários públicos que trabalham em laboratórios 
lidando com mercúrio, lidando com drogas que fazem 
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mal à sua saúde e que não têm um plus em seu salário 
inclusive para cuidar da sua saúde, da sua existência 
e da sua família.

Agradeço a V. Exª.

Durante o discurso do Sr. Antonio Carlos 
Valadares, o Sr. Papaléo Paes, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão 
Santa, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Convidamos para usar da palavra o Senador inscrito 
Flávio Torres.

O Senador Flávio Torres nasceu em 04 de novem-
bro de 1944. Ele enriquece o Senado com a sua pre-
sença de professor universitário. Então, o perfil dele, o 
ser dele faz com que esta data não seja somente dele, 
da família dele, de Fortaleza, do Ceará. É do Brasil, e 
a cultura dele é universal. Então, é do universo.

Foi uma benção de Deus o dia 04/11/44, quan-
do trouxe ao mundo esse que significa um homem de 
virtudes e que enriquece o seu Estado natal e o nosso 
Senado da República. A V. Exª os nossos cumprimentos 
com votos de muitas, muitas e muitas felicidades.

V. Exª é um orgulho. O cearense deve se orgulhar 
de tê-lo aqui como representante.

O SR. FLÁVIO TORRES (PDT – CE. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as obras 
inacabadas e a falta de manutenção das já entregues 
para uso da população constituem um problema histó-
rico da administração pública brasileira. Muitos e mui-
tos gestores preocupam-se, por motivos óbvios, com 
a construção e com a inauguração de equipamentos 
dispendiosos, como rodovias, avenidas, túneis, viadu-
tos, edifícios, variadas instalações, enfim, sem conferir 
a mesma prioridade à sua manutenção.

Caminham lado a lado, portanto, o descaso com 
a conservação das obras públicas e o desenvolvi-
mento de novos e ambiciosos projetos. Todos nós, 
certamente, conhecemos dezenas, senão centenas 
ou mesmo milhares de casos como esses. Quantas e 
quantas vezes não observamos rodovias caríssimas 
tornadas intransitáveis pela falta de manutenção, edi-
fícios semidestruídos pela ausência de recursos para 
sua preservação, equipamentos médicos ou científicos 
inutilizados por inexistir reposição de peças?

Diversos fatores conduzem a essa absurda dis-
torção, a começar por uma leitura equivocada do pen-
samento da opinião pública. Persiste ainda, entre mui-
tos detentores de mandatos, a noção de que só a 
inauguração dá voto. Acredito que se trata de um erro 
clamoroso, não apenas por implicar o desperdício de 

recursos da sociedade, mas também por ignorar o 
profundo amadurecimento político de que dá mostras 
o eleitor brasileiro.

Outra explicação para esse erro é a insuficiência 
dos controles internos sobre o investimento governa-
mental. Ocasionalmente, até um gestor bem-intencio-
nado encontra dificuldades para alocar os recursos 
para manutenção e conservação, na medida em que 
sequer conhece todas as obras, parte delas originada 
em gestores anteriores, a quem tem de atender. 

Essa preocupação não é nova. A Lei de Respon-
sabilidade Fiscal buscou, em um dispositivo de natureza 
programática no seu art. 45, prescrever esse cuidado 
essencial aos gestores públicos. No entanto, passados 
mais de nove anos de sua promulgação, a recomen-
dação nele contida não logrou observância por parte 
da maioria dos entes governamentais.

É o problema que nos propomos a enfrentar, 
mediante projeto de lei complementar que apresento 
hoje. A proposta prevê que cada ente federativo man-
terá um cadastro informatizado unificado de todas as 
obras de engenharia e de serviços a elas associados. 
Esse cadastro incluirá informações como caracte-
rísticas físicas da obra ou serviço; localização; valor 
estimado, além de cronograma físico e financeiro de 
sua execução.

Mais do que isso, para superar a ineficácia do 
atual dispositivo e enfrentar diretamente o problema, 
procuramos estabelecer um procedimento que fixa pa-
tamares mínimos para a conservação e a continuidade 
de obras. Dessa forma, a alocação de recursos orça-
mentários em um exercício tem de ser feita à vista de 
demonstrativo dos projetos orçados nos cinco últimos 
anos, e as parcelas de continuidade e manutenção 
têm patamares mínimos previamente definidos que 
não podem ser inobservados, sob pena de configurar-
se despesa não autorizada, irregular e lesiva ao patri-
mônio público, nos termos do art. 15 da própria Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

Temos consciência de que se trata de um primei-
ro passo apenas. Afinal, não se assegura que todos 
os bens públicos tenham garantidos os recursos para 
sua manutenção, mas apenas aqueles de recente 
construção. No entanto, acredito, isso representa um 
passo concreto que envolve uma boa parcela dos bens 
construídos.

Para assegurar a eficácia dos controles internos, 
estabelece-se ainda a obrigatoriedade de que cada 
gestor adote a providência de inventariar as obras em 
cuja edificação está empenhado. Essa providência – 
que pareceria óbvia para qualquer administrador, mas, 
infelizmente, não é – permitirá pela primeira vez mapear 
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com precisão quantas e quais são as obras públicas 
no País, o que hoje não se conhece.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senado-
res, acredito que a proposta que agora apresentamos 
constitui um avanço importante na preservação do 
patrimônio público e dos escassos recursos do povo 
brasileiro. Peço, assim, o apoio dos Srs. Parlamentares 
para sua rápida aprovação. 

Sr. Presidente, Mão Santa, muito obrigado pelos 
elogios que V. Exª me fez. 

Vim aqui hoje para falar sobre dois assuntos. 
Já falei sobre o primeiro e, rapidamente – sei que o 
Paulo Paim tem um compromisso na Câmara –, vim 
cobrar do Comando da Aeronáutica um compromisso 
que a Aeronáutica tem com a aviação civil do Estado 
do Ceará.

Quando o Governo do Estado decidiu construir 
o novo aeroporto, ele destruiu as instalações do aero-
clube do Ceará: destruiu a pista, destruiu os hangares 
e destruiu as instalações administrativas. E, na época 
– estou falando de 1996 –, houve um compromisso 
por escrito com o Governo do Estado: o Estado ofe-
receria um terreno para a reconstrução do aeroclube, 
e a Aeronáutica faria a construção da pista e das de-
pendências do aeroclube. Pois, hoje, o aeroclube está 
sem sede para funcionar, operando precariamente na 
pista do Aeroporto Internacional de Fortaleza, que é 
a última solução – e, inclusive, um perigo do ponto de 
vista da aviação civil. 

Meu assunto era esse. 
Paulo Paim, passei três meses tentando uma en-

trevista com o Comandante da Aeronáutica, usando 
dos recursos normais: assessoria; assessoria do Mi-
nistério da Aeronáutica aqui, no Senado; assessoria 
do gabinete, mas, finalmente, na próxima semana, o 
comandante vai me receber. Então, vou reduzir pri-
meiramente a ênfase das minhas palavras e, depois, 
o assunto, para que eu possa fazer uma coisa cons-
trutiva, porque passei esses quatro meses de mandato 
apresentando propostas. E não quero, em momento 
algum – e não queria neste momento –, trazer à Casa 
uma coisa negativa, protestar contra uma coisa não 
feita. Ainda tenho esperança de que a gente consiga 
fazer uma proposta propositiva para recuperarmos o 
velho clube do Ceará.. 

Concedo um aparte ao Senador Paulo Paim. 
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 

Flávio Torres, só quero cumprimentá-lo pelo seu pro-
nunciamento, tanto em relação às obras não conclu-
ídas quanto em relação ao aeroporto. Quando V. Exª 
apresenta essa linha de proposição, tenho convicção 
de que V. Exª está contribuindo para o bom uso do 
dinheiro público. A data de hoje é para mim histórica, 

porque a Câmara vai ter que votar essa matéria. Não 
vai poder protelar para o mês de dezembro, até por-
que não vai dar tempo. Com seu projeto, quem sabe 
a gente faça mais economia, conclua as obras e, in-
clusive, pague corretamente os aposentados? Meus 
cumprimentos. 

O SR. FLÁVIO TORRES (PDT – CE) – Senador, 
eu não poderia descer desta tribuna sem cumprimentar 
V. Exª, porque V. Exª representa essa luta no Senado, 
que é uma luta de todos nós. E conte com meu mandato 
para aquilo que for necessário, para que os aposenta-
dos tenham esse direito. Não é nenhum favor. 

Sr. Presidente, era tudo o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Com os nossos cumprimentos. 
Agora, convidamos para usar da palavra... 
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Presidente, 

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 

– ...o Senador Mário Couto, para uma comunicação 
inadiável. 

Pela ordem, Senador Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem.) 

– É só para pedir minha inscrição para falar como Lí-
der do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
O Dr. José Roberto já está fazendo a inscrição de V. 
Exª.

Paulo Paim, V. Exª é depois. Agora, convidamos 
Mário Couto para uma comunicação inadiável. 

V. Exª poderá usar o tempo que achar convenien-
te; e quero que o use em defesa dos aposentados, que 
estão ali, desesperados, humilhados, decepcionados 
com a Câmara Federal do Brasil.

Estamos na tentativa de soerguer o Congresso. 
Isso é o que desmorona nossa independência, quando 
deveríamos fazer leis boas e justas. E esta Casa, o Se-
nado da República – os pais da Pátria, os independen-
tes que salvaguardam a democracia neste País –, fez 
as seguintes leis: primeiro, a lei do projeto de emenda 
à Constituição de Paulo Paim, do qual fui Relator, que 
enterra, de uma vez, a ignomínia, a vergonha do fator 
redutor das aposentadorias dos brasileiros. 

Isso não existe em país nenhum! Isso é um as-
salto. O Governo não é só Luiz Inácio, não. Somos nós. 
Estamos na democracia, e o Governo são os três Pode-
res. A Justiça ficou comprometida também, porque eles 
deviam ter vetado isso, sim; deviam ter intervencionado 
essa maneira de o Governo brasileiro estar tirando, 
porque eles deveriam ter vetado, isso sim, deveriam 
ter intervindo nessa maneira do Governo brasileiro de 
tirar um ganho devido ao trabalho dos aposentados. 
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E outro: ele também tem um projeto de lei que é mui-
to justo. O aposentado não faz greve. Então, que ele 
tenha aumento igualitário aos que trabalham. E outro: 
é restituindo o que esta Casa fez e foi vetado por Sua 
Excelência, o Presidente da República. Foi uma perda 
salarial. Depois de muito estudo, uma comissão presi-
dida pelo Senador Tasso Jereissati resgatou 16,67% 
das perdas salariais, e Sua Excelência, Luiz Inácio – 
acredito na sensibilidade do Presidente, mas houve 
alguma influência de algum aloprado que o rodeia –, 
vetou. Então, estamos dando essa oportunidade.

Estou aqui para ensinar. O Congresso tem direito 
de derrubar veto. Fui prefeitinho e a Câmara Municipal 
de Parnaíba teve mais grandeza que este Congresso: 
derrubou meus vetos. Isso não me ofendeu. Não me 
humilhou. Estou exaltado. Eu me curvei às regras de-
mocráticas. Quando governei o Piauí, a Assembléia 
derrubou os meus vetos. Isso não é feio, não, Luiz 
Inácio. Estamos nos curvando à lei, à democracia, aos 
princípios. Então, que o Congresso tenha a coragem e 
a decência, porque é um ato de decência também, de 
derrubar aquele veto do Presidente da República.

V. Exª vai falar e pode se exaltar, porque eles es-
tão humilhados ali, desesperados, decepcionados com 
a Câmara Federal. Gostaria que todo Brasil chamasse 
a atenção. Os velhinhos, nossos aposentados, nossos 
pais, nossos avós estão no chão ali, esperando pela 
boa vontade dos Deputados Federais do Brasil. 

Por motivos assim, o Presidente Luiz Inácio, em 
uma grande inspiração, disse que ali tinham 300 pica-
retas. Hoje vamos saber quantos têm realmente. 

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Pela ordem, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Com a palavra, o Senador José Nery.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Pedindo desculpas ao Senador 
Mário Couto, já dizendo que, com certeza, como sei 
que ele vai abordar o assunto da luta dos aposenta-
dos, tratei integralmente como sempre nessa luta junto 
com o Paim, com todos que estão aqui na luta em prol 
dos aposentados do nosso País, Sr. Presidente, peço 
a minha inscrição para falar pela liderança do PSOL. 
Agradeço ao Senador Mário Couto e digo que estarei 
aqui a escutá-lo e, com certeza, estaremos, mais uma 
vez, juntos nessa batalha em prol dos aposentados 
do nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Agora nós vamos ganhar, porque César Borges vem 
com o apoio do Senhor do Bonfim, e ele é maior do que 
os doze Césares de Roma. Vem apoiar em solidarieda-
de aos aposentados que estão no chão ali, decepcio-

nados, humilhados. Na hora de uma ira santa, o Cristo 
não puxou um chicote? Então, está na hora.

Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, aliás, Presidente Mão 
Santa, foi V. Exª que, na semana passada, conseguiu 
conversar com o Presidente da Câmara, e dizer que 
os aposentados estavam ali, Paim estava lá, eu passei 
por lá, pedindo que finalmente pudesse ser colocado 
na pauta.

Olha, Presidente, eu vejo aqui, neste Senado, vo-
tação de autoridade. Olha quanta injustiça neste País! 
Quanta injustiça com aqueles que têm menos forças 
neste País. Como é que o País permanece durante 
muitos e muitos e muitos anos... Rui Barbosa já cha-
mava atenção para tanta injustiça neste País! 

V. Exª viu quantas vezes já se votaram autorida-
des aqui. Tudo no mesmo dia, rasgando o Regimento 
da Casa. Os aposentados já têm cinco anos nessa luta. 
Estão todos os aposentados deste País esperando esse 
momento de decisão do Presidente Lula.

Tem um filme, agora, do Presidente Lula. Dizem 
que todo mundo chora durante o filme. Não sai ninguém 
do filme sem chorar. E como é que o Presidente Lula 
não se sensibiliza com a situação dos aposentados 
deste País? Mande fazer um filme dos aposentados 
deste País, Presidente Lula! Mande fazer o filme da 
miséria dos aposentados deste País, Presidente!

Isso é que não dá para entender, Senador Mão 
Santa! Aí V. Exª ligou, do meu lado. Eu estava aí e V. 
Exª ligou. Marcaram para hoje. De hoje não passa! De 
quarta-feira não passa. Iremos votar. Aí eu amanhe-
ço cedo, pego os jornais e vejo o Correio Braziliense.
Mostra a televisão, a TV Senado, para o País. Cedo, 
Senadora Rosalba, cedo. O primeiro jornal que eu pego 
está dizendo que os aposentados serão driblados. Que 
os aposentados serão enganados mais uma vez. 

Que a corte suprema já chamou, a corte do rei, 
a corte suprema já chamou todos os seus súditos e já 
determinou: “A ordem do rei é continuar massacrando 
os aposentados deste País. Não vota nada hoje. Tranca 
a pauta, apresenta uma medida provisória, dribla, faz 
o que o Garrincha fez com os russos. Dribla de todas 
as formas possíveis, mas não deixa entrar o projeto 
dos aposentados na pauta”.

Isso é uma vergonha nacional, meu Presidente 
Mão Santa! A V. Exª, que é o 3º Secretário da Mesa, 
já fica aqui um pedido deste Senador, que faz parte 
dos 81 Senadores, que tem o mesmo direito de todos: 
eu quero hoje fazer vigília aqui nesta Casa, juntamen-
te com o Senador Paulo Paim, e só sairemos daqui 
quando for votado o projeto lá. 
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A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Senador 
Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – É uma 
maneira de nos solidarizarmos com aqueles que es-
tão lá sofrendo. É uma maneira de dizer a eles que 
aqui neste Senado eles têm a nossa solidariedade. É 
uma maneira de dizer a eles, Senador Mão Santa, que 
nós sentimos na pele o que eles estão sentindo hoje. 
Eu peço a V. Exª, como 3º Secretário – acho que nem 
precisaremos mais falar com o Presidente, porque V. 
Exª é uma autoridade da Mesa – que determine ao 
cafezinho, porque viveremos esta noite com cafezinho, 
não iremos para casa jantar. Daqui é direto. Iremos lá 
na Câmara agora abraçar cada um e voltaremos para 
cá, para este plenário, para que cada um de nós, du-
rante toda a noite, possa mostrar à Nação a luta dos 
aposentados para que tenham o seus direitos garan-
tidos. Senadora. Não é esmola!

Não é absolutamente nada mais do que um di-
reito que se tem. É por isso que se luta.

Tenho nas minhas mãos, Senadora, a CPI da 
Previdência, porque o Governo tanto diz que a Previ-
dência é deficitária. É mentira, Senadora! O Governo 
está mentindo, Senadora. Mente à Nação descarada-
mente; a Previdência não é deficitária, Senadora. Já 
temos 10 assinaturas a mais, vamos bater o recorde de 
assinaturas de CPIs deste ano com esta CPI da Pre-
vidência. Vamos dar entrada ao longo de hoje à noite, 
vamos fazer aqui um comentário a respeito desta CPI. 
Temos muito tempo, temos a noite inteira, temos 24 
horas para usar esta tribuna durante o dia de hoje.

Escuto V. Exª, com muito prazer.
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Obrigada, 

Senador Mário Couto. Mas eu gostaria também, aqui, de 
me solidarizar, de me somar ao esforço que já fizemos 
no passado, mas que, hoje, V. Exª muito bem diz aqui, 
de, mais uma vez, ficarmos em vigília, por mais um ato 
enganoso aos nossos aposentados. Não é possível, 
se estava tudo acertado para que, hoje, fosse votado 
um projeto, não são todos referentes à aposentadoria 
ainda. Era um tão simples de apenas 5% de reajuste 
para 1º de janeiro. E, mesmo assim, não está na pauta, 
não está para ser apreciado na Câmara dos Deputa-
dos. Então, eu quero aqui me colocar também como 
solidária a todos os aposentados do nosso Brasil, dizer 
que ficarei vigilante e quero também convocar os de-
mais Senadores que já estiveram conosco em tantas 
lutas e a Câmara dos Deputados. Eu tenho certeza 
que, entre tantos Deputados que são defensores dos 
direitos dos cidadãos, existe uma grande parcela que 
não está apenas dizendo ‘amém’ ao Governo, mas que 
respeita, acima de tudo, esse direito maior dos traba-
lhadores brasileiros aposentados, que estão queren-

do algo que há anos – não é de ontem não, já vem de 
muito e muito tempo que tramita nesta Casa –, que se 
debate e se discute, que são exatamente os projetos 
de lei referentes ao aposentados, à recuperação das 
suas aposentadorias. Fazer com que acabem com 
esse fator previdenciário desastroso, que vem trazendo 
tanta angústia, tanta dificuldade à vida de milhões de 
brasileiros que passaram toda uma vida trabalhando, 
dando o seu suor, fazendo jus a uma aposentadoria 
digna e que, no decorrer dos últimos tempos, vem 
tendo, cada vez mais, suas aposentadorias reduzidas, 
causando a eles tantas dificuldades. Então é em favor 
dos aposentados que estamos aqui para dizer que fa-
remos essa vigília e muitas outras que forem neces-
sárias para chamar a atenção daqueles que estão no 
Governo e da Nação que nós não estamos aqui para 
simplesmente falar, nós estamos para agir, para ver 
as coisas acontecerem. Muito obrigada.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – É um pra-
zer muito grande para mim, Senadora, poder incorporar 
ao meu pronunciamento o aparte de V. Exª.

Senadora, o problema é que lá existe uma maioria 
absoluta, uma maioria daqueles que são submissos, 
daqueles que não têm compromisso com a pobreza, 
daqueles que não têm compromisso com a miséria, 
daqueles que não têm compromisso com a socieda-
de pobre, daqueles que têm compromisso, sim, Se-
nadora, com si próprios. Lá, Senadora, a maioria se 
ajoelha aos pés do rei, a maioria obedece às ordens 
do rei. Eles não querem nem saber se estão maltra-
tando alguém, Senadora. Eles não querem nem saber 
se alguém está passando mal, se alguém está na mi-
séria. Eles não se importam de fazer injustiça, Sena-
dora. Eles nem se importam com o bem-estar social 
de cada um. Eles querem cargos públicos, Senadora. 
Eles querem verbas, Senadora, para fazer aquilo que 
desejam para as suas reeleições, nem que para isso 
tenham que pisar, tenham que humilhar, tenham que 
sacrificar o brasileiro e a brasileira desprezados. Eles 
não dão, Senadora, como V. Exª, a sua voz para cha-
mar a atenção da Nação e das autoridades. Eles não 
têm respeito nem dignidade pelas pessoas que sofrem 
neste País. Não têm, Senadora!

Nós vamos ver mais um filme hoje na Câmara: um 
filme de enganação à sociedade, um filme que humi-
lha, que enoja, que dá vontade de vomitar. É isto que 
vamos ver novamente na Câmara: o cidadão brasileiro 
que prestou serviço com dignidade a esta Nação ser 
humilhado mais uma vez.

Aquele Rui tinha razão quando usou a tribuna 
deste Senado anos atrás, Senadora, e proferiu um 
discurso mostrando a injustiça deste País. Senador 
Mão Santa, V. Exª já pronunciou várias vezes essa 
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frase, mas hoje é dia dela. Hoje é dia de se lembrar 
Rui. Hoje é dia de se olhar para Rui e dizer a ele: “Meu 
amigo Rui, você tinha razão. A injustiça permanece 
muito forte neste País, principalmente com aqueles 
que não têm voz.”

Olhem o que Rui dizia. Vou apenas citar um texto 
bem pequeno, porque temos de ir para a Câmara:

A falta de justiça, Srs. Senadores, é o grande 
mal da nossa terra, o mal dos males, a origem de 
todas as nossas infelicidades, a fonte de todo nosso 
descrédito, é a miséria suprema desta pobre nação. 
[Nada mudou!].

A injustiça, senhores, desanima o trabalho, a 
honestidade, o bem; crestam em flor os espíritos dos 
moços, semeia no coração das gerações que vêm 
nascendo a semente da podridão,habitua os homens 
a não acreditar senão na estrela, na fortuna, no acaso, 
na loteria da sorte, promove a desonestidade, promove 
a baixeza, sob todas as suas formas. 

De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver 
prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, 
de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos do 
maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se 
da honra, a ter vergonha de ser honesto.

Isso já dizia Rui, muitos e muitos anos atrás, Se-
nador Paulo Paim, e nada mudou. Continua a injustiça 
nesta terra chamada Brasil. Vamos para ela, vamos 
contra ela, vamos enfrentá-la neste momento em que 
a sociedade desesperada, que a sociedade de aposen-
tados, humilhada, precisa da nossa voz. Vamos lembrar 
de Rui, que lutava contra a injustiça, e vamos ficar o 
tempo que for necessário neste Parlamento, usando 
esta tribuna e brigando contra essa injustiça.

Muito obrigado, Senador Mão Santa. 
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 

– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Após brilhante pronunciamento do nosso Senador Mário 
Couto mostrando sua solidariedade e a da Casa com 
os aposentados e relembrando nosso patrono, Rui 
Barbosa, que é da Bahia de V. Exª, e faltou ele com-
plementar, Rui foi mais adiante e disse, justiça tardia, 
injustiça manifesta,

O homem que não luta pelos seus direitos não me-
rece viver. É o que estão fazendo os aposentados.

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

– Sr. Presidente, gostaria de me inscrever pela lide-
rança do Democratas.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
nosso Secretário, o João Pedro está providenciando e, 
agora, na tribuna, como orador inscrito o Senador Paulo 
Paim que comanda essa epopéia. Essa é uma epopéia, 

é uma luta cheia de tragédias, demorada e que acaba 
em defesa dos sofridos aposentados brasileiros.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sena-
dor Mão Santa, quero fazer uma fala rápida porque, 
hoje pela manhã, fiz um relatório do projeto do marco 
regulatório Petróleo/Petrobras apresentado pela Fede-
ração Única dos Petroleiros, pela Frente Nacional dos 
Petroleiros e por todo o movimento social e aprovei o 
projeto por unanimidade na Comissão de Direitos Hu-
manos e agora ele passa a tramitar como projeto da 
comissão em toda a Casa.

É um projeto grandioso, que contempla o que 
eu penso em matéria principalmente de Fundo Social 
Soberano porque lá introduzimos que parte do pré-sal 
tem que ir para a Previdência não para a Previdência 
atual porque não agüento mais esse papo furado e sou 
obrigado a falar assim: chega de dizerem para mim que 
a Previdência é deficitária. Isso é uma grande inver-
dade. Por que não desmente quando digo que só de 
renúncia fiscal, em dez anos, retiraram da Previdência 
duzentos bilhões de reais?

Por que não dizem que é mentira, quando digo 
que mais de R$400 bilhões, em 12 anos, saíram da 
Previdência para outras áreas?

Por que não concordam com uma auditoria nas 
contas da Previdência, de preferência desde a Cons-
tituinte até hoje?

Quem está pagando tudo é o dinheiro dos aposen-
tados. Agora, tem lá na Câmara uma reforma tributária 
que vai tirar mais R$18 bilhões da seguridade social.

Olha, eu estou muito tranquilo, e não adianta ame-
açarem a mim, não adianta, isso não pega comigo. É 
bobagem. E alguém não venha com o papo de que é 
um papo eleitoral. Graças a Deus, nas pesquisas, eu 
estou muito bem no Rio Grande. Então, não preciso 
fazer isso. Pelo contrário. Ainda posso me incomodar 
de acharem que não posso ser candidato a sei lá o 
quê por ter uma posição diferenciada.

Não adianta. Essa questão dos aposentados vão 
ter que votar, com acordo ou sem acordo, mais hoje ou 
mais amanhã. É inadmissível que a luta que está se 
travando agora é para um reajuste, para os idosos, de 
5%. Cinco por cento! Porque é o que está previsto na 
política de reajuste a partir de 1º de janeiro: a inflação 
mais o PIB. É esse o debate que está se fazendo. Eu 
não consigo entender por que tanta resistência, quando 
todos os setores da sociedade – e aqui no Congresso 
Nacional, e não estou questionando – são atendidos. 
Todos são atendidos, mas, quando chega na vez do 
idoso, aí não dá.

Vou lá para a Câmara dos Deputados. E se os 
aposentados resolverem que vão ficar esta noite lá, 
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eu ficarei também, sem problema algum. Lá ou aqui, 
não há problema nenhum.

Quero dizer também que não adianta colocarem 
uma medida provisória e o Relator pedir 24 horas. Que 
passem as 24 horas! Nós ficaremos de plantão, e va-
mos votar em seguida o projeto dos aposentados.

Para dizer da minha tranquilidade, Senador Mão 
Santa, recebo milhares de e-mails. Não sei como a 
Câmara não tem sensibilidade. Espero que não sejam 
todos os Deputados. Estou muito otimista ainda que os 
Deputados votarão a matéria, votarão o PL nº 1, que, 
repito, trata do reajuste de 1º de janeiro. O Brasil todo 
está olhando hoje para o Senado e, naturalmente, para 
a Câmara. O Senado, muito mais tranqüilo, graças a 
Deus, porque nós aqui votamos por unanimidade to-
dos os projetos dos aposentados. 

É lá na Câmara. Vocês acham que o Brasil não 
está assistindo à TV Câmara ou mesmo à TV Senado? 
Acham que os aposentados, nas suas casas, estão 
fazendo o que agora? Estão passeando na avenida? 
Estão é ligados na televisão para ver como é que vai 
votar cada Deputado nessa questão. E, corretamen-
te, vão cobrar no ano que vem. E como querem que 
eles não cobrem? Sempre me olho, aqui na tribuna do 
Senado, ou mesmo quando estava na Câmara, como 
alguém que está lá fora. E estou olhando para a Câma-
ra. Como é que eu quero que os meus representantes 
façam? No mínimo, votem na justiça. E querer negar 
5% para quem, ao longo de quase 20 anos, não ganha 
nada é muita maldade, na minha avaliação.

E para mostrar que estou tranquilo, dos milhares 
de e-mails que recebo, vou ler só este aqui, Senador 
Mão Santa, que diz: 

 Gaudério Guerreiro. “Honrado Senador, 
eu e milhões de aposentados que ganham mais 
de um salário mínimo [aí ele diz, num linguajar 
bem gaudério], se eu te contar, Paim, tem muita 
gente encilhando cavalo para comemorar. No 
momento estou em Santiago, próximo à Santa 
Maria, as fogueiras estão acesas, a cuia vai 
rodando e a bomba vai passando de mão em 
mão. E as nossas prendas com teieiê de olho 
na televisão. As garrafas térmicas estão a pos-
tos. O meu cavalo crioulo está nervoso. Soltei 
ele no pasto, pois a agitação aqui sobre essa 
votação é grande. [Ele termina dizendo:] Olhe, 
Paim, se não passar, claro que nós vamos ficar 
muito indignados, mas jamais contigo

Esse final, para mim, quero dizer isso porque não 
está em jogo nada comigo. Nós fizemos nosso papel 
aqui no Senado.

Quero que os Deputados que talvez estejam 
assistindo este momento, peço a eles, de forma cari-
nhosa, respeitosa: por amor de Deus.! São cerca de 
mil idosos que estão lá nas galerias da Câmara, es-
tão deitados nos corredores a pão e água e vão ficar 
à noite. Se vocês disserem que só votam depois de 
24 horas, eles ficarão mais 24 horas. Votem. Só vo-
tem. Nós só queremos que votem. Nós não estamos 
obrigando ninguém a votar exatamente como os Se-
nadores votaram. Só queremos que votem. É isso que 
a população quer. Não dá para se acovardar, porque 
é se acovardar não votar. É se esconder. É dizer: eu 
não voto essa matéria. Por que não vota? Vote contra, 
mas vote. Assuma a sua responsabilidade. É impossí-
vel que alguém não entenda isso.

Falei há minutos, Senador Mão Santa, com o Pre-
sidente Michel Temer. Ele me disse: “Paim, fiz a minha 
parte. Botei a matéria em votação. Agora, os Deputa-
dos que decidam o que vão fazer. A minha parte está 
cumprida. A matéria está na pauta”.

Por isso quero, de forma respeitosa...
O Sr. Osvaldo Sobrinho (PTB – MT) – Concede-

me um aparte?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 

Osvaldo, ouço o aparte de V. Exª.
O Sr. Osvaldo Sobrinho (PTB – MT) – Serei bre-

ve, até porque não poderia deixar de participar deste 
momento histórico em que V.Exª faz essa cruzada em 
favor daqueles que deram tanto por este País e pra-
ticamente são esquecidos e nada recebem em troca. 
Portanto, é uma luta já de décadas de V. Exª, que, na 
verdade, está por concluir. Mas, para que seja concluí-
da, é necessário que tenha a aquiescência, a vontade, 
o carinho, o amor dos seus parlamentares, que devem 
entender que todo esse pessoal que aí está ajudou a 
fazer o Brasil que vivemos hoje. São homens que dedi-
caram a sua existência, a sua saúde, o seu saber para 
que o Brasil fosse tão grande como é. Portanto eles 
merecem o nosso carinho. E a Câmara dos Deputados 
não pode faltar aos aposentados neste momento tão 
importante. Quero aqui elogiar o seu discurso deste-
mido. V. Exª é um homem que faz parte da base de 
sustentabilidade, é do Partido do Governo, mas não 
tem medo de falar a verdade e chama a atenção do 
Governo do qual faz parte. Isso se chama dignidade, 
chama-se respeito ao serviço público, respeito às polí-
ticas públicas, respeito àquilo que se prega a vida toda 
e que não se deixa iludir simplesmente porque está no 
Governo. V. Exª faz governo com perfeição, mas fala o 
que tem que falar no momento certo. E esse é o ponto 
que tem de ser, na verdade, desenvolvido. Nós esta-
mos no Governo, eu também faço parte da base de 
sustentação, mas nem por isso vai nos calar em vista 
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das questões maiores que esta Casa tem que votar e 
que o Governo tem de atender porque, verdadeiramen-
te, é uma questão social. Senador Paim, continue na 
sua luta, continue nessa cruzada que V. Exª faz aqui 
no Senado. Continue, porque eu tenho certeza de que 
ninguém jamais poderá falar que V. Exª está fazendo 
por questão de eleição, senão todo ano teria que ter 
eleição. E V. Exª faz todos os dias. Todos os dias de-
fende e trabalha com altruísmo, com dedicação, com 
seriedade, com responsabilidade. Quero dizer que V. 
Exª orgulha o Senado da República com seu trabalho, 
com a sua luta. Eu lhe falava há pouco que, da sua 
plantação, nesses 20 e poucos anos aqui na Casa, V. 
Exª colhe todos os dias, porque em todas as comis-
sões há projetos de V. Exª, e todo dia vota-se, a favor 
ou contra, mas vota-se um projeto de V. Exª. 

Hoje mesmo, na Comissão de Direitos Humanos, 
votou-se um projeto de V. Exª. Todos eles voltados para 
a cidadania, voltados para o homem, voltados para a 
proteção daquele que edifica este País. Parabéns! Eu 
me orgulho de ser seu colega e eu tenho certeza de 
que aqueles que votaram em V. Exª se orgulham de 
terem dado esse voto tão certeiro e vão continuar fa-
zendo o mesmo, porque sabem que com V. Exª existe 
a segurança de ter bons dias para este País. Muito 
obrigado.

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

O Sr. Osmar Dias (PDT – PR) – Um aparte, Se-
nador Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Flávio Arns, Senador Osmar Dias e Senador ...

O Sr. Flávio Arns (PSDB – PR) – Da minha par-
te, Senador Paulo Paim, também quero, novamente, 
dar todo o apoio ao pronunciamento, à iniciativa, à 
importância de se votar os projetos na Câmara, como 
foi colocado por V. Exª, e lembrar que esses projetos 
foram aprovados por todos nós aqui, no Senado...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Por todos 
os partidos. Todos os partidos.

O Sr. Flávio Arns (PSDB – PR) – Por todos os 
partidos políticos, seja da base de apoio, seja da opo-
sição, por unanimidade. Eu fico imaginando que foi um 
voto para valer, que não foi um voto só para atender a 
imagem individual das pessoas. Agora, só colocar um 
exemplo – e já foi dado esse exemplo noutro dia – no 
fator previdenciário. Se a pessoa recebe R$5 mil no 
decorrer da sua vida, vamos imaginar, ela pagará so-
bre o teto de R$3,2 mil, vai descontar sobre o teto de 
R$3,2 mil. E, na hora da aposentadoria, este valor de 
R$3,2 mil sobre o qual a pessoa descontou, verteu a 
contribuição do INSS e esse valor despenca para R$2,1 
mil, R$2,2 mil, R$2 mil, sendo que a cota patronal no 

decorrer de toda a vida foi vertida, ou seja, houve a 
contribuição em cima dos R$5 mil. 

Então, é uma conta que ninguém entende. Se isso 
aconteceu anos atrás, sempre foi bandeira da socie-
dade mudar o fator previdenciário. É algo fundamen-
tal. Além disso, há outros dois projetos que significam 
recuperação de perdas e índices de reajustes, porque 
a ideia sempre é de que o aposentado, o pensionis-
ta não precisa ter reajuste da sua aposentadoria ou 
da sua pensão acima da inflação. Cinquenta milhões 
de brasileiros, por exemplo, pagam plano de saúde e 
têm que comprar remédio, porque o remédio não está 
disponível; eles têm que pagar por segurança, têm 
que pagar por uma série de outros benefícios, e só 
os planos de saúde estão sempre acima dos índices 
de inflação. Depois de cinco ou dez anos, quem se 
aposenta não vai mais pagar plano de saúde. Agora, 
se tivesse o SUS a sua disposição, com um atendi-
mento adequado – e todos nós queremos que o SUS 
melhore, mas com os recursos existentes e disponí-
veis... Também vai demorar muito tempo para que o 
dia a dia do usuário do SUS possa ter mais qualidade. 
Então, não se tem justificativa para não votar. Vota-se 
e, se houver o veto, tem que haver o compromisso de 
derrubar o veto.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sena-
dor Osmar Dias, por favor. Depois, o Senador César 
Borges.

O Sr. Osmar Dias (PDT – PR) – Senador Paulo 
Paim, rapidamente para dizer o seguinte: o PDT aqui no 
Senado Federal votou por unanimidade a proposta de 
V. Exª. O PDT na Câmara dos Deputados fará o mes-
mo, porque todos nós do PDT temos o compromisso 
de defender o trabalhismo, de defender o trabalhador 
e defender o aposentado. A proposta de V. Exª resolve 
problemas de décadas da Previdência Social para os 
aposentados. Quem tem que dar jeito de equilibrar a 
Previdência são aqueles que administram a Previdên-
cia. Quando V. Exª faz aí uma denúncia de que houve 
um desvio, se esta é a palavra mais suave que posso 
usar para aquilo que V. Exª declinou da tribuna, então só 
esse desvio já justifica que todos os Deputados votem 
a favor da proposta de V. Exª pelo fim do fator previden-
ciário e pela correção das aposentadorias. Agora, se 
as contas estão desequilibradas, precisamos verificar 
por que elas estão desequilibradas. Há em curso a to-
mada de assinaturas de um requerimento para uma 
CPI investigar a Previdência. O Senador Flávio Torres 
já me comunicou que assinou. Creio que se não dão 
conta de esclarecer por que as contas da Previdência 
estão desequilibradas, então que se faça a CPI para 
investigar por que elas estão desequilibradas. Isso vai 
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ser bom para os aposentados e para o País, principal-
mente para o País no futuro.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Osmar Dias, vou passar em seguida para o Senador 
César Borges, depois ao Senador Lucena. Mas confes-
so que não assinei a CPI da Previdência. Mas estou tão 
convencido de que a Previdência não é superavitária 
que a gente passa a refletir se não seria bom para to-
dos, porque aí vamos ver quem faltou com a verdade 
e quem estava certo. Se era a Anfip, se eram os dados 
do Siafi, porque os dados que eu levanto aqui são do 
Siafi, quando digo que os recursos da Seguridade vão 
para outros fins, votados que foram aqui no Congresso. 
Eles são deslocados para outras áreas: para o Execu-
tivo, para o Legislativo e para o próprio Judiciário.

Senador César Borges.
O Sr. César Borges (Bloco/PR – BA) – Senador 

Paulo Paim, eu quero, da mesma forma que os demais 
Senadores que aqui se pronunciaram, colocar-me so-
lidário com essa luta que não é de V. Exª; talvez V. Exª 
seja o arauto maior desta luta, mas é de milhões de 
brasileiros que vivem essa ansiedade. Onde nós va-
mos, pelo interior do Estado da Bahia, a reclamação, 
o pleito, a solicitação, eu diria a súplica é para que se 
faça justiça aos aposentados brasileiros. Se há um 
problema de déficit da Previdência, que se resolva da 
melhor forma possível, menos cortando benefícios da-
queles que contribuíram e merecem ter esse valor, esse 
poder aquisitivo da sua aposentadoria preservado. Eu 
parabenizo V. Exª pela sua persistência e, além de tudo, 
pela sua determinação e coragem até do ponto de vista 
partidário. V. Exª tem um compromisso primeiro com 
a sua consciência e depois com o seu partido. V. Exª 
tem defendido isso com bravura, com destemor, e eu 
tenho que reconhecer que as suas bandeiras de luta 
são sempre bandeiras sociais justas que eu aplaudo, 
e quando posso, auxilio para que sejam realizadas. 
O Senado cumpriu o seu dever. A Câmara tem que 
fazê-lo também. E como diz V. Exª, votem! Votem com 
suas consciências, com suas convicções, sejam quais 
forem, mas que votem. É isso que se deseja. Então, 
estou aqui para ser solidário a sua fala, a sua luta que 
também é nossa e acho que é de todo este Senado. 
Muito obrigado.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
obrigado, Senador César Borges.

Senador Lucena.
O Sr. Cícero Lucena (PSDB – PB) – Senador 

Paulo Paim, apenas para me somar aos demais Se-
nadores e dando o testemunho da sua luta, da sua 
caminhada, peregrinação em defesa de algo que é 
tão justo. Eu tenho sido procurado, por onde ando, por 
todo o Estado da Paraíba e até mesmo pelo Brasil, no 

sentido de que estão quase depositando no Senado a 
confiança e a esperança, embora nós já tenhamos feito 
a nossa parte. Mas não quer dizer que devemos ficar 
omissos ou simplesmente aguardando. Eu fico muito 
triste, porque tenho me espelhado em V. Exª, sempre 
procurando saber como anda esse projeto, porque 
sei do seu empenho, da sua luta em defesa dos apo-
sentados. Ontem mesmo eu lhe perguntava sobre o 
projeto e tinha a sinalização da possibilidade de hoje 
ser discutido depois de o Governo ter assumido tan-
tos compromissos em datas – pelo menos de colocar 
para votar seis vezes –, mas até o presente momento 
não o fez. Então eu me somo a todos os demais Se-
nadores e Deputados que querem também defender 
isso. Vamos votar, vamos aprovar. Se o Governo disser 
que não pode, que mostre, que prove à Nação brasi-
leira que não pode; mas que não fique prorrogando 
algo que até pouco tempo atrás o Presidente Lula de-
fendia tanto, lutava tanto pelos aposentados, cobrava 
tanto do governo anterior para que o fizesse. E agora, 
simplesmente, não está mais colaborando com a so-
lução desse problema. Então, Senador Paim, coloco-
me à disposição dos que efetivamente querem que 
defendamos aqueles que mais precisam, no caso, o 
trabalhador, que, ao término de sua contribuição não 
só financeira, porque essa é a menor, mas a contribui-
ção de vida, está vendo usurpado agora o seu direito. 
Portanto, os meus parabéns e a minha solidariedade 
para que juntos possamos lutar ao lado de tantos ou-
tros companheiros.

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

Senador Efraim.
O Sr. Efraim Morais (DEM – PB) – Senador 

Paim, a luta continua, não é, Senador? V. Exª é, sem 
dúvida, o mais estudioso e o mais dedicado a esta 
causa, ao lado evidentemente de tantos companhei-
ros de todos os partidos. Lamentavelmente, Senador 
Paulo Paim, o que não está nos convencendo é que 
marca-se a data, existem Parlamentares suficientes 
para votar a matéria, o quorum, desde ontem, é alto 
até porque a Casa queria votar outras matérias, e os 
aposentados são convocados para vir, mais uma vez, 
a Brasília. Com dificuldades. Essas pessoas não são 
pagas para estarem aqui, estão vindo com seus pró-
prios recursos, mas, lamentavelmente, mais uma vez, 
a Câmara dos Deputados, numa manobra de caráter 
político... Sabemos que o Governo não quer aprovar a 
matéria e manda que a Base se ausente, e fica ruim, 
não só para o Parlamento, mas principalmente para 
aqueles Deputados que vão, no próximo ano, disputar 
as suas reeleições. Nós, do Democratas, estamos lá. 
Venho, há pouco, da Comissão de Orçamento. Tive a 
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oportunidade de me encontrar com vários Parlamenta-
res, inclusive com o meu filho, Deputado Efraim Filho, 
que lá estava pronto, preparado para votar ao lado dos 
companheiros Democratas, e, lamentavelmente, há 
uma obstrução, esvaziamento do plenário da Câmara 
dos Deputados. Nós, que temos esta luta que vem lá 
da Câmara dos Deputados, não me canso de repetir, 
eu me orgulho de seguir os passos de V. Exª. V. Exª na 
Oposição e eu no Governo, sempre com este mesmo 
discurso. Agora, é o contrário: V. Exª no Governo e eu 
na Oposição, defendendo o mesmo discurso, eu e V. 
Exª, desde a Câmara dos Deputados. Parabenizo V. 
Exª por esta luta incansável que, tenho certeza, será 
reconhecida por todo o Brasil. E aqui vamos continuar 
vigilantes. Às vezes, somos até criticados de demago-
gos, de que nós estamos querendo quebrar a Previ-
dência. Não, nós estamos fazendo aquilo que é justo, 
justiça para os aposentados, aqueles que trabalharam 
a vida toda, que se dedicaram a vida toda e, neste 
momento, precisam, mais do que nunca, do apoio de 
Parlamentares como V. Exª e daqueles que entendem 
que é justiça garantir aos aposentados o mesmo direito 
daqueles que estão na ativa. Eu diria a V. Exª que não 
vejo críticas na hora em que se vota o aumento do sa-
lário dos Ministros do Supremo, o aumento do salário 
dos juízes, o aumento do salário de qualquer outro fun-
cionário de carreira que ganha altos salários. Na hora 
de aumentar um pouquinho mais o dos aposentados, 
de repente, fica toda a República, todo o Executivo e 
parte da imprensa, contra um trabalho que vem sendo 
desenvolvido por V. Exª, que já mostrou que há viabili-
dade, que não quebra nada e simplesmente faz justiça 
a quem merece, que são os nossos aposentados. Por 
isso, parabéns a V. Exª! Vamos continuar insistindo: nós 
chegaremos ao fim do ano, se Deus quiser, com esta 
matéria aprovada, fazendo justiça aos aposentados e 
às aposentadas deste País.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Efraim, agradeço também a V. Exª e faço questão de 
dizer que o debate todo que se está fazendo aqui é 
sobre um reajustezinho de 5% para quem ganha, no 
máximo, eu diria, até R$2 mil. Ampla maioria fica até 
R$1 mil; 95% ficam entre R$1 mil e R$1,3 mil. Aplica-se 
o fator, como o Flávio mencionou muito bem, e de R$3 
mil baixa para R$2 mil. É isto que está em debate: se, 
em 1º de janeiro, eles podem ou não receber 5% de 
reajuste, que é o que vai ser dado ao salário mínimo.

Então, é inaceitável que não se tenha construído 
essa sensibilidade para isso acontecer. Com certeza, 
falta de dinheiro não é. Desafio qualquer um a me pro-
var que falta dinheiro para dar reajuste de 5% em 1º 
de janeiro, porque é isso que diz o PL nº 1. E a políti-

ca salarial vai ser revista de três em três anos; vai ser 
revista em 2011. Então, não dá para entender!

Por isso, quero, da tribuna do Senado, fazer mais 
uma vez um apelo aos Deputados para que votem o PL 
que está pronto para ser votado. O projeto foi aprovado 
por unanimidade por todos os partidos aqui no Sena-
do e aprovado por unanimidade por todos os partidos 
que compõem a Comissão Especial da Câmara dos 
Deputados, que apreciou a matéria.

Sr. Presidente, vou torcer muito para que não 
seja preciso que os cerca de mil idosos façam vigília 
hoje na Câmara nem que a gente tenha de fazer vigí-
lia lá e aqui. Mas, se for preciso, faremos com a maior 
tranquilidade.

Era isso.
Obrigado, Senador Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Convidamos para usar da palavra, como Líder, César 
Borges, representando o PR. César Borges é profis-
sional engenheiro, líder da Bahia e hoje Presidente 
do PR.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. 
Presidente.

Sr. Presidente, vou voltar a um assunto que já 
movimentou muito esta Casa, mas lamentavelmente 
saiu um pouco da pauta. É uma luta que continua – não 
no âmbito do Congresso Nacional, mas no âmbito do 
Supremo Tribunal Federal. Faço este pronunciamento 
e quase um apelo, Sr. Presidente, Srªs. e Srs Sena-
dores, porque lamento a situação que vivem aqueles 
políticos representantes de comunidades do interior 
do Estado e do País

Quando falei do Estado, lembrei-me da minha 
Bahia, o interior que frequento com assiduidade e vejo 
a esperança latente nos olhos daqueles homens que 
freqüentaram esta tribuna tantas vezes, assim como 
a da Câmara, e que hoje, lamentavelmente, Sr. Presi-
dente, estão impedidos de assumir os seus mandatos, 
conforme o comando da Emenda Constitucional 58, 
que foi votada nesta Casa e na Câmara dos Deputa-
dos. Aqui, a votação girou em torno de 58 Senadores 
a favor e cinco contra; e, na Câmara, mais de 300 
Deputados a favor, contra trinta votos. Então, mais de 
90%de aprovação.

Entretanto, uma ação direta de inconstituciona-
lidade, uma ADIN, foi deferida pela Ministra Carmem 
Lúcia Antunes Rocha, do Supremo Tribunal Federal, 
no último dia 2 de outubro. Essa liminar teve o condão 
de suspender a eficácia do art. 3º, inciso I, da Emenda 
Constitucional nº 58, de 2009, aprovada por este Se-
nado e pela Câmara dos Deputados, que determina 
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que a alteração no cálculo do número de Vereadores 
já deve valer para as eleições travadas em 2008.

A liminar ainda deve ser apreciada pelo Colegia-
do, pelo Plenário do Supremo. Existe previsão de que 
essa votação, Sr. Presidente, vai se dar amanhã. É a 
votação em que o Supremo vai se pronunciar sobre a 
emenda constitucional que foi aprovada pelo Congres-
so Nacional de forma livre e democrática. 

A ação direta de constitucionalidade foi ajuizada 
pelo Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Gur-
gel, que aponta violação a dispositivos constitucionais, 
além de ofensas a atos jurídicos perfeitos.

Sr. Presidente, V. Ex.ª acompanhou toda aquela 
luta aqui nesta Casa. Veja bem, Sr. Presidente, a justi-
ficativa da liminar alega afronta ao art. 16 da Constitui-
ção Federal que prevê que “a lei que alterar o processo 
eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, 
não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da 
data de sua vigência”. Esse é o argumento. E também 
fala em dispositivo casuístico, casuístico, no corpo da 
emenda constitucional. Nós votamos uma emenda 
constitucional casuística. 

Quanto a esses dois argumentos, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, acho importante fazer o contraditório 
e novamente defender que os chamados suplentes de 
Vereadores têm sim o direito de assumirem os seus 
mandatos. 

Fiz naquela época, quando havia aqui platéia, 
e faço agora novamente porque sei que estou sendo 
coerente com aquilo que sempre defendi aqui nesta 
tribuna. 

Primeiro, Presidente, com o devido respeito ao 
Sr. Procurador-Geral da República, taxar de casuísmo 
a Emenda Constitucional de nº 58, de 2009, que apro-
vamos nesta Casa, é desconhecer a origem e o longo 
e doloroso percurso do complexo processo político que 
genuinamente sancionou essa emenda.

A chamada PEC dos Vereadores foi aprovada 
pelas duas Casas do Congresso Nacional, após longa 
e exaustiva discussão nas comissões técnicas, após 
sensíveis debates, negociações e votações em dois 
turnos pelo Plenário da Câmara e do Senado. Tudo 
isso, Sr. Presidente, no mais legítimo processo polí-
tico que atendeu aos compromissos e às exigências 
de uma Constituição rígida que impõe votação em 
dois turnos, com a aprovação de 3/5 dos membros do 
Senado e da Câmara. Toda a tramitação durou cerca 
de cinco anos.

Portanto, Sr. Presidente, é inequívoco que não se 
está diante de norma casuística, mas diante de uma 
lei aprovada pelo Congresso Nacional, no exercício de 
sua atividade típica, a de legislar, fazendo uso de suas 
atribuições constitucionais.

Nesse sentido, Sr. Presidente, pergunto se não 
seria casuísmo permanecer com as proporções de va-
gas ditadas pela resolução do TSE, que, com base em 
uma resolução, simplesmente reduziu drasticamente a 
representatividade das Câmaras Legislativas. E o fez 
interpretando a Constituição, direito que é nosso, do 
Congresso Nacional, e não do Tribunal Superior Elei-
toral por meio de uma resolução.

Antes da resolução, Sr. Presidente, 56% dos Mu-
nicípios brasileiros tinham, na sua Câmara Municipal, a 
composição mínima de 9 vereadores. Com o ato, com 
a resolução, esse número sobe para impressionantes 
90%, que é a condição existente hoje; 90% dos Muni-
cípios brasileiros com apenas 9 vereadores.

A decisão do Tribunal Superior Eleitoral gerou, Sr. 
Presidente, sérias distorções. Por exemplo, os Municí-
pios cuja população era de quase 50.000 habitantes 
tinham o mesmo número de vereadores de Municípios 
com população com 2 mil, 3 mil ou ainda menos ha-
bitantes. Temos, neste País, Municípios onde verea-
dor se elege com 20 votos e tem uma representação 
de 9 vereadores em Municípios com menos de 2.500 
habitantes, idêntico a um Município de 50 mil habitan-
tes. Será que há justiça neste tipo de representação 
popular?

Com isso, Sr. Presidente, criou-se uma padroni-
zação exagerada da composição dos legislativos mu-
nicipais, bem como se privilegiou as maiores Câmaras 
do País. Essas nada perderam. Perderam a represen-
tação dos Municípios médios deste País.

Ora, se o Poder Judiciário, por interpretação e 
força própria, há menos de um ano das eleições, pôde 
reduzir o número de cadeiras nas Câmaras de Verea-
dores, por que não se pode, por emenda constitucio-
nal votada pela maioria absoluta dos Srs. Senadores 
e dos Srs. Deputados, em duas votações, por mais de 
três quintos, ver valendo tal emenda?

Por que a opção pela decisão do Tribunal Supe-
rior Eleitoral nas eleições de 2004 e 2008? Qual é a 
legitimidade desse processo? E por que agora uma 
liminar que questiona a deliberação fundamentada 
genuinamente no Congresso Nacional?

A Emenda Constitucional nº 58 é legítima em sua 
inteireza e espero que haja compreensão. Rogo mesmo 
por justiça ao Supremo Tribunal Federal, dado que a 
emenda promulgada pelo Congresso Nacional por seu 
Presidente, Senador José Sarney, e pelo Presidente da 
Câmara dos Deputados, Deputado Michel Temer, visa 
corrigir uma decisão monocrática tomada pelo Tribunal 
Superior Eleitoral em 2004, que subestimou a repre-
sentatividade parlamentar nos municípios.
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Sr. Presidente, ainda analisando o que se alega 
para a Adin quanto à afronta ao art. 16 da Constituição 
Federal, vou questionar essa linha de argumentação.

Primeiro, a Emenda Constitucional nº 58 não viola 
os verdadeiros anseios da vedação prevista no art. 16 
no tocante ao processo eleitoral de 2008 simplesmente 
porque este processo eleitoral já findou e a Emenda 
não modifica regras ou os fatos expressos pela sobe-
rania popular; segundo, não se rompe a igualdade dos 
candidatos e partidos porque há simples acréscimo de 
cadeiras nas câmaras de vereadores na ordem da vo-
tação originária; terceiro, não há qualquer perturbação 
ao pleito de 2008, uma vez que não se suprimiu ou 
desrespeitou o exercício pleno da cidadania por meio 
do sufrágio universal, não se maculando o processo 
eleitoral existente e terminado, mas, ao contrário, ape-
nas se aperfeiçoa esse processo, aumentando a repre-
sentatividade democrática segundo critérios objetivos 
estampados em norma constitucional pura e legítima 
votada pelo Congresso Nacional. 

Finalmente, Sr. Presidente, o próprio Supremo 
Tribunal já teve oportunidade de assegurar que não 
há violação ao art. 16 se a norma questionada não 
implica real e substancial violação ao processo eleito-
ral. Assim se pronunciou o Supremo Tribunal Federal 
ao analisar as implicações da chamada minirreforma 
eleitoral introduzida pela Lei 11.300, de 2006. O refe-
rido diploma foi editado em maio de 2006, trazendo 
inúmeras alterações sobre o processo eleitoral que 
foram introduzidas nas eleições gerais previstas para 
outubro daquele mesmo ano. Então, no mesmo ano, 
houve uma modificação para um processo eleitoral que 
ocorreria naquele ano. Então, não há por que se arguir 
que, por conta do art. 16, a emenda à Constituição é 
inconstitucional.

Portanto, Sr. Presidente, pelas razões expostas, 
apelo – eu diria que até suplico – para que os Ministros 
do Supremo Tribunal Federal não referendem a liminar 
concedida, bem como seja considerada improcedentes 
a Ação Direta de Inconstitucionalidade que questiona 
a retroatividade da Emenda à Constituição nº 58 para 
as eleições de 2008.

É importante que os Poderes da República atuem 
de forma harmoniosa, respeitando suas decisões em 
defesa da Constituição e dos direitos dos cidadãos, 
mesmo porque, Sr. Presidente, há o entendimento de 
que toda presunção deve ser pela constitucionalidade 
das leis e que qualquer dúvida razoável deve se re-
solver em seu favor e não contra ela, a não em caso 
evidente, completo e inequívoco, que não é o caso 
aqui relatado.

Esse é o nosso posicionamento, Sr. Presidente, 
em defesa de um trabalho que foi feito nesta Casa e na 

Câmara dos Deputados e que nós, Senadores e De-
putados, participamos de forma democrática em duas 
votações, num processo longo, sofrido e demorado e 
que não pode se frustrar por uma interpretação que, a 
nosso ver, não guarda justiça com o que foi feito nesta 
Casa e no respeito ao que este Poder afirmou aqui de 
forma legítima nas aprovações em plenário aqui e na 
Câmara dos Deputados.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. César Borges, 
o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. José 
Sarney, Presidente.

Durante o discurso do Sr. César Borges, 
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão 
Santa, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Quis Deus estar eu na Presidência. E a Presidência está 
solidária com todas as argumentações de V. Exª.

Temos que repensar esta democracia. Montes-
quieu quis fazer três Poderes equipotentes: um olhando 
para o outro, respeitando e freando o outro.

O que V. Exª disse faz eu reafirmar o que disse: 
V. Exª é mais importante do que todos os césares da 
Itália. V. Exª teve a lucidez, a inteligência – e, por isso, 
é pai da pátria – e dá um freio no Poder Judiciário.

É um absurdo o que está havendo na democracia. 
Digo que nunca nasceu uma lei tão bem feita e tão justa 
para corrigir um erro do Judiciário, que se intrometeu. 
Para V. Exª os aplausos do País e da democracia.

Consultando a lista de oradores, está inscrito, 
por substituição do Senador Flexa Ribeiro, o Senador 
José Sarney, Presidente desta Casa e estadista da 
nossa Pátria.

Permita-me lembrar, Presidente Sarney, que um 
homem como V. Exª, como Mitterrand, que governou 
14 anos a França... Ele escreveu seu último livro quan-
do não podia nem mais escrever. Convocou um amigo 
dele que tinha ganho o Prêmio Nobel de Literatura. 
Ele deixou uma mensagem aos governantes, gover-
nantes que somos nós, os três Poderes. Nós somos 
os pais da Pátria. 

Ele disse assim, o Miterrand: É fortalecer os con-
trapoderes. O Poder Judiciário tem que nos fortalecer 
também, obedecendo a esta lei que saiu aqui e que 
foi aprovada no Congresso Nacional.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. Pronuncia 
o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Primei-
ro, muito obrigado a V. Exª pelas generosas palavras 
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a meu respeito, que são frequentes, como frequente 
e permanente é a minha gratidão.

Agradeço ao Senador Flexa Ribeiro a oportuni-
dade de permutar comigo o uso desta tribuna.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
o período do ano de 2005 a 2010, que corresponde 
aos 20 anos do tempo em que exerci a Presidência 
da República, tem sido objeto de muitas comemora-
ções nesta Casa, de leis importantes que foram vo-
tadas, providências que foram adotadas, inclusive a 
própria Constituição que hoje nós todos temos a nos 
governar.

Por exemplo, quero recordar que há 20 anos, 
durante o meu Governo, foi criado o seguro-desem-
prego. Hoje quem recebe este salário jamais poderá 
lembrar nem pensar que isso foi feito durante aquele 
período. Salário alimentação também hoje é uma coi-
sa que todos os trabalhadores brasileiros recebem. O 
vale-transporte… 

E uma coisa que muito me honra, que foi a uni-
versalização da saúde. O que é a universalização da 
saúde, no seu conceito? Foi ser dado ao povo brasi-
leiro o direito a receber, no Estado Social de Direito, o 
tratamento para a sua saúde durante toda a sua vida. 
Antes de eu ser Presidente – é bom recordar – só ti-
nha direito à assistência médica do Estado aqueles 
que eram assalariados. E assim mesmo eles recebiam 
dos institutos a que pertenciam. As outras pessoas, os 
outros brasileiros, aqueles que nós chamamos hoje 
de os excluídos, não tinham nem onde tomar uma in-
jeção. E eram recebidos sempre pelas sociedades de 
caridade, pelas santas casas de misericórdia, que era 
o lugar de todos aqueles desamparados.

Venho hoje tratar, Sr. Presidente, justamente 
desses assuntos de caráter social; do lema do meu 
Governo, que foi: Tudo pelo Social. E é com grande 
satisfação, também, que vejo que o Presidente Lula 
ressuscitou esses programas; e os tem ampliado com 
uma grande sensibilidade para o fato social. 

Quero tratar, hoje, aqui, também da comemoração 
de vinte anos de uma lei muito importante para o Bra-
sil e também de grande alcance. Eu chamo a atenção 
do Senador Flávio Arns, que é muito dedicado a esta 
causa. É justamente a lei feita para os deficientes do 
Brasil. Foi em 24 de outubro de 1989 que essa lei foi 
editada. É a Lei nº 7.853. 

Mas hoje, na comemoração dessa lei, eu não 
queria esconder as motivações pelas quais resolvi que 
deveríamos ter leis para deficientes físicos, coisa que 
não existia no Brasil. 

E essa motivação foi porque o Jornal do Brasil 
publicou – e isso me marcava muito porque se tratava 
de um grande amigo meu – em 4 de julho de 1975, 

uma carta que foi escrita pelo jornalista e poeta ma-
ranhense, meu bom amigo, como disse, Odylo Costa, 
filho. Ele era muito ligado ao Piauí, porque, como V. Exª 
sabe, ele se casou no Piauí. Um grande intelectual e 
um grande poeta brasileiro que tinha uma devoção ao 
Piauí, porque sua esposa era de Campo Maior. 

Como tudo que Odylo escreveu e tudo o que ele 
tocava transformava em poesia, de outro modo não 
aconteceu com esta carta que foi reproduzida no livro 
Meus meninos, os outros meninos. Odylo tinha sido 
vítima de uma coisa brutal, que foi o assassinato do 
seu filho mais velho, que era um menino, em Santa 
Tereza, por um outro garoto, um menor delinquente. E 
Odylo publicou este trabalho, Meus meninos, os ou-
tros meninos, coletânea de textos organizada pelos 
seus filhos e publicada pela editora Record, em 1981, 
já bem depois de sua morte. 

O meu depoimento está nas orelhas desse livro 
que foi publicado. 

Na carta ele reclamava do Presidente Geisel 
providências do Estado brasileiro para o cuidado com 
os deficientes.

E ele escreveu:

“Sr. Presidente, conhecemo-nos há algum 
tempo. Servimos ambos ao mesmo Presidente 
Café Filho, Vossa Excelência, ainda Coronel, 
na Casa Militar, eu, já velho jornalista, como 
Secretário de Imprensa. 

Além dessas circunstâncias, pertence-
mos a uma fraternidade maior, mais profunda. 
Vossa Excelência perdeu um filho; eu, dois. 
Não conheci o de Vossa Excelência; mas sua 
filha foi colega do meu rapaz, quando adoles-
centes, integravam o grupo mais homogêneo 
de estudantes que conheci até hoje.” 

Era assim que Odylo se dirigia ao General Geisel. 
E dizia: 

“O outro filho que eu perdi foi uma me-
nina, Senhor Presidente, uma criança excep-
cional que trouxe à nossa casa a alegria de 
um sorriso e de uma pureza que só aos an-
jos pertence. E a sombra perene em nosso 
quarto era a mesma que invade tantos lares 
do Brasil”.

Ainda hoje eu me recordo dessa sua filha, Ma-
ria Aurora, que, ao contrário do que se podia pensar, 
ficava sempre na frente da casa recebendo as visitas 
no dia de festa, e ele procurava, por seu carinho e o 
de toda a família e o de todos os que frequentavam o 
seu lar, ter um olhar para Maria Aurora, que somente 
esboçava um pequeno sorriso. 
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“Quantos milhões de excepcionais há no Brasil?”
perguntava Odylo. “Um? Dois? Três? [...] Mais do que o 
mar com os peixinhos, o céu com as estrelas [...]”

E dizia ao Presidente: “Sabe Vossa Excelencia 
quantos são assistidos?”

Citava o número: 96.256.
Odylo também fez um alerta ao Brasil: “Há que 

inventar soluções depressa”. Porque os deficientes não 
tinham nenhuma lei que os amparasse, nada existia 
até esse tempo.

Há que inventar soluções depressa e agir mais 
depressa ainda. 

Odylo faleceu em 1979 e, um ano antes, havia sido 
promulgada, no dia 17 de outubro de 1978, a Emenda 
nº 12, de iniciativa do Thales Ramalho. Ela, com ape-
nas um artigo e quatro incisos, nasceu para dar aos 
deficientes físicos alguma condição de igualdade. 

Pela primeira vez, então, a sociedade brasileira 
e o Congresso eram tocados pelo problema do defi-
ciente.

A ONU chegou perto, em dezembro de 2006, com 
a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Defi-
ciência, Protocolo ratificado pelo Congresso Nacional 
Brasileiro, no dia 9 de julho de 2008.

Quem se der ao trabalho de comparar ponto a 
ponto a Lei 7.853, escrita por mim quando Presiden-
te, com a Convenção da ONU, terá a grata surpresa 
de se certificar de que o Brasil chegou antes do resto 
do mundo ao campo da garantia legal dos direitos dos 
deficientes físicos.

No dia 15 de março de 1985, quando assumi, 
por obra do destino, a Presidência da República, com 
várias obrigações e muitos desejos, um deles – creia 
V. Exª – era o de atender as recomendações do meu 
amigo e irmão Odylo e de aperfeiçoar o trabalho que 
fizera o Deputado Thales Ramalho.

O desafio não era pequeno e talvez demais para 
o período curto de um só governo, principalmente por-
que conscientização coletiva, primeira providência re-
comendada por Odylo, 

Não é obra que se faça com rapidez, sem muita 
diligência. Ela é percepção simultânea, concomitan-
te, que deve começar por alguns e se estender por 
todos.

Entreguei a tarefa inicial de mobilizar o Governo 
a uma das filhas do Odylo Costa Filho, a Tereza Cos-
ta d’Amaral. Com apoio de outros representantes e da 
sociedade civil, nasceu o decreto presidencial, de 04 
de novembro de 85, que instituiu – era minha preocu-
pação desde o início -, que instituiu um comitê nacional 
formado por 47 pessoas com a atribuição de elaborar 
um plano de ação conjunta destinado a aprimorar a 
educação especial e de integrar à sociedade brasileira 

as pessoas portadoras de deficiência. Foi criada por 
mim em 1985 essa primeira grande comissão.

Pouco depois, tínhamos a elaboração da Carta 
Constitucional transformada pelo Congresso em As-
sembléia Constituinte. 

No campo dos debates dos direitos dos defi-
cientes, o Dr. Saulo Ramos, naquele tempo Consultor 
Geral da República, relata o fato em seu livro Código
da Vida – e, com uma certa modesta, esconde que foi 
uma peça chave, uma ajuda direta que eu tive durante 
aquele tempo e nessa direção.

E diz ele:

“A Constituinte rolava agitada. Na Con-
sultoria da República, não se fazia mais nada: 
assessoria permanente aos Parlamentares. 
Não me lembro de quem teve a idéia – creio 
que foi a Drª Tereza Helena, Consultora da 
República – de incluir nos direitos dos traba-
lhadores a proibição de qualquer discriminação 
‘no tocante a salário e critérios de admissão 
do trabalhador portador de deficiência’. Todos 
se dizem a favor, mas surgem as ponderações 
de ordem técnica“.

Continua o Dr. Saulo:

“A liderança dos deficientes físicos bra-
sileiros são extremamente atuantes e de al-
tíssima eficiência. Na época da Constituinte, 
eles andaram por lá e não sabia bem o que 
deveria ser feito, mas alguma coisa deveria 
ser feita”.

Neste ponto, ele cita Tereza Costa d’Amaral, filha 
de Odylo, e diz: 

“À frente, uma batalhadora incansável, a 
Srª Tereza Costa d’Amaral, tinha entrada livre 
na Presidência da República, recebia na con-
dição na Consultoria-Geral da República”.

O Dr. Saulo fala do seu espanto sobre a ausência 
de textos legais no campo dos direitos dos deficien-
tes. Diz ele: 

“E ela me revelou algo espantoso: o de-
ficiente físico não tinha sequer um texto legal 
que falasse dele, que expressamente institu-
ísse algum direito em seu favor e a forma de 
defendê-lo. As escusas políticas eram as de 
sempre: seus direitos estão assegurados nas 
garantias gerais do cidadão”. 

Era, então, o que se dizia, era o chavão geral 
para excluir uma legislação que enfrentasse direta-
mente esse problema. “Especificá-los”, diziam todos, 
“seria discriminar.” 
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Então, foi criada a ideia – nossa –, que nasceu 
naquele tempo, da discriminação positiva para, justa-
mente, contornar esse problema. Não era uma discri-
minação negativa, era uma discriminação positiva que 
necessitava ser feita em relação aos deficientes.

Em julho de 86, estava pronto o trabalho que eu 
mandei instituir pelo decreto presidencial e, com ele, 
nascia o Plano Nacional de Ação Conjunta para Inte-
gração da Pessoa Portadora de Deficiência. Susten-
tado, mais adiante, pelos dispositivos da Constituição 
Federal, o Plano foi, na verdade, o embrião da Lei 7.853 
que, com alegria, eu promulguei no dia 24 de outubro 
de 89, com o desejo de marcar o tema, no meu Go-
verno, com um ponto de não retorno. 

É essa a comemoração que eu desejo fazer, 
com grande comoção, hoje, 20 anos depois de termos 
assinado aquela lei. Está claro, portanto – e isso eu 
confesso com humildade – que a Lei 7.853 nasceu, de 
minha parte, inspirada na vontade de Odylo, somado 
ao trabalho de coordenação de sua filha, Teresa, e à 
opinião e trabalho de todos os que quiseram opinar e 
que quiseram trabalhar. Ela é mais fruto de conscien-
tização de muito dos membros de meu Governo e do 
Congresso Nacional. Resultados de ações que Odylo 
chamou: “Mutirão dos que inventam e agem”. A lei 
completa 20 anos (como eu disse) e, sem qualquer 
dúvida, é um marco que separa o tempo em que os 
deficientes eram, simplesmente, sombras guardadas 
em algum canto das casas, sem imagem e sem voz. 
Com ela, iniciou-se um processo de significativa trans-
formação social no Brasil. 

Pela primeira vez, o Estado brasileiro assumia, 
de forma detalhada, as suas obrigações em relação 
às pessoas com deficiências. A lei criminalizou o pre-
conceito e conferiu ao Ministério Público a tarefa de, 
também, defender os direitos coletivos das pessoas 
com deficiência. 

A partir da Lei nº 7.853, respeitou-se o princípio 
de não criar normas específicas que poderiam separar 
a cidadania pelo estabelecimento de categorias e dife-
renças. Procurou-se apenas garantir a igualdade pelos 
princípios básicos que norteiam a democracia. 

Neste sentido, fala o Ministro Antonio Herman 
de Vasconcellos e Benjamin, no seu livro Direitos da 
Pessoa Portadora de Deficiência, publicado em 1997 
– hoje, ele é Ministro do Superior Tribunal de Justiça.

“Em 24 de outubro de 1989, foi, então, 
promulgada essa Lei, instituindo a tutela ju-
risdicional de interesses coletivos ou difusos, 
das pessoas portadoras de deficiência, dis-
ciplinando a atuação do Ministério Público e 
definindo crimes” – diz o Dr. Antonio Herman 
de Vasconcellos e Benjamin. “Trata-se, sem dú-

vida, da legislação mais avançada e completa 
em todo o mundo, em matéria de proteção de 
pessoas portadoras de deficiência.” 

É verdade que a lei ainda não venceu todo 
o caminho que lhe foi determinado vencer. Afinal, 
também não se deu ainda, por completo, a cons-
cientização coletiva. Mas a Lei nº 7.853 é um traba-
lho pronto, que como todo trabalho pronto precisa, 
vez por outra, de um aperfeiçoamento sem perder 
a sua essência.

Por exemplo, criamos também, na Presidência da 
República, a Corde, um órgão de coordenação intermi-
nisterial com a tarefa de promover e agilizar as ações 
do Governo na política dirigida às pessoas deficientes. 
O órgão, infelizmente, ao longo dos anos, foi deslocado 
de um lado para outro na estrutura administrativa dos 
sucessivos governos. No meu tempo, ele era subordi-
nado à Presidência da República pela importância que 
para mim tinha o problema dos deficientes. 

Mas a Lei nº 7.853 continua sendo um porto e 
é um farol, porque garantiu de imediato, ao nascer, 
segurança e, ao longo do tempo de sua existência, 
nesses vinte anos, seguirá estendendo as conquistas 
que prescreveu no seu nascimento. 

O melhor modo de encerrar o meu pronuncia-
mento é com a transcrição dos termos de abertura da 
Exposição de Motivos, quando ela foi apresentada ao 
Congresso Nacional, assinada por mim, que sancionei, 
como eu disse, em 1989. Acho que são palavras de 
grande atualidade. Aqui, com o Senador Arns, temos 
muitas vezes trabalhado em conjunto, e apresentei 
alguns projetos nessa mesma direção, pois sempre 
tive uma grande sensibilidade para o problema dos 
deficientes.

Mas eu quero ler aquele pedaço da Exposição, 
que para mim me parece bastante atual:

“A solidariedade social é de todos para com to-
dos, porque iguais somos em direitos. Preexiste ao 
Estado. A civilização dos nossos dias, que varreu da 
cultura política a discriminações espartanas, não vê, 
nem admite, diferenças pela eficiência ou deficiência 
física do ser humano, precisamente porque se recon-
ciliou com as leis mais antigas, as leis imemoriais e 
não escritas, mas inquebrantáveis, que reportam à ori-
gem da criação do homem. Não pode haver diferença 
entre os homens porque da mesma essência os fez 
o direito natural.”

E, com a toda a força que tem o significado da 
igualdade social, eu afirmei:

“Assim, não haverá diferença entre o Es-
tado e o direito dos homens, porque aquele é 
criatura e estes são os criadores. Deve, pois, 
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o Estado corrigir imediatamente todas as dis-
torções que levem à sonegação de oportuni-
dades entre os homens, porque tem o dever 
de agir de acordo com seu princípio essencial. 
Isto é, a origem humana, e transformar em re-
gra de direito as aspirações coletivas, porque 
o próprio Estado foi uma delas e não pode 
descurar-se das outras.”

Ouço com grande prazer o aparte do Senador 
Arns.

O Sr. Flávio Arns (PSDB – PR) – Senador Sar-
ney, eu, em outras ocasiões, já havia feito manifestação 
verbal no sentido do reconhecimento do trabalho de 
V. Exª na Presidência da República a favor da pessoa 
com deficiência, da sua cidadania, da sua dignidade, 
da legislação, de chances e oportunidades para que, 
de fato, a pessoa com deficiência fosse considera-
da cidadã. Eu não teria dúvidas em afirmar que foi 
o período mais positivo da História do Brasil a favor 
da pessoa com deficiência. E o que V. Exª aponta é 
reconhecido por toda a sociedade: a criação do gru-
po de trabalho, a aprovação da legislação, a Lei nº 
7.853, de 1989, conhecida como Lei da Corde, que 
é uma referência ainda hoje, como V. Exª colocou. E 
vinte anos depois, os direitos da pessoa com defici-
ência estão claramente lá externados. Serviu como 
subsídio para a criação do Conade (Conselho Nacio-
nal dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência) 
e para a criação da Corde (Coordenadoria Nacional 
para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiên-
cia), para fazer essa articulação entre os Ministérios 
todos para que os direitos das pessoas com deficiên-
cia estivessem sendo realizados em todos os Minis-
térios. E, como V. Exª colocou, isso tudo subordinado 
ao Presidente da República, para se dar a importân-
cia desta área, a visibilidade para a sociedade. Mas, 
além de tudo, o diálogo, o respeito e a consideração 
do seu Governo para com os movimentos sociais de 
pais, de amigos e de pessoas com deficiência, que 
sempre tiveram espaço de respeito, o que tantas ve-
zes tem faltado nesta área. Mas foram sempre mui-
to respeitados e valorizados na caminhada. Então, 
agora que estamos festejando os vinte anos da Lei 
da Corde, de 24 de outubro de 1989, e como pai de 
pessoa com deficiência intelectual, eu quero dizer que 
nós pais, nós amigos, nós sociedade temos que re-
conhecer os grandes avanços. Eu já tinha externado 
isso em outras ocasiões, mas digo novamente, hoje, 
em função do pronunciamento de V. Exª, e publica-
mente, que um avanço extraordinário foi conquistado 
na História do Brasil naquele período e que ele vem 
sustentando a caminhada no decorrer desses anos 
todos. Parabéns!

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Muito 
obrigado, Senador Arns. V. Exª é uma autoridade no 
assunto e tem também dedicado a sua vida a esta 
causa. Todos nós reconhecemos a sua dedicação per-
manente em favor da causa dos deficientes.

Todas as vezes, mesmo depois de Presidente, ao 
longo da minha vida parlamentar, em que tenho pro-
curado sempre tratar deste assunto, como eu disse, e 
melhorá-lo – o mundo muda e, a cada dia, são neces-
sárias providências de adaptação –, tenho procurado 
V. Exª para que tenhamos sempre uma ação conjunta 
nesta Casa a esse respeito.

Durante esses anos todos, tem sido minha pre-
ocupação permanente ser fiel à causa dos deficien-
tes físicos.

Quero recordar também que foi naquele tempo 
que estabelecemos uma pensão destinada àqueles 
que tinham familiares deficientes e que não tinham 
condições de sustentá-los. Foi o primeiro momento em 
que nós estabelecemos isso no Brasil. Devo recordar 
também, como já disse aqui, que não existia nenhuma 
legislação sobre esse assunto. Considerava-se, como 
eu disse – e é bom a gente repetir –, inserido no item 
proteção ao cidadão, e não poderíamos estabelecer 
discriminação entre as pessoas. Na realidade, tínhamos 
de fazer uma discriminação positiva. Não estávamos 
discriminando para o mal, mas para o bem.

Já disse uma vez, mas sempre gosto de lem-
brar um provérbio chinês que diz que toda vez que a 
gente vai beber água em um poço deve recordar-se 
de quem abriu o poço. Estou aqui menos para louvar 
o meu Governo e a minha iniciativa e mais para dizer 
que essa minha vinculação a essa causa deve-se à 
minha amizade com Odylo Costa, filho, que tinha uma 
filha deficiente e que perdeu um filho assassinado, seu 
filho mais velho, por um menino de rua, como naquele 
tempo se dizia. E ele teve a grandeza de, como pai, 
pedir ao SAM, que era o Serviço de Assistência a Me-
nores, que esse menino não fosse condenado, mas, 
sim, reeducado; que ele fosse tratado com humanidade, 
tamanha a grandeza de Odylo Costa, filho. 

O que eu quero dizer, nestes 20 anos de nossa 
comemoração, é que quero cumprimentar aqueles 
que, a meu lado, foram fundamentais no trabalho e na 
elaboração de todas essas providências que tivemos 
a oportunidade de adotar. 

Para mim é um grande orgulho ter tido a oportu-
nidade de beneficiar essa parcela tão necessitada da 
população brasileira. 

Quero, nestes 20 anos, dizer que se tivesse – e 
pedir a todos – de dar um nome a essa lei, que fosse 
“Lei Odylo Costa, filho”. 

403ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



56826 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

É nesse sentido que eu quero marcar a comemo-
ração desse tempo todo. Porque foi ele que me inspirou, 
e inspirou a todos nós, na direção desse trabalho, que 
– acho – é um trabalho humano, pois passei a incor-
porar as minhas causas humanas em favor dos mais 
necessitados deste País. E entre os mais necessitados 
evidentemente estão os deficientes. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Nossos cumprimentos ao Presidente da Casa, Senador 
José Sarney, que, ao longo de sua vida, o País teste-
munha a sensibilidade política e a responsabilidade 
administrativa.

Nós temos aqui o Senador Flávio Arns que, com 
certeza, teve essa inspiração para continuar a salva-
guardar os deficientes.

Odylo Costa Filho nos sensibiliza. Ele escreveu 
um livro sobre o Piauí – um historiador –, aliás, casou-
se com uma mulher do Piauí. Daí a grandeza.

Mas eu queria prestar uma homenagem ao defi-
ciente. Nenhum maior político do que Franklin Delano 
Roosevelt, quatro vezes Presidente dos Estados Uni-
dos. E o nosso Thales Ramalho que V. Exª, que é do 
Nordeste, mostra grandeza.

Passo a Presidência ao Presidente Sarney. (Pau-
sa.)

O Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. José Sarney, Presidente.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Darei a palavra a V. Exª pela ordem. Antes, porém, 
vou anunciar a Ordem do Dia – estamos com a pauta 
trancada – para cumprir a sequência dos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Passa-se à 

ORDEM DO DIA

A Presidência comunica ao Plenário que, con-
forme acordo de Lideranças, transcorre hoje a segun-
da sessão em que o Projeto de Lei de Conversão 
nº 17, de 2009 (proveniente da Medida Provisória nº 
468, de 2009), consta da Ordem do Dia. Nesses ter-
mos, ficam as matérias transferidas para a pauta da 
próxima sessão deliberativa ordinária, em virtude da 
nossa pauta, obedecendo ao dispositivo constitucio-
nal, estar trancada.

Assim, está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas 

e transferidas para a próxima sessão deliberativa or-
dinária:

1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 

Nº 17, DE 2009
(Proveniente da Medida Provisória nº 468, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 17, de 2009, que dispõe 
sobre a transferência de depósitos judiciais e 
extrajudiciais de tributos e contribuições fede-
rais para a Caixa Econômica Federal; e altera 
a Lei nº 9.703, de 17 de novembro de 1998 
(proveniente da Medida Provisória nº 468, de 
2009).

(Lido no Senado Federal no dia 29-10-
2009)

Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 15-

10-2009)
Prazo final prorrogado: 7-2-2010

2
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. 

3
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.
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4
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.

5
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. 

6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 100, DE 2007

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 100, de 2007, 
tendo como primeiro signatário o Senador Al-
varo Dias, que 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.

7
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. 

8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 28, DE 2009

Quinta sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 28, de 2009 (nº 413/2005, na Câmara dos 
Deputados, tendo como primeiro signatário o 
Deputado Antonio Carlos Biscaia), que dá nova 
redação ao § 6º do art. 226 da Constituição 
Federal, que dispõe sobre a dissolubilidade 
do casamento civil pelo divórcio, suprimindo o 
requisito de prévia separação judicial por mais 
de um ano ou de comprovada separação de 
fato por mais de dois anos.

Parecer favorável, sob nº 863, de 2009, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 32, DE 2008

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 32, de 2008, tendo como primeira signatá-
ria a Senadora Patrícia Saboya, que altera o 
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal para 
incluir a caatinga entre os ecossistemas que 
constituem patrimônio nacional.

Parecer favorável, sob nº 1.217, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.

10
SUBSTITUTIVO AO

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 110, DE 2005

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
110, de 2005 (nº 3.685/2004, na Casa de ori-
gem, do Deputado Gustavo Fruet), que altera 
os arts. 11 e 62 da Lei nº 10.406, de 10 de ja-
neiro de 2002, que institui o Código Civil (altera 
dispositivos referentes aos direitos da persona-
lidade e à constituição de uma fundação).
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Parecer sob nº 1.549, de 2009, da Comis-
são Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhes-
sarenko, oferecendo a redação do vencido.

11
SUBSTITUTIVO AO

PROJETO DE LEI DA  CÂMARA Nº 104, DE 2007

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
104, de 2007 (nº 5.522/2005, na Casa de ori-
gem, do Deputado André de Paula), que dispõe 
sobre a obrigatoriedade da implementação de 
protocolo terapêutico para a prevenção vertical 
do HIV, em hospitais e maternidades.

Parecer sob nº 1.548, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relatora: Senadora Serys 
Slhessarenko, oferecendo a redação do ven-
cido.

12
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 34, DE 2001

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 34, de 2001 (nº 3.388/97, na 
Casa de origem, do Deputado Jaques Wag-
ner), que dispõe sobre a construção de muro 
de proteção contínuo nas pontes, viadutos e 
curvas perigosas em rodovias federais.

Pareceres sob nºs 162 e 1.146, de 2003; 
e 694, de 2009, das Comissões 

– de Serviços de Infra-Estrutura, Rela-
tora: Senadora Heloisa Helena, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CI, que apresenta, 
com voto contrário vencido do Senador Leo-
mar Quintanilha; e

– de Assuntos Econômicos (em audiên-
cia, nos termos do Requerimento nº 269, de 
2003), 1º pronunciamento: Relatora: Senadora 
Serys Slhessarenko, solicitando informações 
ao Ministério dos Transportes para instruir a 
matéria; 2º pronunciamento:

Relator: Senador Osmar Dias, favorável, 
nos termos das Emendas nºs 2 e 3-CAE, que 
apresenta.

13
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 69, de 2001 (no 4.594/94, 
na Casa de origem, do então Deputado Pau-
lo Paim), que dispõe sobre o atendimento de 
emergência de acidentes do trabalho em lo-

calidades onde não existe rede do Sistema 
Único de Saúde – SUS.

Pareceres sob nºs 12, de 2003; e 1.428, 
de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, 
1º pronunciamento: Relator ad hoc: Sena-
dor Tião Viana, favorável; 2º pronunciamento 
(em reexame, nos termos dos Requerimentos 
nºs 241, de 2003): Relator: Senador Expedito 
Júnior, favorável, nos termos da Emenda no 
1-CAS (Substitutivo), que oferece.

14
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2002

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 22, de 2002 (nº 1.670/99, na 
Casa de origem, do Deputado Carlito Merss), 
que proíbe a utilização do jateamento de areia 
a seco, determina prazo para mudança tecno-
lógica nas empresas que utilizam este proce-
dimento e dá outras providências.

Pareceres sob nºs 244, de 2003; e 1.672, 
de 2009, das Comissões

– de Assuntos Sociais, Relator: Sena-
dor Juvêncio da Fonseca, favorável, nos ter-
mos da Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que 
oferece; e

– de Constituição, Justiça e Cidadania 
(em audiência, nos termos do art. 101, II, d, do 
Regimento Interno), Relator ad hoc: Senador 
Valter Pereira, favorável, nos termos do Subs-
titutivo apresentado pela Comissão de Assun-
tos Sociais e que passa a ser denominado de 
Emenda nº 1-CAS/CCJ (Substitutivo).

15
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 35, DE 2003

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto 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. 

Pareceres sob nºs 776 e 777, de 2009, 
das Comissões 

– de Educação, Cultura e Esporte (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 1, 
de 2007), Relator: Senador Antônio Carlos 
Valadares, favorável; e 
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– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorá-
vel, com Emenda nº 1-CCJ, que apresenta. 

16
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 85, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 85, de 2004 (no 1.282/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Inaldo Lei-
tão), que acrescenta parágrafo ao art. 1.050 
da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – 
Código de Processo Civil (dispensa a citação 
pessoal do embargado para responder à pe-
tição inicial, exceto quando não houver cons-
tituído advogado).

Parecer sob no 1.570, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior, 
favorável, com a Emenda no 1-CCJ, de reda-
ção, que apresenta.

17
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 19, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara no 19, de 2005 (no 1.683/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Fernando Ga-
beira), que dispõe sobre a criação do Monumen-
to Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras.

Pareceres sob nºs 1.571 e 1.572, de 
2009, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Patrícia Saboya, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece; e

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle, Relatora ad
hoc: Senadora Marisa Serrano, favorável ao 
Projeto, nos termos da Emenda da CCJ, que 
passa a ser denominada Emenda nº 1-CCJ/
CMA (Substitutivo).

18
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 de setembro de 1995, que dispõe 
sobre os Juizados Especiais Cíveis e Crimi-
nais 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.

19
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 72, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 72, de 2006 (no 4.127/2004, 
na Casa de origem, do Deputado Antonio Car-
los Mendes Thame), que altera o art. 275 da 
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Códi-
go de Processo Civil, incluindo como sujeitas 
ao procedimento sumário as causas relativas 
à revogação de doação.

Parecer favorável, sob no 1.573, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator ad hoc: Senador Antonio Car-
los Júnior.

20
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 1.244/2003, na 
Casa de origem, do Deputado João Alfredo), que 
altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que 
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (substitui a expressão “medida sócio-edu-
cativa” pela “medida psicossocioeducativa”).

Parecer sob no 1.480, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais, favo-
rável, com a Emenda no 1-CCJ, de redação, 
que apresenta.

21
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 116, de 2006 (nº 557/2003, 
na Casa de origem, do Deputado João Herr-
mann Neto), que determina a publicidade dos 
valores das multas decorrentes da aplicação 
do Código de Defesa do Consumidor revertidos 
para o Fundo Nacional de que a trata a Lei nº 
7.347, de 24 de julho de 1985; e altera Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990. 

Parecer sob nº 1.352, de 2007, da Comis-
são de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador 
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Flávio Arns, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CMA (Substitutivo), que oferece. 

22
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 38, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 38, de 2007 (nº 6.672/2006, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que altera o art. 1.526 da Lei 
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 -Código 
Civil, determinando que a habilitação para o 
casamento seja feita pessoalmente perante o 
oficial do Registro Civil. 

Parecer sob nº 1.088, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Inácio Arruda, favo-
rável, com a Emenda n° 1-CCJ, de redação, 
que apresenta. 

23
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 48, de 2007 (nº 6.048/2002, 
na Casa de origem, do Deputado Alberto Fra-
ga), que acrescenta o § 3º ao art. 83 da Lei 
nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de 
Execução Penal, determinando que os esta-
belecimentos penais destinados às mulheres 
tenham por efetivo de segurança interna so-
mente agentes do sexo feminino.

Parecer favorável, sob nº 1.212, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.

24
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 60, de 2007 (nº 3.688/2000, 
na Casa de origem, do Deputado José Carlos 
Elias), que dispõe sobre a prestação de servi-
ços de psicologia e de assistência social nas 
escolas públicas de educação básica. 

Pareceres sob nºs 298 e 299, de 2009, 
das Comissões 

– de Educação, Cultura e Esporte, Rela-
tor: Senador Cícero Lucena, favorável ao Proje-
to, com a Emenda nº 1-CE, que apresenta; e 

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Mozarildo Cavalcanti, favorável, nos termos da 
Emenda nº 2-CAS (Substitutivo), que oferece. 

25
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 126, DE 2007

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

Parecer favorável, sob nº 525, de 2008, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Romero Jucá.

26
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 5, de 2008 (nº 3.246/2004, 
na Casa de origem, do Deputado Dr. Rosi-
nha), que altera o art. 13 da Lei n° 5.700, de 
1° de setembro de 1971 (inclui a bandeira do 
Mercosul nos casos de hasteamento diário da 
Bandeira Nacional). 

Parecer favorável, sob nº 526, de 2008, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Sérgio Zambiasi. 

27
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 7, de 2008 (nº 108/2007, na 
Casa de origem, da Deputada Solange Amaral), 
que altera o inciso II do caput do art. 1.641 da Lei 
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil 
(é obrigatório o regime de separação de bens no 
casamento de pessoa maior de 70 anos).

Parecer sob nº 1.392, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Valdir Raupp, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.

28
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que altera o art. 37 da Lei n° 
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe 
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não 
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quitados de órgão e entidades federais e dá 
outras providências. 

Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Rela-
tor ad hoc: Senador Inácio Arruda. 

29
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 46, de 2008 (nº 799/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Magela), 
que revoga o art. 508 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943 (revoga o artigo 
que permite a rescisão de contrato de traba-
lho, por justa causa, do empregado bancário 
inadimplente).

Parecer favorável, sob nº 1.649, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator : 
Senador Paulo Paim. 

30
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 47, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 47, de 2008 (nº 5.139/2001, 
na Casa de origem, do Deputado Osmar Ser-
raglio), que altera os arts. 12 e 21 da Lei nº 
8.429, de 2 de junho de 1992 -Lei de Impro-
bidade Administrativa (permite a aplicação de 
sanções, isolada ou cumulativamente, ao res-
ponsável por ato de improbidade, e restringe a 
aplicação da pena de ressarcimento). 

Parecer favorável, sob nº 1.056, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, Relator “ad hoc”: Senador Neuto de 
Conto. 

31
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 87, de 2008 (nº 1.871/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Edinho Bez), 
que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de 
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano 
Nacional de Viação, o trecho rodoviário que 
especifica. 

Parecer sob nº 1.229, de 2008, da Comis-
são de Serviços de Infraestrutura, Relator: Se-
nador Cícero Lucena, favorável nos termos da 
Emenda nº 1-CI (Substitutivo), que oferece. 

32
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 104, de 2008 (nº 1.309/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Eliene Lima), 
que acresce o § 3º ao art. 974 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código 
Civil. (Dispõe sobre o registro de contratos e 
alterações contratuais de sociedade que seja 
integrada por sócio incapaz).

Parecer favorável, sob nº 1.481, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Efraim Morais.

33
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 136, DE 2008 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 136, de 2008 – Com-
plementar (nº 375/2006-Complementar, na 
Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que dispõe sobre a composição 
do Conselho de Administração da Superinten-
dência da Zona Franca de Manaus; revoga a 
Lei Complementar nº 68, 13 de junho de 1991; 
e dá outras providências.

Pareceres favoráveis, sob nºs 953 e 954, 
das Comissões 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora ad hoc: Senadora Serys Shessa-
renko; e

– de Desenvolvimento Regional e Turis-
mo, Relator: Senador Jefferson Praia.

34
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº388/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Maurício 
Rabelo), que altera a redação do art 70 da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que 
dispõe sobre a proteção do consumidor (inclui 
a substituição ou retirada de peças e compo-
nentes, sem autorização do consumidor no 
fornecimento de serviços).

Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de 
2009, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favo-
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rável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ, 
que apresenta; e

– da Comissão de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao 
Projeto e as emendas oferecidas pela CCJ.

35
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.

36
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 154, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 154, de 2008 (nº 1.246/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Márcio Fran-
ça), que altera a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro 
de 1999, que regula o processo administrativo 
no âmbito da administração pública federal.

Parecer sob nº 691, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Vala-
dares, favorável, com a Emenda n° 1-CCJ, de 
redação, que apresenta.

37
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343/2006, 
na Casa de origem, do Deputado Tarcísio Zim-
mermann), que altera o art. 38 da Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso, 
para garantir a prioridade dos idosos na aqui-
sição de unidades residenciais térreas, nos 
programas nele mencionados.

Pareceres favoráveis, sob nº 67 e 1.593, 
de 2009, das Comissões

– de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, Relator ad hoc: Senador Flávio 
Arns.

– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc:
Senador Paulo Paim (em audiência, nos termos 
do Requerimento nº 636, de 2009).

38
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 158, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 158, de 2008 (nº 843/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Daniel Almei-
da), que altera o art. 473 da Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, aprovado pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a fim de 
permitir a ausência ao serviço para realização 
de exame preventivo de câncer.

Parecer sob nº 1.650, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relatora ad hoc:
Senadora Fátima Cleide, favorável, com as 
emendas nºs 1 e 2-CAS, que apresenta.

39
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 173, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 173, de 2008 (nº 1.036/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Magela), 
que institui o exercício da profissão de Instru-
tor de Trânsito.

Parecer favorável, sob nº 1.429, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Mozarildo Cavalcanti.

40
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 182, DE 2008

Discussão, em turno único, do 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 199 (dispõe sobre o direito de 
arrependimento do consumidor).

Parecer favorável, sob nº 706, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, Rela-
tor: Senador Leomar Quintanilha.

41
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 187, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara no 187, de 2008 (no 1.681/1999, 
na Casa de origem, do Deputado Arnaldo Fa-
ria de Sá), que regula o exercício da profissão 
de Técnico em Imobilização Ortopédica e dá 
outras providências.

Parecer sob no 1.430, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Renato Casagrande, favorável, nos termos 
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da Emenda no 1-CAS (Substitutivo), que ofe-
rece.

42
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Alexandre 
Silveira), que inclui as vacinas contra hepatite 
A, meningocócica conjugada C, pneumocóci-
ca conjugada sete valente, varicela e pneu-
mococo no Calendário Básico de Vacinação 
da Criança.

Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Mão Santa.

43
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 12, de 2009 (nº 6.171/2005, 
na Casa de origem, do Deputado Celso Rus-
somanno), que acrescenta parágrafos ao art. 
31 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 
– Código de Defesa do Consumidor, para ga-
rantir ao consumidor o exame dos produtos 
adquiridos.

Parecer favorável, sob nº 707, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor, Fiscalização e Controle, Relator 
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro.

44
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 13, de 2009 (nº 6.244/2005, 
na Casa de origem, da Deputada Sandra Ro-
sado), que fixa critério para instituição de datas 
comemorativas. 

Parecer favorável, sob nº 1.057, de 2009, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Cristovam Buarque. 

45
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006

(Tramita nos termos dos arts. 142 e 143 do
Regimento Comum.)

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 
226, de 2006, de iniciativa da Comissão Par-
lamentar Mista de Inquérito dos Correios, 

que acrescenta dispositivos ao Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Códi-
go Penal, e à Lei nº 1.579, de 18 de março de 
1952, que dispõe sobre as Comissões Parla-
mentares de Inquérito (tipifica as condutas de 
fazer afirmação falsa ou negar a verdade, na 
condição de indiciado ou acusado, em inqué-
ritos, processos ou Comissões Parlamentares 
de Inquérito).

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

46
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 382, DE 2003

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do Recurso nº 7, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 382, de 2003, de autoria do 
Senador Rodolpho Tourinho, que dispõe sobre 
o percentual dos cargos e empregos públicos 
para as pessoas portadoras de necessidades 
especiais e os critérios de sua admissão, nos 
termos do inciso VIII do artigo 37 da Consti-
tuição Federal.

Pareceres sob nºs 964 a 966, de 2008, 
das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator “ad hoc”: Senador Mozarildo Cavalcan-
ti, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, 
que apresenta;

– de Assuntos Sociais (em audiência nos 
termos do Requerimento nº 510, de 2007), Re-
lator “ad hoc”: Senador Jayme Campos, favo-
rável, com as Emendas 3 e 4-CAS; e

– de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, Relator: Senador Flávio Arns, favorá-
vel, nos termos da Emenda nº 5-CDH (Subs-
titutivo), que oferece.

47

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 118, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

Recurso nº 11, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 118, de 2004, de auto-
ria do Senador Hélio Costa, que acrescenta 
o inciso IV ao § 4º, do art. 80 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, para assegurar 
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aulas presenciais e periódicas nos cursos de 
educação à distância.

Parecer sob nº 1.451, de 2009, da Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte, Re-
lator: Senador Marco Maciel, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo), 
que oferece.

48

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria 
do Senador Demóstenes Torres, que regula-
menta o emprego de algemas em todo o ter-
ritório nacional.

Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos 
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto, 
em turno único, perante a Comissão): favorá-
vel, nos termos de emenda substitutiva, que 
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emen-
das, apresentadas ao Substitutivo, no turno 
suplementar, perante a Comissão): favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que apresenta. 

49

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 124, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do

Recurso nº 8, de 2006)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 124, de 2005, de autoria 
da Senador Papaléo Paes, que altera o art. 2º 
da Lei nº 9.965, de 27 de abril de 2000, que 
restringe a venda de esteróides ou peptídeos 
anabolizantes e dá outras providências, para 
tipificar a venda desses produtos como crime 
punível com penas equivalentes às do tráfico 
ilícito de substância entorpecente.

Pareceres sob nºs 418, de 2006, e 795, 
de 2009, das Comissões 

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Augusto Botelho, favorável, com a Emenda nº 
1-CAS (Substitutivo), que oferece; e 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorá-
vel, nos termos do Substitutivo, oferecido pela 
Comissão de Assuntos Sociais.

50

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

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

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

51

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 441, de 2008 (apresen-
tado como conclusão do Parecer nº 1.135, de 
2008, da Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa, Relator ad hoc: Se-
nador Flávio Arns), que altera o art. 30 da Lei 
no 8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei dos 
Cartórios), para incluir, entre os deveres dos 
notários e oficiais de registro, o encaminha-
mento de relatório pertinente ao quantitativo 
de emolumentos recebidos no exercício ante-
rior à corregedoria do tribunal.

Parecer favorável, sob nº 729, de 2009, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Renato Casagrande.

52

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 183, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 183, de 2009, de iniciativa da 
Comissão de Assuntos Econômicos, que altera 
a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que 
dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e 
dá outras providências, para regulamentar a 
implantação de equipamentos urbanos.

Parecer sob nº 1.388, de 2009, da Co-
missão de Desenvolvimento Regional e Tu-
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rismo, Relator ad hoc: Senador Tasso Je-
reissati, favorável, com a Emenda nº 1-CDR, 
que oferece.

53

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 234, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 234, de 2009, de iniciativa 
da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pe-
dofilia, que altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 (Código Penal) com 
a finalidade de modificar as regras relativas à 
prescrição dos crimes praticados contra crian-
ças e adolescentes.

Parecer sob nº 1.637, de 2009, da Co-
missão de Constituição Justiça e Cidadania 
(em audiência, nos termos do Requerimento 
nº 881, de 2009), Relator: Senador Aloizio Mer-
cadante, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, 
que apresenta.

54

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciativa da 
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedo-
filia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei 
nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar 
a concessão de visto ao estrangeiro indiciado 
em outro país pela prática de crime contra a 
liberdade sexual ou o correspondente ao des-
crito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990.

Parecer favorável, sob nº 1.393, de 
2009, da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, Relator: Senador Ro-
meu Tuma.

55

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 320, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 320, de 2009, de iniciativa 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
que altera a Lei nº 10.891, de 2004, que institui 
a Bolsa-Atleta, para permitir a concessão do 
benefício aos atletas-guias dos para-atletas 
das categorias T11 e T12.

56

REQUERIMENTO Nº 1.093, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.093, de 2009, do Senador Romero Jucá, so-
licitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 238, de 2006, além das Comissões constantes 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Serviços de Infraestrutura (pror-
rogação da não incidência do Adicional ao Frete 
para Renovação da Marinha Mercante).

57

REQUERIMENTO Nº 1.094, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.094, de 2009, do Senador Paulo Paim, 
solicitando o desapensamento da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 50, de 2006, das 
Propostas de Emenda à Constituição nºs 38, 
de 2004, e 86, de 2007, a fim de que tenha 
tramitação autônoma (voto secreto).

58

REQUERIMENTO Nº 1.102, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.102, de 2009, do Senador Romero Jucá, 
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei do Senado nº 301, de 2009, com os Pro-
jetos de Lei do Senado nºs 212, de 2005; 67, 
199, 239 e 342, de 2006; e 287, de 2008, que 
já se encontram apensados, por regularem a 
mesma matéria. (porte de arma de fogo)

59

REQUERIMENTO Nº 1.112, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.112, de 2009, do Senador Romero Jucá, soli-
citando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei 
do Senado nºs 291, de 2006, e 63, de 2007, por 
regularem a mesma matéria (concede benefício 
no imposto de renda para empresas).

60

REQUERIMENTO Nº 1.149, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.149, de 2009, do Senador Tião Viana, 
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solicitando o desapensamento da Projeto de 
Lei do Senado nº 259, de 2006, dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 184, de 2004, e 258, de 
2006, a fim de que tenha tramitação autônoma 
(Código Brasileiro de Aeronáutica).

61

REQUERIMENTO Nº 1.157, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.157, de 2009, do Senador Romero Jucá, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Sena-
do nº 4, de 2008, além da Comissão constante 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Constituição, Justiça e Cidadania 
(institui o regime de dedicação exclusiva para os 
profissionais da educação básica pública).

62

REQUERIMENTO Nº 1.158, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.158, de 2009, do Senador Jefferson 
Praia, solicitando a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 510, de 1999, e 
505, de 2007, com o Projeto de Lei da Câmara 
nº 35, de 2000, que tramita em conjunto com 
os Projetos de Lei do Senado nºs 25, 165, 182, 
242, 308 e 355, de 2003; 352, de 2004; 370, 
de 2005; 151 e 531, de 2007, por regularem a 
mesma matéria. (propaganda de bebidas al-
coólicas, alimentos, produtos fumígeros, me-
dicamentos, terapias e defensivos).

63

REQUERIMENTO Nº 1.217, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.217, de 2009, de autoria do Senador 
Valter Pereira, solicitando o desapensamento 
dos Projetos de Lei da Câmara n°s 49, de 2003; 
e 86, de 2004, e dos Projetos de Lei do Senado 
nºs 115 e 134, de 2005; 223 e 285, de 2006; e 
558, de 2007; e a tramitação conjunta, dividida 
em dois blocos, por afinidade, das seguintes 
matérias: – Projetos de Lei do Senado nºs 410, 
de 2003; e 224, de 2004 (gratuidade no trans-
porte coletivo para idosos); e – Projetos de Lei 
do Senado nºs 249, de 2004; e 135, de 2008 
(isenções fiscais para doações a instituições 
filantrópicas e pensão alimentícia).

64

REQUERIMENTO Nº 1.238, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.238, de 2009, do Senador Romero 
Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 232, de 2006, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

65

REQUERIMENTO Nº 1.239, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.239, de 2009, do Senador Romero 
Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 685, de 2007, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

66

REQUERIMENTO Nº 1.276, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do

art. 222 do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.276, de 2009, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, so-
licitando seja apresentado voto de censura e 
repúdio ao cerco militar à Embaixada do Bra-
sil em Tegucigalpa e à repressão do governo 
golpista contra as manifestações pacíficas dos 
partidários do governante legítimo de Hondu-
ras, Manuel Zelaya.

Parecer nº 1.636, de 2009, da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
em reexame, favorável, nos termos do texto 
que apresenta.

67

REQUERIMENTO Nº 1.359, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.359, de 2009, do Senador Efraim 
Morais, solicitando que, sobre o Projeto de 
Resolução do Senado nº 62, de 2009, além 
da Comissão constante do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Cons-
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tituição, Justiça e Cidadania (comprovação de 
adimplência quanto aos empréstimos e finan-
ciamentos devidos à União).

68

REQUERIMENTO Nº 1.365, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.365, de 2009, do Senador Romero 
Jucá, solicitando a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 158, de 2002; 
201, de 2003; e 475, de 2007, por regularem 
a mesma matéria (alteração do Código Flo-
restal).

69

REQUERIMENTO Nº 1.371, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.371, de 2009, do Senador Aloizio 
Mercadante, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 131, de 2001, além das 
Comissões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de As-
suntos Econômicos (cria o Serviço Social da 
Saúde – Sess e o Serviço Nacional de Apren-
dizagem da Saúde – Senass).

70

REQUERIMENTO Nº 1.389, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.389, de 2009, do Senador Eliseu 
Resende, solicitando a tramitação conjunta 
do Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 2003, 
com o Projeto de Lei do Senado nº 232, de 
2007, por tratarem do mesmo assunto (cria 
a Área de Proteção Ambiental Rio-Parque do 
Araguaia).

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Há oradores inscritos.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Re-
nato Casagrande.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Serei rápi-
do para não atrapalhar a ordem de inscrição na Casa, 
até porque, Sr. Presidente, estou inscrito como orador. 
Mas, mesmo assim, não sei se chegará a vez de me 

pronunciar e eu não posso deixar de registrar a situa-
ção que vive o Estado do Espírito Santo.

Sr. Presidente, lembro-me de que quando o Es-
tado de Santa Catarina passou por uma situação de 
dificuldade, manifestamo-nos de forma solidária para 
com aquele Estado. Agora, Sr. Presidente, infelizmen-
te o Estado do Espírito Santo passa por um momento 
de muita dificuldade, não tão grave como aconteceu 
no Estado de Santa Catarina, vamos dar a proporção 
adequada. Também perdemos três pessoas, infeliz-
mente, por causa dos deslizamentos nas encostas, 
que acabaram soterrando casas. Enfim, houve muitos 
prejuízos materiais.

Sr. Presidente, o nosso Estado, há muito tem-
po, não tinha um período de chuvas tão forte como o 
que agora tivemos. Para que V. Exª tenha uma ideia, 
há 73 anos não chovia tanto como choveu no mês de 
outubro, no Estado do Espírito Santo. Em três dias 
choveu três vezes mais do que chove na média do 
mês de outubro.

Hoje, a BR-101 está interrompida; as águas estão 
chegando no mar agora com uma quantidade maior. 
Então, temos muitas dificuldades e problemas. Os Go-
vernos Estadual e Municipal estão atuantes. Inclusi-
ve, estivemos com o Ministro da Integração Nacional, 
Geddel Vieira Lima, e com o Secretário Nacional de 
Defesa Civil, para pedir ajuda – o Governo Federal já 
liberou ajuda para o Estado do Espírito Santo –, só que 
o Governo Federal se encontra na mesma situação de 
sempre. O Ministro Geddel Vieira Lima disse-me que 
está sem recursos para atender a essa necessidade 
e que, portanto, precisaria de uma nova alocação de 
recursos, através de medida provisória, que iria solicitar 
ao Ministro Paulo Bernardo. Inclusive, aproveito para 
fazer um apelo ao Ministro Paulo Bernardo, desta tribu-
na, deste microfone, para que a gente possa ter essa 
alocação de recursos para atender as necessidades 
do Estado do Espírito Santo nas áreas emergenciais e 
na de infraestrutura, necessárias para a recuperação 
do nosso Estado.

Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Senadora Ideli.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Quero ressaltar a V. Exª a solidariedade do Senado 
Federal ao povo do Espírito Santo, pelo momento que 
atravessa de dificuldades e de sofrimentos em virtude 
dessa tragédia natural.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O requerimento lido vai à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Com a palavra a Senadora Ideli Salvatti.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Agradeço, Sr. Presidente.

Senador Casagrande, da mesma forma, também 
quero prestar e retribuir a solidariedade que o povo 
capixaba teve para com o Estado de Santa Catarina, 
até porque o assunto que vou tratar aqui – e que V. Exª 
também tem militado – tem tudo a ver com o sofrimento 
que, de tempos em tempos, a população dos nossos 
Estados vêm sofrendo. As mudanças climáticas estão 
aí e cada vez mais elas se apresentam de forma ca-
tastróficas, trazendo muito sofrimento. Por isso, temos 
de tomar muitas providências. O nosso tempo é che-
gado de tomar decisões. A primeira delas, Presidente 
Sarney, V. Exª deve receber amanhã, pelo menos eu 
recebi a confirmação, da Comissão Mista de Mudan-
ças Climáticas, no final da manhã. Nós queremos tratar 
com V. Exª, na condição de Presidente do Senado da 
República e também do Congresso Nacional, pois te-
mos o compromisso de levar para Copenhague, para a 
Conferência Mundial sobre o Clima, a posição oficial do 
Congresso Nacional. E nada melhor do que levarmos 
o nosso compromisso já aprovado e, de preferência, 
transformada em lei, em legislação, a Política Nacio-
nal de Mudanças Climáticas, bem como a criação do 
Fundo Nacional, para podermos fazer o enfrentamento 
das mudanças climáticas.

Semana passada, a Câmara aprovou, por unani-
midade, os dois projetos, que já deram entrada aqui no 
Senado. Portanto, queremos, efetivamente, combinar 
um pouco com V. Exª, na condição de Presidente, e tam-
bém com todos os Líderes, como vamos cumprir essa 
tarefa, que é muito importante. Ela é tão importante que 
o Presidente Barack Obama tem-se escamoteado, tem 
fugido da responsabilidade que devem ter os Estados 
Unidos de apresentar metas, de apresentar compro-
missos, porque o Presidente dos Estados Unidos alega 
que não pode assumir nenhum compromisso, porque 
o Congresso dos Estados Unidos não aprovou ainda 
matérias de envergadura de uma Política Nacional de 
Mudanças Climáticas para os Estados Unidos.

Por isso que, além de o Brasil ter uma proposta, 
ter uma posição muito clara para levar a Copenhague, 
temos também de levar a posição firmada em lei. Ou 
seja, uma posição clara de qual é a regra que o Brasil 
como um todo adotará, pelos Governos Federal, Esta-
dual e Municipal, as entidades da sociedade civil, enfim, 

uma posição que todos devem ter para com a questão 
do clima no nosso País e no nosso Planeta.

Então, esse debate aqui, para nós, deve ter priori-
dade, deve ser – não tenho a menor dúvida – a priorida-
de das prioridades em termos de aprovação. Devemos 
aproveitar o mês de novembro para aprovarmos essas 
duas matérias, depois de debatê-las – e é importante 
que se registre –; matérias que foram aprovadas por 
unanimidade na Câmara dos Deputados, depois de 
profundos debates. Se tivermos a capacidade de fa-
zer o debate e de não modificarmos, Senador Romeu 
Tuma – e espero que tenhamos condição de aprovar 
sem modificação –, nós teremos condições de levar 
para Copenhague na forma de uma lei, lei que já está 
em vigor no nosso País. E aí novamente teremos um 
diferencial muito forte e muito grande para com os Es-
tados Unidos, que são o país, como todos sabem, que 
tem muito mais obrigação de assumir compromissos do 
que os países em desenvolvimento, até porque amar-
gamos as consequências dos gases do efeito estufa 
que os Estados Unidos, como vários outros países, 
emitem. E acabamos sofrendo as consequências de 
tais mudanças climáticas.

Tenho certeza absoluta de que as mudanças 
que se abatem sobre Santa Catarina e Espírito San-
to, neste momento – e o Senador Casagrande relata o 
sofrimento do povo do seu Estado –, devem-se exata-
mente a, digamos assim, uma forma de proceder, de 
produzir que o mundo infelizmente adotou, mas que 
alguns países adotaram com um peso muito maior, 
muito mais significativo.

Gostaria de passar a palavra já de imediato ao 
Senador Casagrande, que compartilha comigo... Eu 
na condição de Presidente da Comissão Mista de 
Mudanças Climáticas e o Senador Casagrande na 
Presidência da Comissão de Meio Ambiente aqui do 
Senado. Portanto, este assunto, preparar a nossa par-
ticipação, os nossos compromissos para a reunião de 
Copenhague, em dezembro, é tarefa prioritária das 
nossas duas Comissões.

O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) – 
Sem dúvida, Senadora Ideli, Presidente da Comissão 
Mista de Mudanças Climáticas. Agradeço o aparte a 
V. Exª. Infelizmente, amanhã não estarei presente em 
Brasília, vou estar em Alagoas, em um debate com os 
auditores sobre lei de qualidade fiscal. Mas, de qual-
quer maneira, acho importante a atitude de termos um 
diálogo com o Presidente Sarney para que consigamos 
votar, efetivamente, a Política Nacional de Mudanças 
Climáticas e o Fundo Nacional. Considero isso muito 
importante. Acho que o Brasil, que vai fechar uma po-
sição de governo daqui a pouco, daqui a alguns dias, 
poderá ter uma posição protagonista na reunião de 
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Copenhague, na Dinamarca, até porque, Senadora, 
estamos com a Europa já com uma posição fechada. 
A Europa está se propondo a reduzir 20% até 2020; 
se os americanos entrarem, ela pode chegar a 30%. 
O Japão se propõe a reduzir 25%. A China e o Brasil 
estão assumindo políticas públicas importantes nessa 
área, seja através da redução de desmatamentos, seja 
através, na China, da mudança da matriz energética, 
da fonte de energia, para ter uma matriz energética 
com fontes mais renováveis. Então, há o trabalho de 
alguns países, e nós queremos que o mundo chegue 
a um acordo. A grande dúvida e a grande preocupa-
ção é se o mundo vai chegar a um acordo em Cope-
nhague no mês de dezembro. Mas, de qualquer ma-
neira, queremos que o mundo chegue a um acordo. 
O Brasil poderá ter um papel importante – e terá – na 
reunião de Copenhague. Tudo o que a gente vive, de 
alguma forma, está relacionado à agressão do homem 
ao meio ambiente. Então, o medo é de que tenhamos 
que atender, como atendemos Santa Catarina e va-
mos atender o Espírito Santo, na área emergencial... 
Vamos atender com a recuperação da infraestrutura, 
mas sabemos que o modelo de desenvolvimento tem 
que mudar, sabemos que temos que ter uma preocu-
pação com a gestão de recursos hídricos, porque estão 
cada vez mais concentrados num período pequeno do 
ano e cada vez mais intensos, e com um longo período 
de estiagem. Então, as mudanças ambientais globais 
atingem a nossa vida no dia a dia. Temos de debatê-
las no atendimento emergencial e na recuperação 
de infraestrutura. Mas o debate que temos de fazer 
permanentemente é a adoção de um novo modelo de 
desenvolvimento. E isso passa pelo debate do tema 
“mudanças climáticas”. Eu parabenizo V. Exª e estou 
junto para que possamos votar até a data da reunião 
de Copenhague a nossa política nacional e o Fundo 
Nacional de Mudanças Climáticas.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Agra-
deço, Senador Casagrande. 

Eu gostaria, Senador Renato Casagrande, que 
nós pudéssemos evoluir, porque o noticiário, os princi-
pais meios de comunicações estão agora praticamente 
focados nessa questão. Eu tenho tido uma preocupa-
ção muito grande, porque o que a gente percebe é 
uma pressão muito forte para que o Brasil assuma, de 
forma pública, as famosas metas; que nós apresente-
mos os números.

Ontem, houve uma reunião dos Ministros que 
estão cuidando do assunto com a coordenadora da 
comitiva que representará o Brasil, a Ministra Dilma, 
com a presença do Presidente Lula, para se chegar à 
posição que o Brasil vai levar a Copenhague.

Ainda não houve o fechamento da questão, que 
ficou para o dia 14. Mas jornais estampam manchetes 
do tipo: “País perde oportunidade de liderar a negocia-
ção”, “País não apresenta as metas”, “País não toma a 
posição ofensiva”. E eu tenho um entendimento muito 
claro de que o Brasil fará a sua parte. Aliás, o Brasil já 
assumiu compromissos de redução de emissão bas-
tante significativos.

Agora, uma coisa são compromissos e aquilo 
que nós temos de fazer, o que o País tem obrigação 
de fazer em termos de diminuição do desmatamento, 
chegando, o mais rapidamente possível, ao desmata-
mento zero; a questão das queimadas, esta proposta 
extremamente importante da siderurgia verde: acabar 
com o carvão vegetal para ser substituído por madei-
ra plantada, floresta plantada, ou o carvão mineral na 
siderurgia brasileira. Há uma série de medidas que 
devem ser adotadas pelo Brasil. 

Agora, não podemos ser ingênuos. Aquilo que 
o Senador Casagrande colocou está de forma muito 
correta. A União Européia está falando em redução 
de 20%, mas, se os Estados Unidos reduzirem algo 
a mais, eles podem chegar a 30%, ou seja, num pro-
cesso de negociação em que as responsabilidade são 
absolutamente diferenciadas, desiguais, não podemos 
ter a inocência de apresentar os nossos números, as 
nossas metas, para que, num posicionamento isola-
do, o nosso País fique apenas com esses compromis-
sos públicos para serem cobrados posteriormente. A 
emissão de gases de efeito estufa no Brasil não chega 
a superar 2,5%. Nos Estados Unidos, é de 22%, dez 
vezes mais. Então, por que nós vamos nos adiantar e 
apresentar os nossos compromissos, Senador Casa-
grande, antes que os Estados Unidos assumam, de 
forma muito clara e concreta, o que eles pretendem 
fazer, como é o caso da União Européia? “Ah, se for 
assim, eu assumo tanto; agora, se o outro...”

Então, eu acho que estamos realmente em um 
cabo-de-guerra, Senador Sarney, que preside esta 
sessão. É um cabo-de-guerra, sim, em que nós temos 
de forçar, nós temos de ter a posição ofensiva, mas 
não podemos ter a ingenuidade de somente o Brasil 
tomar essa posição antes que todo o tabuleiro dos 
compromissos seja assumido por todos, até porque a 
responsabilidade é de todos.

E é nesse contexto que a aprovação da legisla-
ção pode ser um grande diferencial, porque eu acho 
que fará muita diferença, na mesa de negociação, na 
própria abertura e durante todo o trabalho da confe-
rência, o Brasil poder dizer alto e bom som: nós já 
temos a legislação da política nacional de mudanças 
climáticas; nós já temos o Fundo Nacional. Porque há 
também uma discussão das compensações financei-
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ras. É claro que quem não se desenvolveu, quem ainda 
está em processo de desenvolvimento, precisa ter as 
compensações. Todos sabem a posição, por exemplo, 
dos países africanos, que abandonaram a mesa de 
negociação para forçar exatamente a União Europeia 
e os Estados Unidos a apresentarem posição. Foi um 
posicionamento, porque os países africanos estão es-
perando da Conferência de Copenhague instrumentos 
econômicos de compensação. E, obviamente, é correto 
e é legítimo que isso aconteça. 

Agora, não podemos, volto a dizer, em hipótese 
alguma, tomar a posição inocente, ingênua, de colo-
car os nossos compromissos, que têm de ser assumi-
dos – que poderão, inclusive, ser apresentados como 
voluntários e como metas –, quando os principais 
responsáveis não estão se comprometendo com me-
tas, Senador José Sarney. V. Exª, que tem um filho, o 
Deputado José Sarney Filho, que é autor de um dos 
projetos que acabou resultando no Fundo Nacional de 
Mudanças Climáticas, sabe muito bem o quanto para 
o Brasil é precioso este momento, para forçar, esticar, 
buscar fazer com que os principais responsáveis as-
sumam seus compromissos, porque os nossos, nós 
estamos assumindo. São os compromissos do Brasil 
com a diminuição do desmatamento, com uma matriz 
energética limpa e renovável.

O Brasil tem procurado, ainda, continuar diver-
sificando, como o faz com a questão do álcool, do 
biodiesel, da energia eólica. Agora, em novembro, vai 
haver um leilão. No Brasil, não precisaria haver leilão 
para energia eólica, que ainda é mais cara do que a 
hidroelétrica, mas entendemos como fundamental a 
diversidade da nossa matriz; cada vez mais, é preci-
so absorver tecnologia e possibilidade de geração de 
energia que não polua, ou que tenha baixa intensida-
de de poluição. 

Então, é esse tipo de compromisso que já sabe-
mos que está assegurado em nosso País. Agora, toda 
a nossa posição tem de ser no sentido, sim, de exigir 
compromissos dos principais responsáveis, entre eles, 
os Estados Unidos, a União Européia e a China, que 
também é um dos grandes poluidores do planeta.

Então, era isso, Sr. Presidente, que gostaria aqui 
de deixar registrado. Volto a apelar para o compromis-
so de todos, para que façamos o papel legislativo mais 
importante neste final de ano, que é aprovar tanto o 
Plano Nacional de Mudanças Climáticas, como o Fun-
do Nacional de Mudanças Climáticas. 

Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Com a palavra, o Senador Osvaldo Sobrinho, ora-
dor inscrito. 

V. Exª dispõe de 20 minutos, por ser orador após 
a Ordem do Dia.

O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje, venho a esta 
tribuna, para falar sobre a Região que me preocupa.

Recente estudo coordenado pelo economista Júlio 
Miragaya e divulgado no mês passado demonstra que 
o Brasil, a mercê da complexidade de sua sociedade 
e das condições históricas e peculiares do seu desen-
volvimento, tornou-se, nas últimas décadas, “uma das 
maiores desigualdades espaciais de renda do plane-
ta”. Denominado “Mapa da Desigualdade Espacial da 
Renda no Brasil”, o estudo traz outras revelações in-
teressantes que dizem diretamente respeito à Região 
Centro-Oeste, que logrou alcançar os mesmos pata-
mares das Regiões Sul e Sudeste no que concerne 
ao Produto Interno Bruto (PIB) per capita.

Outra constatação, estreitamente relacionada com 
o incremento do PIB no Centro-Oeste, é o papel da 
atividade agropecuária tecnicamente avançada como 
principal fonte de riquezas nas regiões que apresenta-
ram maior crescimento econômico. Finalmente, o gru-
po de pesquisadores concluiu que o maior dinamismo 
econômico definitivamente deslocou-se do litoral para 
o interior do País, especialmente nas áreas do cerrado. 
De 31 regiões que mantiveram crescimento médio anu-
al do PIB acima de 10%, entre os períodos de 1999 a 
2006, nada menos que 17 se localizam nas áreas de 
expansão da fronteira agrícola do cerrado, com desta-
que para Mato Grosso, Tocantins e Maranhão.

Essas revelações, Sr. Presidente, permitem in-
ferir que a adoção de políticas públicas adequadas 
de fomento da atividade econômica, juntamente com 
o desenvolvimento de tecnologias avançadas para o 
setor produtivo, pode, de fato, transformar a realidade 
de um município ou de uma região ou de um país. Ao 
mesmo tempo, os resultados dessa pesquisa nos levam 
a reflexões diversas, entre elas a questão da susten-
tabilidade da atividade econômica e o problema, que 
subsiste mesmo nas regiões mais desenvolvidas, da 
má distribuição da renda.

Nas últimas décadas, o Centro-Oeste, de um 
modo geral, especialmente Mato Grosso, experimentou 
um forte impulso do desenvolvimento, que permitiu não 
apenas alavancar o PIB regional, gerando empregos e 
elevando a renda, mas também abastecer o mercado 
nacional e incrementar as nossas exportações.

Entretanto, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, 
esse aumento de produção e de renda não se distribuiu 
homogeneamente pelos Municípios mato-grossenses 
ou do Centro-Oeste, repetindo, em escala regional, 
aquela situação enfatizada pelo estudo que citei, há 
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pouco, do grupo coordenado pelo economista Júlio 
Miragaya, em relação à economia nacional.

Outros levantamentos apontam para resultados 
semelhantes aos obtidos por essa pesquisa. Entre 
eles, podemos citar o Índice de Desenvolvimento So-
cial (IDS), que demonstra ter sido o Centro-Oeste a 
Região que deu grande salto de qualidade entre 1995 
e 2006. O IDS, como se sabe, é calculado pelo Ban-
co Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) com base nos dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (Pnad) do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE). Numa escala 
de 0 a 1, o IDS do Centro-Oeste saltou de 0,44 para 
0,65 no citado período, aproximando-se dos resultados 
do Sudeste e do Sul, historicamente as Regiões com 
maior desenvolvimento social.

Por sua vez, o Índice de Gini, calculado também 
com base na Pnad e divulgado, no ano passado, pelo 
IBGE, revela que a desigualdade social diminuiu em 
todo o Brasil, com exceção da Região Centro-Oeste. 
O Índice de Gini varia igualmente de 0 a 1 e é medido 
por uma fórmula que aponta as discrepâncias sociais: 
quanto mais próximo de zero estiver o indicador, melhor 
será a distribuição de renda. No ano passado, a média 
nacional, que era de 0,521, em 2007, caiu para 0,515. 
No Centro-Oeste, esse indicador piorou, elevando-se 
de 0,564 para 0,567.

Ambos os marcadores, portanto – o IDS e o Índice 
de Gini –, comprovam, respectivamente, as conclusões 
da pesquisa coordenada pelo pesquisador Miragaya, 
de que o PIB do Centro Oeste aumentou, mas as de-
sigualdades não foram reduzidas efetivamente.

Outra grande questão que se coloca nesse de-
bate, Sr. Presidente, é a sustentabilidade do desen-
volvimento na Região e a preservação dos biomas, 
notadamente o avanço dos desmatamentos no grande 
cerrado. Hoje, esse desmatamento totaliza uma área 
de 800 mil quilômetros quadrados. Se for mantido o 
atual ritmo de avanço da fronteira agrícola e da pe-
cuária, em quatro décadas, ou seja, até 2050, esse 
desmatamento aumentará em 14%, atingindo a marca 
de 960 mil quilômetros quadrados. O estudo é de uma 
equipe da Universidade Federal de Goiás, coordenado 
pelo Professor Manuel Eduardo Ferreira, com base em 
imagens de satélites. As imagens, de acordo com o 
Professor, sinalizam para uma expansão da fronteira 
agrícola em direção às Regiões Norte e Nordeste do 
País, afetando, sobretudo, o cerrado, nos Estados da 
Bahia, do Piauí e do Maranhão.

O cerrado é o segundo maior bioma dos seis 
sistemas em nosso País, perdendo apenas para a 
Amazônia. O Professor Manuel Ferreira lembra que o 
desmatamento do cerrado pode trazer diversas con-

sequências socioeconômicas e ambientais, como, por 
exemplo, o comprometimento das bacias hidrográficas, 
com prejuízos para os recursos hídricos, os solos e a 
biodiversidade. A intensiva ocupação do cerrado está 
vinculada a diversos fatores, como a infraestrutura ro-
doviária, que favorece o desenvolvimento e que, por 
outro lado, oferece também um grande atrativo para 
o desflorestamento, principalmente nas áreas de ex-
tração de madeira e de produção de carvão vegetal. 
Também no que respeita à agricultura, a fertilidade do 
solo deixou de ser um fator limitante para a expansão 
agrícola, em face da incorporação de novas técnicas 
de plantio e de adubação.

Na verdade, o Centro-Oeste conseguiu, com o 
advento da Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope-
cuária (EMBRAPA), fazer com que um milagre acon-
tecesse no meio rural. Há trinta anos, diziam que, em 
nossa Região, nada se produzia. Os cerrados eram 
improdutivos. No entanto, hoje, é o maior celeiro do 
Brasil. Estamos produzindo no cerrado, em Mato Gros-
so, como, talvez, ninguém produza em lugar nenhum. 
A tecnologia incorporada à atividade do trabalho con-
seguiu fazer com que causássemos o milagre da mul-
tiplicação dos pães.

Hoje, Mato Grosso é um Estado que, na verdade, 
mostra ao mundo que podemos resolver o problema da 
fome. Ali há solos que não precisam ser férteis, porque 
a tecnologia os faz ficar férteis depois; há chuvas; há 
sol intenso durante o ano todo – são seis meses bem 
definidos de chuva e seis meses bem definidos de sol. 
Portanto, tudo isso, aliado à capacidade de transforma-
ção do homem, permite-nos ocupar essa região com 
tranquilidade, respeitando o meio ambiente, fazendo 
com que a gente possa matar a fome do mundo por 
meio de nossas riquezas.

Apesar desses motivos de inquietação, o estudo 
traz algumas boas notícias. Ao contrário do que ocorreu 
nas décadas de 1970 a 1980, quando a conversão do 
cerrado era de 1% em média ao ano, essa taxa, nas 
próximas décadas, tende a reduzir-se para 0,4% em 
função de fatores como a criação de áreas de conser-
vação, a fiscalização ambiental mais rigorosa e a inten-
sificação do uso da terra em áreas já convertidas.

Um bom diagnóstico, Sr. Presidente, é o ponto de 
partida para a elaboração de políticas públicas adequa-
das. Nesse ponto, os estudos e levantamentos sobre o 
desenvolvimento sustentável da Região são bastante 
coincidentes. No estudo denominado “Desenvolvimento 
Agrícola, Território e Sustentabilidade no Brasil”, Helil-
ton Leal Silva e Lúcia Cony, doutores em Desenvolvi-
mento Sustentável e pesquisadores da Universidade 
de Brasília (UnB), demonstram que, em várias partes 
do mundo, como a Índia, o Paquistão, os países da 
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União Européia e o Brasil, os territórios se tornaram 
mais produtivos em função de políticas agrícolas mo-
dernizantes. Mas, ao mesmo tempo, eles chamam a 
atenção para os impactos negativos sobre a sustenta-
bilidade como consequência dessas políticas:

“O vetor de expansão espacial da agri-
cultura tecnificada, que se originou no Sul 
[dizem], na atualidade atravessa a Região 
Centro-Oeste, avançando sobre o cerrado 
rumo à Amazônia. Diante de um quadro na-
tural propício, o potencial agrícola do Brasil é 
imenso. No entanto [advertem], em um contex-
to de Estado reformado, o impulso dos inves-
timentos públicos em infraestrutura de apoio 
à produção e escoamento pelo território tem 
sido sensivelmente reduzido. A dificuldade 
de escoar a safra ainda é um grande entrave 
para o País”.

Os autores alertam ainda para a questão so-
cial:

“Sob o ponto de vista social, as desi-
gualdades entre os municípios são agravadas. 
Os municípios inseridos no sistema produtivo 
nacional são beneficiados e apresentam bons 
índices de qualidade de vida e de renda. Con-
tudo, os municípios que não estão inseridos 
nesse sistema apresentam indicadores socio-
econômicos baixos”.

Enfim, Sr. Presidente, os autores do estudo con-
cluem que a modernização e a tecnificação da agri-
cultura não permitiram ainda alcançar as condições 
necessárias para um desenvolvimento includente, 
econômica e ambientalmente sustentável.

Corroborando as conclusões do estudo dirigido 
por Júlio Miragaya, Helilton Silva e Lúcia Cony lembram 
que o Centro-Oeste teve o melhor desempenho eco-
nômico entre as Regiões brasileiras nas últimas três 
décadas, notadamente por ter diversificado e moder-
nizado sua base produtiva. Assim é que a participação 
do Centro-Oeste no PIB nacional, que era de 2,45%, 
em 1960, saltou para 7,45% em 1996. E, em 2006, 
segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), a Região foi responsável por 33% da 
produção nacional de grãos, além de concentrar 36% 
de todo o efetivo bovino nacional.

Apesar de toda essa pujança, o desenvolvimento 
da Região impõe certos cuidados. De acordo com os 
pesquisadores da UnB, o crescimento econômico do 
Centro-Oeste vem gerando, cada vez mais, impactos 
negativos e não projeta condições favoráveis para mé-
dio e longo prazos. “O risco de perda de produtivida-
de agrícola para as próximas décadas, fruto da falta 

de uma política regional de desenvolvimento, é hoje 
uma realidade para o Centro-Oeste”, alertam. Para 
acrescentar, dizem: “A busca pelo desenvolvimento 
sustentável da região torna-se cada vez mais uma 
necessidade”.

O que se depreende, Srªs Senadoras e Srs. Sena-
dores, da leitura desses numerosos estudos e levanta-
mentos referentes ao desenvolvimento do Centro-Oeste 
é que a Região carece de uma política pública adequa-
da que possa garantir sua sustentabilidade ambiental 
e melhor distribuição de renda. Não há dúvida de que 
a modernização da agricultura e, mais recentemente, 
da agroindústria, com a constituição dos complexos 
agroindustriais a partir dos anos 1970, inseriu definiti-
vamente o Centro-Oeste na dinâmica capitalista bra-
sileira. Medidas como a criação da Superintendência 
do Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO), a 
concessão de incentivos fiscais e financeiros, a meca-
nização agrícola, a adoção de tecnologias de correção 
do solo e de adaptação de novas culturas, nos quais a 
Embrapa teve um papel da maior importância, fizeram 
do Centro-oeste o celeiro do mercado consumidor na-
cional e o grande destaque na exportação de produtos 
alimentícios para o mercado internacional.

Entretanto, esse desempenho tem seus garga-
los, como o setor de infraestrutura, que continua a se 
expandir, mas em níveis aquém do desejado. As condi-
ções das estradas e a ineficiência do sistema portuário 
são graves componentes do chamado “custo Brasil”. 
Os financiamentos também não cumprem com eficácia 
seu papel de indutores do desenvolvimento. Apesar de 
o Banco do Brasil disponibilizar recursos para o setor 
produtivo, agricultores, pecuaristas e empresários do 
agronegócio reclamam do excesso de burocracia e 
da falta de um direcionamento na liberação desses 
recursos. Nesse ponto, há de se ressaltar o senso de 
oportunidade e a percepção da ilustre Senadora Lúcia 
Vânia, autora do Projeto de Lei nº 303, de 2008, que 
tramita nesta Casa, que cria o Banco do Desenvolvi-
mento do Centro-Oeste, que foi por nós analisado nas 
Comissões na semana retrasada. Com certeza, já pas-
sou, sim, por este plenário da Casa essa iniciativa, que, 
desde 1988, já deveríamos ter regulamentado e que, 
só agora, depois de vinte anos, vem aqui. Mas devo 
dizer que essa iniciativa vem aqui em boa hora, porque, 
com esse instrumento desse Banco, poderemos fazer 
a indução para o desenvolvimento da nossa Região e, 
consequentemente, fazer com que nosso empresário 
tenha mais oportunidade de adentrar as linhas de fi-
nanciamento que venham logicamente fazer com que a 
Região melhore. Esse Banco, na realidade uma agên-
cia de fomento, deverá gerir os recursos administrados 
pelo Banco do Brasil, com um aproveitamento muito 
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maior, com um efetivo estímulo aos investimentos, vi-
sando à criação de emprego e de renda.

Eu não poderia encerrar este pronunciamento, 
meus nobres colegas, sem mencionar a mais nova 
vocação do Centro-Oeste, que é a produção agrícola 
voltada para a produção de biocombustíveis. Vimos que, 
ao longo do tempo, o processo de desenvolvimento da 
Região decorreu, nitidamente, da intervenção pública. 
Vimos que o Centro-Oeste, com os investimentos na 
infraestrutura e com a utilização de modernas tecno-
logias de produção, apresentou notável crescimento 
econômico e tornou-se um mercado abastecedor de 
gêneros alimentícios para os grandes centros de con-
sumo do Brasil e do exterior.

Agora, o Centro-Oeste começa a assumir um 
papel de destaque não apenas na produção de álcool 
combustível, despontando como sucessor na lideran-
ça de um mercado tradicionalmente exercida por São 
Paulo. O fato é, a um só tempo, auspicioso e preocu-
pante: de um lado, abre novas possibilidades para a 
Região, que tem sua economia dinamizada com a im-
plantação das usinas sucroalcooleiras; de outro, pode 
comprometer ainda mais a sustentabilidade ambiental, 
com a incorporação de novas áreas do cerrado ao sis-
tema produtivo.

De qualquer forma, Sr. Presidente, é preciso agir, 
nesses momentos, com rigor e com determinação, 
mas sem precipitação. Algumas medidas que vêm 
sendo implementadas pelo Governo, visando a prote-
ger o bioma da Região, podem causar graves danos 
ao setor produtivo e até mesmo desencorajar novos 
investimentos. Não se compreende, por exemplo, que 
o Governo, visando à preservação ambiental, proíba o 
plantio da cana-de-açúcar e a instalação de usinas que 
já haviam submetido seus projetos industriais à aná-
lise dos órgãos competentes, especialmente quando 
esses projetos não implicam abertura de novas áre-
as de cultivo. Muitos desses projetos, localizados nas 
áreas listadas pelo decreto presidencial que aprova o 
zoneamento agroecológico, além de não terem impac-
to sobre a vegetação nativa, devem gerar milhares de 
empregos diretos e indiretos, com reflexos importantes 
na evolução dos indicadores sociais.

O Estado de Mato Grosso e o Centro-Oeste plei-
teiam, entre outras medidas, a intensificação dos in-
vestimentos em infraestrutura, a liberação de finan-
ciamentos em maior volume e com menos burocracia 
– o que poderá ser viabilizado com a criação do Ban-
co do Desenvolvimento, tão bem defendido aqui pela 
Senadora Lúcia Vânia – e a elaboração de políticas 
públicas adequadas que sejam capazes de fomentar 
o desenvolvimento e, simultaneamente, preservar os 

recursos naturais e melhorar a distribuição social e 
espacial da renda.

Estamos todos convictos, Sr. Presidente, de que 
o desenvolvimento sustentável da Região é anseio 
tanto do empresariado quanto da classe obreira e dos 
administradores públicos também, enfim, de todos 
aqueles que acreditam no potencial do Centro-Oeste 
e defendem a continuidade de sua contribuição para 
o fortalecimento da economia nacional.

Assim, Sr. Presidente, tenho a absoluta certeza 
de que, com essas medidas, poderemos fazer com 
que nossa Região responda ao Brasil com altivez. E, 
agora, com a invenção do plantio direto – Mato Gros-
so entrou de alma nele –, poderemos ocupar muito 
menos áreas, com muito mais produtividade, dando 
muito mais renda ao Brasil.

Fico feliz por isso, porque participo de um momen-
to de grandeza deste País, de um momento em que 
podemos dizer que o Brasil poderá ser o sustentáculo 
do mundo, do desenvolvimento. Poderemos matar a 
fome daqueles que não têm alimento, se dermos con-
dições às regiões que precisam ter os olhos do Go-
verno, os olhos do Poder Público voltados para elas. 
O Estado tem de estar onde precisa estar; não deve 
estar onde não o chamam. Não defendo o Estado mí-
nimo, nem o Estado máximo, mas o Estado ideal: um 
Estado que atenda ao cidadão, que atenda à produção, 
em que possamos responder à cidadania, dando-a a 
todos aqueles que precisam da assistência do Esta-
do, dando-a àqueles que, na verdade, vão em busca 
da boa educação, da segurança, da saúde, para que 
possam sobreviver com dignidade.

Por isto, Sr. Presidente, é que nós, de Mato Gros-
so, defendemos essas teses: acreditamos que esse é o 
caminho para colocarmos o Brasil no seu trilho, como 
um grande País, com uma grande civilização, como 
uma grande potência.

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
aqui, quero agradecer-lhes a oportunidade e dizer que, 
também por designação hoje da Comissão de Educação 
do Senado da República, viajarei para Buenos Aires, 
onde representarei o Brasil no Senado da Argentina, 
para tratar das questões da educação e, principalmente, 
de um estudo mais aprofundado quanto ao intercâmbio 
que poderemos fazer do Brasil com a Argentina com 
relação aos cursos de graduação, de pós-graduação, 
de doutorado, de mestrado, algo importante, principal-
mente achando fórmulas para legalizar os diplomas 
daqueles que fazem curso lá e cá.

Se queremos a integração latino-americana, se 
queremos que o Mercosul avance, é necessário pen-
sarmos em uma região comum, onde todos possam 
transitar, onde todos possam viver, onde todos possam 

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL422



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 56845

aproveitar as riquezas que foram produzidas pelos 
outros. Portanto, com a integração Brasil/Argentina/
Paraguai, com a integração de todos os países do 
Mercosul – agora, haverá a entrada da Venezuela –, 
se soubermos explorar isso, se soubermos aproveitar 
essa oportunidade, tenho certeza de que poderemos 
fazer nossos sonhos tornarem-se realidade.

Dessa forma é que me pronuncio, agradecendo 
aos senhores a oportunidade que me deram de, na 
tarde de hoje, mostrar os reclames da nossa Região.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Osvaldo So-
brinho, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Romeu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Obrigado a V. Exª.

Com a palavra, o Senador Antonio Carlos Júnior, 
pela Liderança do Democratas. 

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pela 
ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Desculpe-me, Senadora! Pela ordem.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Se V. Exª me permi-
te, apenas para que possa ficar consignada a solicita-
ção que nós fizemos ao Presidente José Sarney, para 
que tenhamos na semana que vem, de preferência na 
quarta-feira, que é dia de Casa com maior quórum, a 
sessão do Congresso para promulgação da emenda à 
Constituição que coloca mais recursos para a educação, 
aquela que gradualmente vai extinguindo a DRU, as 
desvinculações das receitas da União, e que, no ano 
de 2009 – portanto, ainda neste ano –, vai colocar R$4 
bilhões a mais; a partir do ano que vem, em torno de 
R$7 a R$8 bilhões a mais; a partir de 2011, no mínimo, 
R$10 bilhões a mais todo ano para a educação.

Essa proposta de emenda à Constituição, tive a 
honra de tê-la como uma das primeiras iniciativas que 
tive quando cheguei aqui no Senado, ainda em 2003. 
Na tramitação na Câmara, Senador Romeu Tuma, ela 
sofreu um aperfeiçoamento muito importante, porque 
dá destinação aos recursos; ou seja, esses recursos 
a mais, esses R$4 bilhões neste ano e quase R$8 bi-
lhões no ano que vem, serão para garantir a ampliação 
da obrigatoriedade do ensino.

Hoje, o ensino é obrigatório no Brasil dos 6 aos 
14 anos, o Ensino Fundamental apenas. E, com esses 
recursos a mais, teremos a pré-escola, dos 4 aos 6 
anos, e também o Ensino Médio, dos 14 aos 17 anos. 
Então, o ensino que é obrigatório hoje no Brasil, ape-
nas de nove anos, passará a ser de quatorze anos, 

cinco anos a mais. Isso é muito! É uma verdadeira 
revolução.

Então, imagino que a promulgação dessa altera-
ção na Constituição, com os seus efeitos – o aumento 
dos recursos e o aumento do tempo de escolaridade 
das nossas crianças e dos nossos jovens –, mereça 
um dia muito especial. Que seja realmente num dia 
em que tenhamos a Casa cheia, com todos os que 
participaram do debate, do aprimoramento da emenda 
à Constituição que levou mais de seis anos para ser 
aprovada, desde que a apresentei, em 2003, até a vo-
tação gloriosa, diria assim, na semana passada!

Queremos aqui fazer um apelo. Temos certeza de 
que todos os Senadores gostariam de estar presentes. 
Por isso, entendo que a quarta-feira, dia 11, talvez seja 
o melhor dia, porque é o dia em que normalmente a 
Casa está lotada. Acho que todos vão querer participar 
efetivamente deste momento.

Então, era isso, Sr. Presidente, apenas para fa-
zer o registro público do pedido que nós fizemos ao 
Presidente Sarney, para que a promulgação pudesse 
acontecer na metade da semana que vem.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) – 
Reiteraremos o justo pedido de V. Exª pela importância 
que indica em favor da educação.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pela or-
dem.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Pode ter certeza de que, imediatamente, irei ao gabi-
nete do Presidente para comunicar e também solicitar, 
endossando o seu pedido, a realização.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi-
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Estou com um orador na tribuna, mas...

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – É só para 
pedir a V. Exª – não sei se já estou inscrito como Lí-
der – que me inscreva como Líder do PSDB, para, no 
momento possível...

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Está inscrito, Senador.

Senador, por favor.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs Senadores, tratarei inicial-
mente de um tema que provavelmente será objeto de 
debates acalorados aqui na próxima semana: é a ques-
tão de a Venezuela integrar ou não o Mercosul.

Poderia ou não a Venezuela integrar, desde agora, 
o Mercosul? A discussão deve avaliar que benefícios 
a Venezuela trará ao Mercosul e ao Brasil. Essa tem 
de ser a nossa posição. Não podemos olhar as coisas 
unicamente pelo aspecto de política na América do Sul. 
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Temos de olhar a questão de benefícios globais e os 
riscos que poderemos correr.

Certamente haverá benefícios econômicos aos 
atuais membros do bloco, bem como dividendos políti-
cos para o presidente venezuelano, tão maiores esses 
benefícios quanto for o grau de intervenção de Chávez 
no bloco. Resta saber qual será o saldo resultante.

Então, nós entendemos que a entrada da Vene-
zuela, sem qualquer salvaguarda, é uma maneira que 
Hugo Chávez vai encontrar de aumentar a sua influ-
ência na América Latina, particularmente na América 
do Sul.

Fala-se no fortalecimento do Mercosul com a 
entrada da Venezuela.

Ora, que benefícios traria para o bloco a figura 
personalista e pseudonacionalista do Presidente Chá-
vez? Nenhum, a menos que tornar ainda mais agudas 
as diversidades e as contradições do Mercosul possa 
ser considerada uma vantagem.

Temos problemas já no Mercosul. O Mercosul já 
é uma entidade que vem apresentando problemas sé-
rios de existência. Nós vamos trazer para o Mercosul 
um país dirigido por um Presidente que tem um viés 
pseudonacionalista e que vai ter inclusive poder de 
veto sobre qualquer decisão que venha a ser tomada. 
Nós sabemos dos interesses e das intenções de Hugo 
Chávez. Não podemos nos enganar com isso.

Os que defendem a entrada da Venezuela argu-
mentam que os interesses daquele país devem estar 
acima da conjuntura política venezuelana.

Esse argumento, de tão falho, sequer deveria ser 
considerado, pois despreza solenemente a cláusula 
democrática para ingresso no Mercosul. Na verdade, 
a Venezuela no Mercosul será passaporte para que 
o presidente venezuelano venha a utilizar o bloco em 
seu proselitismo, na sua tentativa de exportar suas 
idéias e práticas antidemocráticasatas – isso tem de 
ficar claro.

Quem defende o regime venezuelano de Hugo 
Chávez tem de entender que, na verdade, lá, a prá-
tica antidemocrática é permanente, com fechamento 
de órgãos de comunicação e estatização de empre-
sas privadas. Inclusive, ele já faz esse procedimento 
com duas entidades regionais que tem influência: a 
ALBA – Aliança Bolivariana para as Américas – e a 
UNASUL – União das Nações Sulamericanas. Ele já 
exerce esse poder nefasto nessas entidades. Então, 
ele já mostra seus interesses. E a entrada da Vene-
zuela neste momento pode contaminar, sem dúvida 
nenhuma, o Mercosul.

Dizem que a presença da Venezuela no Merco-
sul beneficiaria empresas brasileiras. Ainda que se 
trate de um argumento legítimo, seria isto mesmo? É 

possível, sim, que a entrada da Venezuela traga be-
nefícios econômicos, especialmente ao Brasil; afinal, 
desde 2007, somos o segundo parceiro deles, atrás 
apenas dos Estados Unidos, ironicamente o maior 
parceiro comercial da Venezuela. Mas eu pergunto: 
podemos considerar confiáveis os marcos regulatórios 
e institucionais que tenham como fiador o Presidente 
venezuelano? Evidentemente que não! O fato é que 
a Venezuela pretende integrar o Mercosul por razões 
diferentes das que motivam aqueles que defendem seu 
ingresso. Aqueles brasileiros que defendem o ingresso 
querem olhar o lado comercial, ter uma expansão dos 
negócios com a Venezuela. Porém, não é bem assim: 
os países, os políticos, os analistas, os empresários – a 
maioria dos que defendem a entrada da Venezuela no 
Mercosul – veem, nesse ingresso, uma oportunidade 
de fortalecimento econômico do Bloco e, é claro, das 
economias que o integram.

Já a Venezuela, entenda-se o Presidente Hugo 
Chávez, vê no Mercosul a oportunidade de ampliar a 
sua influência política na América do Sul. Este é o ver-
dadeiro objetivo dele. Nós, então, temos que tomar cui-
dado. Sem salvaguardas, é uma temeridade a entrada 
da Venezuela, neste momento, no Mercosul. Ignorar 
que é econômica a motivação em trazer a Venezuela 
para o Mercosul e que é política a motivação daquele 
país em integrar o Mercosul não é ingenuidade. É má-
fé. O chavismo é a negação do Mercosul.

Nós, então, temos que ter cuidado. Vamos, exaus-
tivamente, discutir este assunto na próxima semana. 
Nós temos que ser responsáveis, porque um movi-
mento errado nesta área pode, sem dúvida, levar a 
amargarmos problemas sérios, inclusive de emperra-
mento do Mercosul, à medida em que Hugo Chávez 
tiver poder de veto.

Então, chamo a atenção dos Srs. Senadores para 
a gravidade do assunto de que trataremos na semana 
que vem, pois será, efetivamente, uma decisão extre-
mamente delicada e grave que iremos tomar a partir da 
semana que vem. Então, retornaremos a este assunto 
durante os debates da autorização para a entrada da 
Venezuela no Mercosul.

O segundo assunto que me traz à tribuna hoje é 
a questão da Bahia. O Governador Jaques Wagner, há 
poucos dias, escreveu um artigo no jornal A Tarde, de 
Salvador, pintando um quadro absolutamente diferente 
do quadro que a Bahia mostra hoje, longe de refletir 
o retrato econômico e social da Bahia hoje, mostran-
do um alheamento em relação à realidade do Estado 
que ele governa. As suas afirmações são tão estapa-
fúrdias, tão dissociadas do que os baianos veem nas 
ruas esburacadas, nas escolas desaparelhadas, nas 
filas de hospitais, na busca incessante por emprego, 
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nas páginas policiais... A violência cresce assusta-
doramente, é incrível o crescimento da violência na 
Bahia nos últimos anos. Inclusive, o Governador já vem 
sendo alvo de chacotas. Vou falar aqui sobre um vídeo 
que foi colocado na Internet que, realmente, mostra o 
contraste do que ele diz e do que ele faz.

Os casos de dengue, no Brasil, caíram 46%. Na 
Bahia, em 2008, foram 33.500 casos. Este ano, somen-
te agora, já são 101.600 casos na Bahia. Um aumento 
de 203%! E o ano não acabou ainda, gente! Cai no 
Brasil todo e sobe na Bahia.

Surto de meningite? Onde? Na Bahia!
Na manhã desta quarta-feira, uma família baiana 

esteve velando o corpo da sexta vítima da meningite 
meningocócica no sul da Bahia. Jonatan de Jesus, mo-
torista da Secretaria Municipal de Saúde, teria contra-
ído a doença ao ter entrado em contato com o corpo 
de outra vítima, ao transportá-lo em sua ambulância 
sem portar luvas, máscaras ou avental.

O episódio ensina, amargamente, que o imponde-
rável a que todo Estado está sujeito, de, repentinamen-
te, ter de enfrentar uma moléstia, pode ser agravado 
pelo despreparado dos agentes públicos em fazer o 
seu trabalho.

Já são dez casos da doença confirmados no sul da 
Bahia desde o início do surto na semana passada.

Por que a Bahia não dá posse aos delegados 
aprovados em concurso?

Estamos com a segurança pública no mais ab-
soluto caos, mas não se dá posse aos delegados de 
polícia. Tenho sido procurado por advogados que foram 
aprovados em concurso para Delegado de Polícia no 
Estado e que veem os prazos dos editais se expirarem 
sem que sejam chamados e sem que esses prazos 
sejam prorrogados. Enquanto isso, há deficiência de 
Delegados de Polícia na Polícia Civil na Bahia.

De 102 aprovados, somente 40 foram chama-
dos. E os bandidos e o tráfico de drogas tomam conta 
das ruas de Salvador e de outras cidades da região 
metropolitana.

Muitos deixaram seus empregos para fazer os 
cursos previstos nos editais da Academia de Polícia, 
em 2007, e se encontram agora passando por dificul-
dades financeiras.

O governo baiano, inexplicável e sistematicamen-
te, inclusive desrespeitando decisões judiciais, vem 
procrastinando essas nomeações.

Enquanto isso, os jornais noticiam o crescimento 
da violência na Bahia, e a população baiana se mantém 
acuada com o crescimento da criminalidade; em alguns 
locais, até mesmo confinada em suas casas por ordem 
dos bandidos, que decretam toques de recolher.

A situação da violência na Bahia é escandalosa. 
Os jornais diariamente estampam manchetes, reporta-
gens e fotos de estarrecer. O tráfico de drogas tomou 
conta de Salvador e da região metropolitana. A polí-
cia é impotente para deter a ação desses criminosos 
e eles ditam ordens, inclusive, para a população de 
vários bairros em Salvador.

Ontem mesmo, uma pousada em Itaparica, im-
portante polo turístico, foi invadida por bandidos que 
agrediram e roubaram os hóspedes. Um deles, um tu-
rista francês, foi esfaqueado com gravidade. 

Nós, que sempre tivemos uma posição destaca-
da no turismo do Brasil, estamos começando a ver a 
possibilidade de, em médio prazo, termos uma retra-
ção nesse importante segmento econômico, que é o 
turismo. A Bahia sempre esteve na linha de frente do 
turismo e, agora, estamos vendo, em função da vio-
lência, a possibilidade de termos retração nesse im-
portante segmento.

No início do meu pronunciamento, falei sobre um 
artigo que o Governador publicou no jornal A Tarde,
de Salvador, dizendo que a Bahia é um paraíso, que 
a Bahia teve uma melhora nos últimos anos que salta 
aos olhos, mas a distância entre o que o Governador 
diz e o que acontece na Bahia é enorme.

Foi postado um vídeo na Internet que hoje é o 
grande sucesso no Estado da Bahia, no qual se diz 
que o melhor lugar para se morar são as propagandas 
do Governo da Bahia. Nele, o autor, com um sambi-
nha bem-humorado como fundo, denuncia e põe a nu 
o contraste entre o que dizem as imagens e slogans
produzidos pelos marqueteiros do Governo baiano e o 
que é a dura realidade enfrentada pelos baianos. São 
fatos documentados no filme por dados, filmes, fotos 
e reportagens. Foi uma belíssima produção.

O contraste que o vídeo mostra é sintomático. 
Em dois minutos e meio, ele retrata fielmente o que 
está sendo o Governo da Bahia nesse período, fracas-
sando na segurança pública, fracassando na saúde, 
fracassando na educação, fracassando na infraestru-
tura. Inclusive, nesse próprio vídeo, a música mostra 
que nós estamos perdendo empreendimentos para 
Pernambuco e Ceará. É verdade! Nossa infraestrutu-
ra deficiente, principalmente portos, está nos fazendo 
sofrer uma redução na captação de novos projetos de 
investimento para o Estado.

É pena que o Governador Wagner tenha tido co-
ragem de escrever o artigo, mostrando uma situação 
rósea, maravilhosa, que, em nada, pode ser compro-
vada porque a situação pela qual o Estado passa é 
realmente de má gestão. Isso é indiscutível.

Qualquer pessoa esclarecida entende que o Es-
tado é mal gerido, que o Estado falha nos serviços 
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essenciais básicos, quer dizer, segurança, saúde, 
educação, infraestrutura. Realmente, os resultados 
são muito ruins. 

O vídeo se chama “Quero morar em uma pro-
paganda do Governo da Bahia“. Quer dizer, na pro-
paganda, tudo é maravilhoso; na realidade, tudo é 
tenebroso. 

Coloco essas questões, porque realmente o go-
verno da Bahia precisa melhorar sua gestão, que falha 
nos serviços essenciais. A máquina fazendária está 
contaminada politicamente, está trabalhando mal. O 
Estado passou por apertos financeiros recentes. En-
tão, temos uma série de problemas de gestão. Se o 
Governador Wagner quiser buscar melhorias até o fim 
do seu mandato, terá de trabalhar muito. Infelizmente, 
a conduta de gestão do Estado da Bahia deixa a de-
sejar. É uma opinião generalizada. Não é só porque 
somos oposição, mas é quase unanimidade que a 
gestão do governo do Estado da Bahia necessita de 
grandes melhorias, para que nós não percamos novos 
investimentos, para que a violência diminua, para que o 
setor de saúde não chegue a esta situação de dengue 
e meningite em índices alarmantes e que a educação 
não passe pelo vexame que passou, inclusive foi ne-
cessária a substituição do Secretário de Educação. 
Ou seja, a gestão está realmente deixando a desejar, 
os baianos estão reclamando. E eu tenho certeza de 
que isso refletirá, no ano que vem, nas urnas, porque, 
nos dois últimos anos, o governo tem que mostrar re-
sultados da sua gestão. 

E vamos acabar com uma coisa que eles sem-
pre dizem: “Ah, é herança maldita!” É uma inverdade 
absoluta, porque nós tivemos dezesseis anos de ges-
tões que colocaram a Bahia numa posição de des-
taque no Brasil: gestão do Senador Antonio Carlos, 
do ex-Governador Paulo Souto, do Senador César 
Borges e novamente do ex-Governador Paulo Souto. 
Foram dezesseis anos de melhorias para o Estado, 
de recuperação do Estado. O Estado passou a atrair 
projetos de turismo, atuou de forma responsável nas 
questões fiscais, atraiu empreendimentos industriais 
importantíssimos, como o caso da indústria automo-
bilística, e, agora, nós estamos lamentando perda de 
empreendimentos. 

Então, o Governador Jacques Wagner precisa 
melhorar a sua gestão, se quer terminar o governo de 
forma menos melancólica do que pode terminar, se 
continuar da mesma forma. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 

– Passo a palavra ao Senador Cícero Lucena como 
orador inscrito.

O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje pela manhã, 
participei em São Paulo do V Seminário de Resíduos 
Recicle Cempre, aberto às 9 horas, que ocorrerá até 
o dia 6 na capital paulista.

Sem dúvida foi levantada como uma premissa 
maior, uma preocupação maior, a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos. Vários projetos tanto de iniciati-
va da Câmara como do Senado foram encaminhados 
e, ao longo desse período, não haviam sido adotados 
da forma que a Câmara dos Deputados resolveu, ao 
lado do Governo, conduzir essa discussão.

Fomos informados pelo coordenador do grupo 
de trabalho criado na Câmara, o Deputado Arnaldo 
Jardim, que possivelmente entraria na pauta de hoje 
da Câmara dos Deputados a aprovação da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos e, em seguida, seria 
dirigida a esta Casa.

Eu falo sobre esse plano, porque me chamaram 
atenção, durante a semana passada, notícias que foram 
veiculadas pela imprensa do meu Estado, a Paraíba, 
mas também na imprensa nacional, de que o Presi-
dente Lula, no seu programa semanal de rádio, Café 
com o Presidente, pediu – veja bem, Senador Renato 
Casagrande – que as prefeituras ajudem a organizar 
os catadores em cooperativas. Mais do que incentivar 
a iniciativa empresarial no setor, Lula afirma:

“quero fazer um apelo aos prefeitos do 
Brasil inteiro, que ajude a organizá-los. Se 
por acaso um prefeito qualquer resolver tirar 
200, 300 pessoas que estão em catação para 
colocar um empresário, o que vai acontecer? 
Ao invés da dar um salário para 300 pessoas, 
você pode dar lucro a apenas uma”.

Senador Augusto Botelho, isso foi uma afirmação 
do Presidente Lula sobre o incentivo que o Governo vai 
dar ao financiar R$200 milhões para formar cooperati-
vas de catadores de lixo. O Brasil é inovador, sim, em 
termos de cooperativas de catadores de lixo. E eu digo 
isso muito à vontade porque, quando prefeito, mais uma 
vez, Senador Mão Santa, como prefeito da cidade de 
João Pessoa, que tinha um lixão há cinquenta anos, 
nós tiramos cerca de 320 pessoas que sobreviviam 
de forma desumana naquele lixão e criamos uma das 
primeiras associações de catadores, a Astramare.

Naquela oportunidade, Senador Flávio, nós ti-
vemos o cuidado de treiná-los. Começamos por al-
fabetizar os catadores; depois, nós os treinamos, em 
parceria com a universidade e o Sebrae, em cursos de 
relações públicas, de associativismo, de higiene pes-
soal, de higiene em local de trabalho, de noções de 
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trânsito, já que alguns sairiam pelas ruas puxando os 
carrinhos. E formamos essa associação. No começo, 
a renda desses catadores no programa de coleta se-
letiva que criamos na cidade não era suficiente para a 
sobrevivência deles e das suas famílias. A Prefeitura, 
então, complementava essa renda com uma espécie 
de bolsa – e naquela época não existia Bolsa Escola 
nem Bolsa Família.

Pois bem, Presidente Romeu Tuma, o Presidente 
Lula, talvez na ânsia de querer entender de tudo no 
Brasil, faz a afirmação de que um prefeito tira 200 ou 
300 catadores para contratar uma empresa, a coope-
rativa que está se formando, o financiamento que está 
se formando não é para catadores, simplesmente, de 
lixo; é para agentes que vão coletar produtos reciclá-
veis. E, de preferência, que as prefeituras organizem 
locais específicos para receber esse material reciclá-
vel. Não é colocar essas pessoas para catarem o lixo 
que o caminhão despeja no aterro sanitário ou no lixão. 
Não! O aterro sanitário que construí em João Pessoa, 
cinquenta anos depois do primeiro lixão... Só para os 
senhores terem uma idéia, o lixão de João Pessoa, 
quando assumi a Prefeitura, estava a um quilômetro 
da sede da Prefeitura da capital do meu Estado; estava 
a 800 metros da Basílica do Estado. Então, fechamos 
esse lixão e criamos o aterro sanitário, e o caminhão 
depositava o lixo em esteiras em que a cooperativa dos 
catadores fazia a pré-seleção daqueles produtos que 
eram recicláveis ou não, com todos os equipamentos 
de segurança e de proteção individual que se fazem 
necessários para a prática de uma atividade como 
essa. E o Presidente Lula aqui fala como se os prefei-
tos fossem os únicos responsáveis.

Senador Mário Couto, o senhor, que vem tanto 
a esta tribuna para cobrar, quer seja da Governadora 
do Pará, da segurança, da inoperância, do não-funcio-
namento do Governo do Pará, que cobra também do 
Governo Federal, em particular, com mais ênfase, com 
mais força, o descompromisso com os aposentados 
do Brasil, veja bem: o Presidente aqui quer transferir 
para as Prefeituras a responsabilidade. E pergunto: 
onde está a responsabilidade do Governo para finan-
ciar as pequenas e médias Prefeituras na solução do 
depósito do resíduo sólido final? Onde?

Só há uma fonte de recursos no Orçamento deste 
ano. Essa fonte de recursos foi uma iniciativa da minha 
pessoa, na Comissão de Meio Ambiente, no ano pas-
sado, quando apresentei uma emenda de comissão, 
no valor de R$400 milhões. Foram aprovados R$205 
milhões para que o Governo implantasse as melhorias 
dos sistemas públicos de manejo de resíduos sólidos 
nos Municípios de até 50 mil habitantes. E por que 
isso, Senador Mário Couto? Por uma questão muito 

simples: uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, 
uma cidade grande, o volume de lixo viabiliza que se 
faça o chamamento empresarial, por exemplo, e que 
se pague por tonelada depositada. Porém, as prefeitu-
ras pequenas, as prefeituras menores, que não têm o 
conhecimento técnico, não têm recursos sequer para 
comprar um trator para operar corretamente um ater-
ro sanitário ou mesmo um lixão, essas prefeituras, em 
particular na Paraíba, o que recebem do Governo são 
multas do Ibama ou do Ministério Público responsabili-
zando os prefeitos e cobrando deles que deem solução 
para aquilo que não têm capacidade.

A minha ideia com a apresentação dessa emenda 
foi exatamente para que esses recursos orientassem 
tecnicamente, para que se fizessem estudos. Senador 
Mão Santa... E não sei se foi da iniciativa de V. Exª, 
quando Governador do Piauí, a criação do Plano Esta-
dual de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, em que 
alguns Municípios, dependendo da população, eram 
obrigados a ter aterro sanitário, ou, do contrário, que 
se juntassem em consórcio e estabelecessem a solu-
ção desse grave problema.

Pois bem, Senadores e Senadoras, dos R$205 
milhões que o Presidente Lula poderia ter depositado 
nas contas dos Municípios com menos de 50 mil habi-
tantes – a emenda era para menos de 50 mil habitantes 
–, até agora o Governo só liberou R$13,334 milhões, 
e, coincidentemente, apenas para dois Estados: Mato 
Grosso e Rio Grande do Norte. Para o Mato Grosso, 
foram duas cidades: uma recebeu R$4,763 milhões; 
a outra, R$3,850 milhões. E, no Rio Grande do Norte, 
varia entre R$400 mil a R$800 mil, para cerca de sete 
ou oito cidades.

Senhor Presidente, antes de Vossa Excelência 
cobrar, mais uma vez, dos Prefeitos, antes de transfe-
rir responsabilidade para os Prefeitos, antes de querer 
jogar os pequenos Prefeitos contra a população, como 
se Vossa Excelência tivesse resolvido os problemas e 
quem não deu seqüência foram os Municípios, foram 
os pequenos Prefeitos, faça o papel do Governo. Orça-
mento, Vossa Excelência está autorizado em mais de 
R$200 milhões. Ajude essas pequenas Prefeituras a 
contratarem técnicos para descobrirem terrenos com-
patíveis para implantar um aterro sanitário, para fazer 
consórcios entre pequenos Municípios e, aí sim, tendo 
onde depositar, Presidente Lula, é que poderemos fa-
lar em formar cooperativas de catadores de lixo. Mas 
sem ter sequer onde depositar o lixo, como se falar em 
formar cooperativas de catadores de lixo?

Por isso, Sr. Presidente, peço uma atenção muito 
especial para o momento em que chegar a esta Casa 
o PL nº 203, que trata da Política Nacional de Resí-
duos Sólidos: que tenhamos a responsabilidade que 
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norteia os nossos trabalhos, mas que possamos ter 
também eficiência e agilidade, já que esse projeto na 
Câmara foi acompanhado de várias audiências públi-
cas, com a participação da Frente Parlamentar do Meio 
Ambiente, com a participação dos empresários, com a 
participação do Governo. E, aqui, se possível for, que 
formemos um grupo de trabalho que possa debater o 
tema o mais rápido possível e aprovar algo que é tão 
importante para a rotina, para o dia a dia das nossas 
cidades e uma das preocupações do pequeno admi-
nistrador, principalmente daqueles que não dispõem 
de recursos públicos nem de alternativas econômicas 
e financeiras para dar solução a esse problema que 
é de todos nós.

É uma questão ambiental, é uma questão de 
saúde pública e é uma questão social. Por isso tenho 
certeza de que esta Casa cumprirá o seu verdadeiro 
papel.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Cícero Lucena, 
O Sr. Romeu Tuma deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa, 
3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Os nossos cumprimentos.

Ouvimos o Senador Cícero Lucena...
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 

ES) – Sr. Presidente...
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr. 

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

dem, Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –...

que enriquece o Senado, porque ele tem grande ex-
periência administrativa. Foi Vice-Governador, Gover-
nador, Prefeito extraordinário...

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –...e 
hoje é um Legislador que enriquece a Casa.

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

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Sr. Presidente

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pela ordem, Senador Casagrande, Heráclito Fortes e 
Mário Couto. 

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB
– ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, só para fazer um registro da nossa alegria. 
Hoje, tivemos uma reunião da bancada capixaba com 
o Ministro das Comunicações, Hélio Costa – um gru-

po de representantes dos Vereadores do Estado está 
aqui presente e veio para essa audiência –, para que 
pudéssemos discutir as TVs Câmara. O Senador He-
ráclito Fortes já tem nos apoiado nesse trabalho. As 
Câmaras não podem fazer a geração. As Câmaras 
Municipais transmitem as sessões das Câmaras – o 
que é importante para a transparência –, mas há um 
impedimento legal para que isso aconteça. Então, vie-
mos fazer esse debate.

Além do Deputado Lelo Coimbra, que está repre-
sentando a Câmara dos Deputados, estão presentes 
conosco aqui os Vereadores de Conceição do Castelo, 
Saulo Mareto, Pipico, Henrique Pinão, Telmo Venturin, 
Tião Vargas, Ricardo Ferreira, Cleone Batista, Domin-
gos Lúcio Zanão; os Vereadores de Guarapari, Sérgio 
Ramos, Luiz Rosa e Anselmo Bigossi; os Vereadores de 
São Mateus, o Presidente da Câmara Jailson Barbosa, 
Francisco Amaro e Carlos Alberto Gomes; o Vereador 
de Venda Nova e Presidente da Câmara, Marcos Grillo; 
o Vereador de Anchieta, Celém; o Vereador de Mimoso 
do Sul, Élcio; Vereador de Dores do Rio Preto, Nelson; 
e a Albene, que está assessorando esse grupo. Quero 
agradecer a presença de todos aqui conosco.

A TV Senado é importantíssima, a TV Câmara é 
importantíssima. Então, é fundamental que achemos 
um caminho para que as TVs Câmara dos Municípios 
também tenham oportunidade de chegar até a popu-
lação de seu Município.

Obrigado, Sr. Presidente, pela oportunidade. 
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Senador Casagrande, ali está um Prefeito importan-
te do Piauí, da cidade mais encantadora, que é Luís 
Correia. Ele é do Partido de V. Exª. Ele é o Francisco 
Araújo Galeno. É empresário, conhecido como King 
Caranguejo, porque ele tem um bar, restaurante, mas 
foi político brilhante. Ele foi Vereador, Presidente da Câ-
mara e Prefeito, dessas vitórias que nascem do povo. 
Então, ele engrandece o Partido de V. Exª lá.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Obrigado, Sr. Presidente. 

Bem-vindo, Prefeito.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Está ali o Heráclito, também cumprimentando, que é 
um grande Líder em Luís Correia.

Com a palavra, agora, pela ordem, o Senador 
Heráclito Fortes.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Agradeço a V. Exª a 
palavra pela ordem.

Quero fazer um registro aqui que enche de or-
gulho a todos nós piauienses. É um registro com uma 
semana de atraso, mas acho que é oportuno ser feito, 
principalmente neste momento em que a gente vive 
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a violência dos grandes centros urbanos, e o incenti-
vo ao esporte talvez seja uma das únicas saídas. Eu 
quero registrar a vitória conquistada pela piauiense 
Sara Menezes, em Paris, na França, pela conquista 
do segundo campeonato – no caso, o bicampeonato 
– Mundial de Judô Júnior. Acho, Sr. Presidente, que, 
para nós piauienses, é um motivo de muito orgulho e 
de comemorações.

Gostaria que V. Exª determinasse à Mesa a co-
municação ao Prefeito de Teresina, aos familiares de 
Sara Menezes como, também, à própria atleta dos 
nossos votos de que ela continue tendo essa carreira 
exemplar e que continue proporcionando, a todos nós 
piauienses, esse orgulho, incontido, de termos uma 
conterrânea nossa, de origem humilde, brilhando nos 
tatames do mundo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Nós nos associamos à vitória dessa esportista extra-
ordinária de judô – que é bicampeã...

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Peço 
a V. Exª, inclusive, para consignar, juntamente comigo, 
esse registro.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Vamos.

E ela muda, agora, de categoria. Então, ela re-
presenta a grandeza da eugenia da raça do Piauí, a 
nossa atleta vitoriosa, bicampeão de judô.

Pela ordem, agora, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador 
Mão Santa, nós estivemos acompanhando a sessão 
da Câmara – V. Exª esteve lá.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Estive. 

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – O Sena-
dor Paulo Paim esteve lá, eu estive lá e observamos, 
logicamente e muito claramente, a má vontade de se 
votarem os projetos do Senador Paulo Paim que tra-
riam um pouquinho mais de dignidade aos aposentados 
deste País. Os aposentados continuam lá. A sessão 
terminou. Não votaram porque o Relator pediu mais 
24 horas, coisa combinada com o Governo, ordem do 
Planalto que os submissos ao Governo, aqueles que 
só vivem dependendo dos interesses do Governo – 
desculpe, Senadora Marina, já vou terminar. Aqueles 
que vivem dependendo do Governo combinaram e 
prorrogaram por mais 24 horas. Mais de mil aposen-
tados estão nas Galerias; velhinhos que vão passar a 
noite lá e só saem de lá depois da votação.

Eu pediria a V. Exª que liberasse o plenário para 
se fazer uma vigília. Eu quero que V. Exª nos confirme. 

Nós vamos ficar aqui até a hora em que os aposen-
tados ficarem lá.

Eu gostaria de convidar os Senadores interes-
sados em fazer essa vigília e, também, pedir a V. Exª 
que possa disponibilizar o café e o plenário – e nada 
mais – para que a gente possa ficar até de manhã ou 
até a hora em que os aposentados ficarem lá.

Esta é a minha solicitação, Sr. Presidente Sena-
dor Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Será atendida. O Paulo Paim já tinha feito semelhante 
reivindicação. 

Com a palavra a nossa grande líder deste País, 
Marina Silva.

A SRA. MARINA SILVA (PV – AC) – Se não 
houver ninguém mais para falar pela ordem, não é, 
Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 
Exª é em primeiro lugar; representa com grandeza a 
natureza brasileira.

A SRA. MARINA SILVA (PV – AC. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Muito 
obrigada. Sobretudo se prevalece o princípio bíblico de 
que os últimos serão os primeiros, não é?

A urgência que me traz a esta tribuna, Sr. Pre-
sidente, agradecendo aqui ao Senador Valter Pereira 
pela permuta e o acolhimento de V. Exª para esta fala, 
refere-se à questão das mudanças climáticas globais. 
O problema é urgente e, infelizmente, até bem pouco 
tempo não vinha sendo tratado no mais elevado nível 
de governo, estabelecendo-se, ainda, uma disputa en-
tre os diferentes ministérios, sobretudo o Ministério do 
Meio Ambiente e o de Ciência e Tecnologia. 

Agora, tivemos um avanço, já tivemos duas reu-
niões no mais elevado nível de governo, mas, infeliz-
mente, sem as respostas que a sociedade brasileira 
espera para que possamos chegar em Copenhague 
com uma proposta à altura do desafio que temos, tan-
to para a Convenção das Mudanças do Clima quanto 
para um país como o Brasil.

Segundo o relatório do IPCC, para que tenhamos 
uma redução, ou melhor, para que tenhamos entre 40 
a 60% de chance de a temperatura média da Terra 
não aumentar mais de 2º, a concentração de gases 
de efeito estufa não deve ultrapassar 450 ppm (partí-
culas por milhão). Para que a concentração se limite 
a esse número de 450 ppm, as emissões de gases de 
efeito estufa, durante o ano de 2001 a 2100, devem 
ficar em torno de 1.800 gigatoneladas. Isso significa 
que devemos ter um nível de emissão em torno de 18 
gigatoneladas por ano. As emissões que temos hoje já 
estão em torno de 44 gigatoneladas, e nós precisamos 
ter uma taxa de 1,5% ao ano para podermos atingir a 
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meta. Em 2010, devem atingir cerca de 50 gigatonela-
das. Nós precisamos estabilizar em 18 gigatoneladas 
e podemos chegar em 2050 com 50 gigatoneladas, ou 
seja, temos um grande dever de casa para ser feito, e 
ser feito a partir de agora.

O que precisa ser feito? Os países em desenvol-
vimento em seu conjunto já têm uma emissão que é 
altamente relevante, os países do Anexo I. Portanto, 
eles devem ter um compromisso de zerar as emissões 
dos países do Anexo I, o que seria possível com a es-
tabilização abaixo de 450 ppm.

O IPCC recomenda que, para entrar numa traje-
tória que fica abaixo das 450 ppm, é necessário que 
os países do Anexo I reduzam suas emissões entre 
25% e 40% em relação a 90. Os países em desenvol-
vimento façam um desvio substancial da sua trajetória 
de crescimento de emissões. 

Como isso pode ser traduzido? 
A tendência normal do Brasil, até 2020, com o 

seu crescimento no mesmo ritmo, sem ter um plano 
de desenvolvimento sustentável para a Amazônia, ou 
um plano de combate ao desmatamento que não seja 
efetivamente cumprido, sem metas de redução para a 
indústria, a agricultura e o setor de energia, ou seja, 
fazendo como sempre fez, o Brasil chegaria, em 2020, 
com 2,7 gigatoneladas de CO2, ou seja, com uma emis-
são de 2,7 bilhões de gigatoneladas de CO2. A emissão, 
em 1994, ano do inventário nacional, que foi feito por 
exigência da Convenção sobre Mudanças Climáticas, 
era de 1,5 gigatonelada. A emissão, em 2005, de 2,1 
gigatoneladas, e a emissão com meta de 20%, chega-
ríamos, em 2020, igual às emissões do ano de 2005, 
ou seja, 2,1 gigatoneladas. A emissão com a meta de 
40%, em 2020, chegaríamos ao que foram as emis-
sões em 1995, ou seja, 1,6 gigatoneladas.

As propostas que estão sendo discutidas den-
tro do Governo estão variando entre uma redução de 
80% das emissões pela redução do desmatamento, 
que significaria uma redução de 20% das emissões 
em relação a 2020. Só que, com essa proposta, não 
teremos a contribuição dos demais setores. Seria re-
dução apenas das emissões do desmatamento, o que, 
no meu entendimento, seria um prejuízo. Com essa 
proposta só para o desmatamento – seria uma redu-
ção de 20% até 2020 –, teríamos uma estabilização, 
em 2020, das emissões brasileiras ao nível do anos de 
2005, ou seja, em torno de 2,7 gigatoneladas. Porém, 
os demais setores continuariam aumentando suas 
emissões, como já mencionei: energia, transporte, 
agricultura e indústria.

Levantamento feito pelo Ministério do Meio Am-
biente dá conta de que, entre 1994 e 2007, o setor 
agropecuário aumentou as emissões em 30%; o se-

tor de energia aumentou em 54%; o setor industrial 
aumentou em 56%; e o setor de resíduos sólidos au-
mentou em 32%. Aliás, essa iniciativa do Ministério do 
Meio Ambiente é positiva, face a não termos os dados 
apresentados pelo Ministério de Ciência e Tecnologia 
em relação às emissões brasileiras, atualizando o 
inventário. Praticamente, não tem adicionalidade ao 
processo iniciado em 2004, com a criação do Plano 
de Combate ao Desmatamento da Amazônia, que 
estabeleceu as condições objetivas para que a formu-
lação do Plano e da Política Nacional de Mudanças 
Climáticas fossem feitas.

Ou seja: se não tivermos uma meta de redução 
para esses setores que ampliaram as suas emissões 
ao nível do levantamento feito pelo Ministério do Meio 
Ambiente, o que vamos levar para Copenhague é 
tão-somente o dever de casa feito a partir de 2004 
com o Plano de Combate ao Desmatamento, do qual 
tive a felicidade de participar como Ministra do Meio 
Ambiente. O delta mais desses anos seguintes não 
estariam presentes, pois ficariam sem a contribuição 
desses setores e, portanto, não se teria uma adicio-
nalidade ao esforço já feito. Ou seja: temos o Plano de 
Combate ao Desmatamento – e o desmatamento vem 
caindo desde 2005 – e é isso o que estamos levando 
para Copenhague. Acho que seria acenarmos com 
um chapéu que já acenamos, ainda que tenhamos 
de continuar os esforços para reduzir desmatamento, 
não apenas com ações de comando e controle, mas 
levando a cabo o eixo da forma correta do ordenamento 
territorial e fundiário, e o eixo correto do desenvolvi-
mento sustentável, que, lamentavelmente, no âmbito 
do Plano de Combate ao Desmatamento, os Ministé-
rios responsáveis, sobretudo pelo apoio às práticas 
produtivas sustentáveis, não fizeram a sua parte. Aí, 
sem sombra de dúvida, o Ministério da Agricultura tem 
um déficit altamente significativo. 

Fico feliz porque o Ministro da Agricultura tem 
dito que quer participar dessa agenda.  

Espero que a participação do Ministério da Agri-
cultura seja com as medidas que, há dois anos, nós 
já havíamos proposto que fossem encampadas pelo 
Ministério, no âmbito do Plano de Combate ao Des-
matamento, mas que não o foram. Espero que, a par-
tir de agora, possa-se levar em prática a integração 
lavoura-pecuária que, inclusive, são estudos da Em-
brapa que sempre foram secundados, mas que agora 
podem vir a lume e serem priorizados pelo Ministério, 
além de outras ações. O desmatamento da Amazônia 
conta com uma dupla contribuição da agricultura: o 
desmatamento que é praticado para realizar a agricul-
tura e as emissões que são feitas pelo uso da terra, 
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inclusive, o metano, que é oriundo da produção e da 
criação de gado. 

A proposta da redução de 40%, que vem sendo 
defendida pelo Ministério do Meio Ambiente e por de-
mais setores da sociedade, acho que é uma proposta 
perfeitamente factível de ser levada para Copenhague, 
até porque a metade disso tudo já está consignada no 
Plano de Combate ao Desmatamento, bastaria o com-
promisso de redução para os outros setores e chegar-
mos com esse desvio de 40%. Com essa proposta, nós, 
sim, estaríamos dando uma contribuição mais efetiva. 
Ou seja, ela faz com que as emissões caiam para 1,6 
gigatoneladas, nível de emissões do ano de 1995, e 
volta, portanto, ao nível de emissão de 14 anos atrás, 
o que seria uma contribuição muito significativa. 

Com esta proposta de redução de 40%, Sr. Pre-
sidente, o Brasil passa a ser o primeiro país em de-
senvolvimento a assumir metas de reduções reais, e 
não apenas um desvio na tendência de aumento das 
emissões. Porque uma coisa é você conseguir, efeti-
vamente, reduzir a partir do patamar que já estamos 
emitindo e outra coisa é fazer um desvio na trajetória 
de emissões que aconteceriam, caso não fizéssemos 
nenhum esforço para mudar determinadas práticas e, 
a partir daí, colher novos resultados. 

Além disso, essa proposta envolve redução em 
vários setores da economia. Essas reduções nos mais 
diferentes setores seriam obtidas por uma combinação 
de várias medidas. A título de sugestão, temos aqui, 
apenas uma ilustração: redução de 80% do desma-
tamento – que é esse esforço que começou desde 
2004, com o Plano de Combate ao Desmatamento, 
que já mencionei, esse já está em curso –; redução 
nas emissões da indústria, com programas, inclusive, 
que podem ser feitos, e gerando emprego de efici-
ência energética; redução nas emissões do setor de 
transporte; ampliação do uso de biocombustíveis, que 
pode ser perfeitamente levado para o setor em uma 
quantidade significativa para fazer essa diferença; e 
aumento do reflorestamento – com o reflorestamento 
teremos aí um duplo processo de sequestro de car-
bono, porque a árvore, para crescer, também faz essa 
limpeza da atmosfera. 

Agora, Sr. Presidente, está sendo colocado um 
argumento de que não é possível ter compromisso 
de meta – algumas autoridades estão dizendo isso –, 
porque não haveria confiabilidade para chegar a um 
número. Ora, vários Ministérios têm feito estudos e têm 
mostrado que é possível termos uma meta que possa 
estar aí na casa de uma redução de 20% e 40% das 
emissões de efeito estufa em 2020. 

O Ministério de Ciência e Tecnologia, que insti-
tuiu a Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças 

Climáticas Globais – Rede Clima, com a finalidade de 
propor políticas e estratégias para lidar com as mu-
danças climáticas e de produzir dados e informações 
para subsidiar a posição brasileira nas negociações 
sobre o regime internacional de mudanças climáticas, 
apresentou recentemente um estudo em que aponta 
que o Brasil pode assumir uma meta de redução das 
emissões de 35% em 2020. 

Quando as autoridades falam que isso não é 
possível, pode ser que haja um desconfiança em re-
lação ao que nossos cientistas e pesquisadores es-
tão dizendo. No entanto, quando alguns cientistas e 
pesquisadores vêm a público e propõem, através de 
estudos cuja base de dados às vezes não se conhece 
nem como foram feitas essas pesquisas, mudança no 
Código Florestal, redução de reserva legal, uma série 
de investidas contra a legislação ambiental, esses, 
sim, são respeitáveis, confiáveis, e imediatamente se 
processa o que eles estão dizendo. E quase se fez 
isso aqui no Senado, quando se ia dar crédito a uma 
discussão que era ainda muito embrionária. Os dados 
foram mudando a cada debate que se fazia, inclusive 
um aqui no plenário desta Casa. Ficou demonstrado 
que o que se estava dizendo sobre a reserva legal 
para que ela fosse reduzida não estava em acordo 
com a realidade que vinha sendo estudada por outros 
pesquisadores. 

De sorte que nós temos aqui estudos de vários 
Ministérios: Ministério de Ciência e Tecnologia, Minis-
tério do Meio Ambiente, Ministério de Relações Exte-
riores, Ministério da Agricultura. Enfim, essa rede que 
foi criada inclusive tem o Prof. Carlos Nobre à frente 
desse processo e está dizendo que é possível chegar 
a 2020 com uma redução em torno de 35%. O Minis-
tério do Meio Ambiente está dizendo que é possível 
em torno de 40%. 

Assim, as autoridades brasileiras precisam assu-
mir o sentido de urgência do que está acontecendo no 
planeta e no Brasil e chegar a Copenhague com uma 
proposta que tenha sido discutida não só no Governo, 
mas com a sociedade, com os empresários, com as 
ONGs, com a Academia e com o Congresso, que tem 
uma proposta, tem uma comissão que está estudando 
a questão de mudanças do sistema climático e quer 
apresentar um conjunto de sugestões, para que não 
tenhamos que ser surpreendidos, às vésperas de Co-
penhague, com uma delegação que viaja com uma po-
sição que não é conhecida da sociedade brasileira.

E eu espero, sinceramente, que se possa sair 
da próxima reunião, no dia 14, com uma meta não só 
de redução para o desmatamento, mas também para 
a indústria, também para a agricultura e também para 
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o setor de energia. E, com certeza, o Brasil estará à 
altura da potência ambiental que ele é.

Se nós continuarmos seguindo o mesmo cami-
nho e a trajetória daqueles que, como a China, a Índia, 
com todo respeito, e até mesmo os Estados Unidos, 
estão dizendo que vão fazer um esforço interno mas 
que isso não significa um número, não significa metas, 
se o Brasil for por esse caminho, ele perde a chance 
de liderar o processo junto aos emergentes e junto aos 
desenvolvidos. Junto aos emergentes, mostrando que 
é possível um país em desenvolvimento se compro-
meter com metas. E junto aos desenvolvidos, criando 
um constrangimento ético de que se eles, com maio-
res condições e maiores emissões, não fazem a sua 
parte, um país em desenvolvimento, com menores 
condições, é capaz de fazê-lo.

Eu concedo o aparte ao Senador Marco Ma-
ciel.

O Sr. Marco Maciel (DEM – PE) – Nobre Sena-
dora Marina Silva, ouço com atenção, como de resto 
todo o plenário, o pronunciamento de V. Exª, que trata 
da questão ambiental e, de modo especial, da próxima 
reunião de Copenhague, que será iniciada em dezem-
bro próximo – e estamos muito próximos do mês de 
dezembro. V. Exª faz uma exposição muito completa 
sobre o quadro brasileiro e sobre as alternativas que 
nós devemos ou podemos oferecer nesse grande en-
contro internacional. Mas o que me preocupa no caso 
específico é que hoje já estamos no dia 4 de novembro 
e ainda não vi, de maneira muito clara, uma definição 
por parte do Poder Executivo, ou seja, acho que uma 
questão tão sensível como essa das mudanças climá-
ticas precisaria de uma formulação com bastante an-
tecedência, para que se pudesse fazer, como, aliás, V. 
Exª observa, inclusive uma negociação com os países 
desenvolvidos e com os países em desenvolvimento, 
tentando articular uma grande rede que pudesse fazer 
prosperar um resultado positivo de Copenhague. Eu 
insisto nesse campo por uma razão muito simples: nós 
vivemos aqui a experiência de Kyoto, grandes expec-
tativas foram despertadas, e nós estamos vendo que 
Kyoto, mais uma vez, teve sua sorte logo comprometida, 
primeiro, pela recusa de Bush a assinar o documento 
e, posteriormente, pela inércia, resultado de uma certa 
paralisia dos não interessados em enfrentar a questão 
climática. Então, eu diria que o que V. Exª traz, como 
sempre o faz, à consideração do Senado é extrema-
mente importante. Mas eu acho essencial que o Go-
verno seja mais pró-ativo, para usar uma expressão 
muito em moda, no sentido de ter uma proposta que 
possa sensibilizar os países subdesenvolvidos, os em 
desenvolvimento, e, sobretudo, os desenvolvidos; ou 
seja, os países afluentes que são os mais influentes. 

Cumprimento V. Exª pela determinação e pela forma 
perseverante com que defende esse tema tão sensível 
para o País e para o nosso desenvolvimento.

A SRA. MARINA SILVA (PV – AC) – Obrigada 
pelo aparte de V. Exª. Concordo com o sentido de ur-
gência e de que o governo já está atrasado em relação 
à formulação da posição brasileira.

Concedo um aparte ao Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senado-

ra Marina, há pouco tempo, o Presidente da República 
falou que, no Brasil, para governar, a gente precisa 
fazer alianças entre anjos e demônios, para não usar 
uma metáfora mais sagrada, pois não gosto de brin-
car com essas coisas. Eu creio que ele está tentando 
fazer essa aliança também nesse caso; só que ele se 
esqueceu de dizer que, no Brasil, em todas as alianças 
entre anjos e demônios, são os demônios que vencem. 
São eles que ganham para manter a corrupção; são 
eles que ganham para não mudar a educação; são 
eles que ganham, inclusive, no que a senhora está 
falando, para não mudar o modelo econômico a fim 
de termos um desenvolvimento sustentável. Eu temo 
que o que vai sair dessas negociações, dessas con-
versas, vai ser mais um conjunto de acordos impres-
táveis para reorientar o futuro do Brasil. Eu não estou 
querendo que se façam políticas autoritárias e que se 
tente uma revolução, passando por cima de todas as 
forças. Mas a liderança do Presidente poderia ser usa-
da para de fato conseguir uma redução das emissões 
todas. Isso exige uma mudança no modelo industrial, 
e não apenas no modelo das serralharias. Não vejo 
essa vontade. Por isso, o seu discurso é importante. 
Mas eu queria dizer uma coisa: se o Presidente, de 
fato, está querendo – e tem uma posição de liderança 
–, acho que ele deveria fazer uma coisa que é comum 
nos países mais desenvolvidos. Estando já no último 
ano do seu Governo, ele deveria levar para Copenha-
gue todos os candidatos a Presidente da República. 
A senhora deveria ser convidada; o Ciro Gomes deve-
ria ser convidado. O PSDB está lá sem saber qual é 
o deles, então peça que indiquem um deles. E levaria 
não apenas o Governo de hoje, mas aqueles que re-
presentam o governo do futuro. Deixo essa sugestão, 
sabendo que ela não vai ser aceita. Mas, se eu fosse o 
Presidente, no último ano do meu mandato, eu levaria 
a senhora como parte da minha equipe, para mostrar 
ao mundo que haverá continuidade nos compromissos 
que nós assumimos. Até lá eu espero que a sua cam-
panha continue crescendo, para convencer o Brasil de 
que estamos no rumo errado. Fazer PAC para acelerar 
em direção ao abismo, é melhor não crescer. Temos é 
que fazer uma inflexão no destino do Brasil, e não uma 
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aceleração no velho e tradicional destino depredador 
e concentrador que temos seguido.

A SRA. MARINA SILVA (PV – AC) – Agradeço 
a V. Exª o aparte, sei que V. Exª tem todo...

O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – V. Exª me per-
mite um aparte?

A SRA. MARINA SILVA (PV – AC) – ...um com-
promisso com a agenda do desenvolvimento susten-
tável e sabe que os compromissos que precisam ser 
assumidos são de longo prazo, tanto é que os esforços 
precisam ter uma meta até 2020 e depois uma meta 
até meados do século.

De sorte que V. Exª tem razão, quando diz que 
deve ser um compromisso, uma plataforma de todos 
os partidos, independentemente de quem vai ganhar 
o Governo. Não há mais como retroceder em relação 
ao desmatamento, não há como retroceder quanto a 
ter uma matriz energética limpa e segura, e não há 
como retroceder em relação ao Brasil mudar o eixo 
do seu desenvolvimento para uma economia de bai-
xo carbono.

Concedo o aparte ao Senador Valter Pereira e, 
depois, ao Senador Valdir Raupp.

O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – Senadora 
Marina Silva, constatei que compensou trocar o horário 
com V. Exª, porque, mais uma vez, vai V. Exª à tribuna, 
para mostrar ao mundo a preocupação que o Senado, 
o Congresso, o Brasil tem com a questão ambiental, 
com a questão do clima. O trabalho de V. Exª é por to-
dos nós reconhecido. V. Exª efetivamente dá a maior 
contribuição para essas questões que são diretamente 
relacionadas à qualidade de vida de todos nós. Con-
cordo com V. Exª em um aspecto: é preciso estabelecer 
metas. Mas há divergências quanto aos números que 
são possíveis de serem alcançados. Há divergências 
também quanto às formas de se alcançarem essas me-
tas. Entendo que é prioridade neste momento o debate 
para encontrar a consistência desses números. V. Exª 
tem razão. Eu estava, se não me engano, presidindo 
a reunião à qual V. Exª se reportou, quando ocorreu 
a divergência mais direta, mais profunda sobre esse 
tema. Mas acho que é possível encontrar, até porque 
hoje a preocupação com as questões ambientais não 
está só na academia, não está só nos parlamentos. 
Ela ganha corpo em toda a sociedade. E acho que é 
até um equívoco, quando se inquinam alguns setores, 
como o setor produtivo, o do agronegócio e o da agri-
cultura familiar, de responsáveis, por não se avançar, 
com mais celeridade, nessa direção.

(Interrupção do som.)

O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – Entendo, 
Senadora Marina, que a discussão suscitada por V. 

Exª precisa ser aprofundada. É preciso também que 
tenhamos a humildade suficiente para encontrar cami-
nhos, que não são aqueles que entendemos que são 
os únicos. Acho que esse debate tem de comportar 
a transigência. Uma das questões que acho que tem 
emparedado um pouco esse debate é a do passivo. 
Essa questão realmente é delicada, porque envolve 
as mudanças na legislação, que, outrora, eram mais 
tolerantes com determinados procedimentos que fo-
ram adotados. Portanto, se houver um pouquinho de 
renúncia de cada lado, acredito que vamos encontrar 
as metas. Acho que tem de haver metas. Pode não ser 
a meta idealizada por V. Exª, pode ser que não seja 
a meta idealizada pelo Ministério do Meio Ambiente, 
mas que temos de buscar a meta possível, disso não 
tenho a menor dúvida. Parabéns a V. Exª por mais uma 
demonstração de compromisso com essa questão, que 
é crucial para a vida humana. 

A SRA. MARINA SILVA (PV – AC) – Obrigada, 
Senador.

E concedo já o aparte ao Senador Raupp, lem-
brando que a Mesa já comunica meu tempo regula-
mentar.

O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Serei bastante 
breve. Quero parabenizá-la pelo brilhante pronuncia-
mento. Ninguém mais do que V. Exª tem autoridade 
para falar sobre o tema de meio ambiente no País e até 
fora do País. Mas nós temos uma proposta, Senadora 
Marina, que nunca esteve tão fácil de ser aprovada 
neste Congresso, na Câmara e no Senado, que é a do 
Desmatamento Zero. Por que não levar essa proposta 
do Desmatamento Zero para Copenhague? Sei que, 
na Amazônia, há a consciência, hoje, de que ninguém 
mais quer derrubar e queimar. Essa consciência está 
sendo formada, e V. Exª tem uma parcela muito gran-
de de contribuição em tudo isso. Então, por que não 
aproveitar este momento fértil, que há agora, dessa 
proposta do Desmatamento Zero? Eu mesmo tenho 
uma proposta, mas não precisa ser a minha. V. Exª é 
Relatora, na CCJ, da minha proposta, mas não precisa 
ser a minha proposta. Há várias outras, tramitando na 
Casa, que poderão ser aprovadas. E podemos levar 
para Copenhague, ainda até dezembro, essa proposta 
de Desmatamento Zero. Basta que o Governo abrace 
essa causa, que os ambientalistas a abracem. Mas vejo 
que os ambientalistas não estão muito interessados 
nessa proposta. Não sei por que, mas há uma certa 
desconfiança. Vamos deixar a desconfiança de lado e 
acreditar nessa proposta, que é, talvez, a melhor para 
o Brasil, hoje: o desmatamento zero.

A SRA. MARINA SILVA (PV – AC) – Agradeço 
a V. Exª o aparte e agradeço à Mesa. Já concluo, Sr. 
Presidente.
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Acho que o Brasil não pode perder a oportunida-
de de ir a Copenhague com uma proposta, discutida 
com a sociedade; deve estar comprometido com metas. 
Obviamente, é um processo de negociação dentro do 
Governo, que envolve vários Ministérios – não apenas 
o Governo, mas também os diferentes setores da so-
ciedade e do Congresso.

Devemos ter uma vigilância muito grande, porque 
o que está em curso, agora, é o Floresta Zero, com a 
proposta que querem aprovar a toque de caixa, lá na 
Câmara dos Deputados, ou seja, a de mudar o Código 
Florestal. De sorte que precisamos de dar consequ-
ência, do ponto vista prático, à legislação ambiental: 
não mudá-la para voltar à velha forma de uso das flo-
restas, à velha forma de uso da terra, mas criar os in-
centivos e os meios necessários para transitar dessa 
forma inadequada para a forma correta de desenvolver 
o nosso País.

A proposta de Desmatamento Zero tem, sim, o 
acolhimento dos ambientalistas. Há uma divergência 
em relação a alguns aspectos. Alguns defendem o 
Desmatamento Zero em troca do perdão de tudo que 
foi praticado de irregularidade e crime até agora. Isso 
não é possível, até porque se fez isso em relação à re-
gularização fundiária, dizendo-se que se iria dar terra, 
de forma indiscriminada, para todas as pessoas – 67 
milhões, sem critérios –, e o que ficou demonstrado é 
que, em vez de diminuir o desmatamento, como dis-
seram, ele voltou a crescer, não só nas propriedades 
particulares, mas em terra pública. Eu ouvi, neste ple-
nário, o debate de que, se se aprovasse, conforme 
estava, haveria o marco zero, e, a partir daí, não ha-
veria mais desmatamento. Infelizmente, não foi isso 
que aconteceu.

Nós, então, precisamos trabalhar no sentido de 
andarmos para a frente – para a frente, rumo a um 
novo modelo de desenvolvimento, que seja capaz de 
atender às reais necessidades das gerações presen-
tes, sem comprometer o futuro.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Nossos cumprimentos à Senadora Marina Silva por 
suas preocupações com o meio ambiente.

O SR. VALDIR RAUPP (PSC – RO) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Expediente. 

A Presidência comunica que está convocada 
sessão solene conjunta, do Congresso Nacional, a 
realizar-se amanhã, dia 5 de novembro do corrente, 
às 10 horas, no plenário do Senado Federal, destinada 
a comemorar o Dia Nacional da Cultura.

Pela ordem, tem a palavra o Senador Valdir Rau-
pp.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, queria 
apenas fazer aqui um apelo ao Presidente do Senado, 
José Sarney, e ao Presidente da Câmara, Michel Te-
mer, para que convoquem uma reunião especial para 
a promulgação de algumas matérias.

Falo da PEC da DRU e da PEC da Transposição 
dos Servidores do meu Estado, Rondônia, que foi apro-
vada na semana passada, em dois turnos, quebrando-
se, inclusive, interstício aqui no Senado Federal. Foi 
uma coisa muito linda que fizemos aqui, corrigindo uma 
injustiça com o meu Estado, o Estado de Rondônia, e 
buscando a isonomia com os Estados de Roraima e 
Amapá. Fizemos todo esse esforço aqui.

Fiquei sabendo que, talvez, no dia 11, na próxi-
ma quarta-feira, seja convocada essa reunião. Assim, 
quero aqui reforçar o apelo no sentido de que os Pre-
sidentes das duas Casas, realmente, convoquem para 
o dia 11 uma sessão especial de promulgação da PEC 
nº 87, a da transposição dos servidores de Rondônia, 
e também da PEC da DRU. Então, partiremos para a 
terceira etapa, que é a da regulamentação por parte 
do Ministério do Planejamento, do Governo Federal. 
Devem, então, sentar à mesma mesa os dois Gover-
nos, o estadual e o federal, para fazerem a transposi-
ção de fato e de direito.

Era isso, Sr. Presidente. 
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Senador Valdir Raupp, eu queria comunicar apenas 
que a Senadora Ideli fez reivindicação semelhante e 
parece que quarta-feira haverá essa promulgação. En-
tão, eu queria juntar essa reivindicação de V. Exª com a 
da Senadora Ideli e encaminhá-la ao nosso Secretário 
João Pedro para que a leve.

Está ao nosso lado aqui o mais jovem parlamentar 
do Congresso Nacional, Dr. Filipe Pereira. Ele repre-
senta o Rio de Janeiro e pertence a esse grandioso 
partido, de perspectivas invejáveis no engrandecimento 
da democracia, o Partido Social Cristão, que eu tenho 
a honra de representar neste Senado. Dr. Filipe Pe-
reira é do Rio de Janeiro e é filho do Vice-Presidente, 
Pastor Everaldo.

Agora, convocamos para usar da tribuna – nós 
estamos alternando – o Senador Osmar Dias; depois, 
é Valter Pereira. 

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Fora do 
microfone.) – Alvaro Dias. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Alvaro Dias. Mas eles estão juntos. Eu ensinei, como 
o Partido Social Cristão, aquilo que Abraham Lincoln 
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disse inspirado na Bíblia: a casa dividida será facilmen-
te derrubada. Este País não pode ser metade livre e 
metade escravo. Então, eu pela liderança aconselho 
os Dias a se unirem para termos melhores dias no 
Paraná e no Brasil.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela Lide-
rança. Sem revisão do orador.) – Sem dúvida, Sena-
dor Mão Santa.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senado-
ras, primeiramente o clamor do homem do campo, 
que deve ser sempre amplificado. Trago para regis-
tro nos Anais do Senado Federal um relato contun-
dente de um agricultor da cidade de Cafelândia, no 
Estado do Paraná, de nome Nivaldo Almir Parzia-
nello, traduzido numa correspondência dirigida ao 
gerente do Banco do Brasil naquela localidade. É 
essa correspondência que eu peço seja escrita nos 
Anais desta Casa.

O Sr. Nivaldo destaca que o Banco do Brasil dei-
xou de atuar como parceiro do agricultor. Diz ele: “Já 
não é mais um banco de fomento à agricultura brasilei-
ra”. Esse agricultor diz que o Banco do Brasil é apenas 
um mero repassador de dinheiro, por intermédio “das 
cooperativas e empresas, para as indústrias multina-
cionais de defensivos, adubos e sementes”. 

É uma denúncia séria, Senador Valter Pereira, 
desse agricultor. 

No seu relato, ele ressalta o constante e injusti-
ficado reajuste dos preços dos adubos e defensivos, 
e a postura omissa da instituição que, segundo ele, é 
conivente. 

Ele diz:

“O Banco do Brasil, por sua orientação 
técnica, impõe ao colono o que deve ser usa-
do, ou não, no plantio. Até a quantidade de 
adubo a ser utilizada é determinada pelo Ban-
co. Por outro lado, sem a utilização de certos 
defensivos não é disponibilizado o dinheiro 
de custeio”. 

É com muita tristeza que constatamos que o agri-
cultor de um Estado onde a agricultura tem importância 
estratégica tenha a seguinte visão do Banco do Brasil. 
Diz o agricultor: 

“Virou um banco burocrata e mercanti-
lista. Deixou de ser um agente do desenvolvi-
mento nacional. Para todo e qualquer emprés-
timo, certidões inúmeras são solicitadas, sem 
qualquer fundamento legal.” 

Ao solicitar a transcrição, na íntegra, nos Anais
da Casa, da carta do Sr. Nivaldo Almir Parzianello, 
endereçada ao gerente do Banco do Brasil de Cafe-
lândia, solicito igualmente à Mesa o envio da cópia da 

referida correspondência ao Sr. Presidente do Banco 
do Brasil.

Essa é a solicitação, Sr. Presidente.
Quero também, Sr. Presidente, abordar a questão 

da dívida pública brasileira.
O Governo Lula é afeito a anúncios espetacu-

losos e se notabilizou por difundir números e cifras 
que lhe convém. Os seus entusiastas comemoraram 
o anúncio do percentual da “menor” relação dívida/
PIB desde 1998 como mais uma prova cabal da com-
petência petista. O Governo teria conseguido baixar 
tal percentual ao patamar de 36,7%, que, às véspe-
ras das eleições de 2002, tinha atingido o “recorde” 
de 56,9%.

Mais uma vez, o triunfalismo exacerbado do Go-
verno não exibe a realidade. 

O cálculo percentual que resultou nos 36,7% foi 
feito com base na dívida externa líquida. Esse “pequeno 
detalhe” faz toda a diferença, considerando que, nesse 
caso, capitais externos que entram no País são usados 
para abater a dívida externa.

De acordo com o economista Rogério Werneck, 
“a dívida mais cara é a interna, e ela subiu de 40% do 
PIB para 60% do PIB no período do Governo Lula em 
que arrecadação mais subiu”.

Na verdade, em matéria fiscal o Governo vem 
ludibriando muita gente. Se o cálculo fosse feito com 
base nos valores brutos das dívidas, o percentual se-
ria idêntico ao “recorde” histórico deixado pelo governo 
anterior. Vale recordar que o esse recorde histórico é 
um percentual contaminado pela chamada “Crise Lula”, 
advinda do temor do mercado de que o candidato fa-
vorito das pesquisas, o então candidato Lula, fizesse 
mudanças radicais na política econômica consolidada 
no Governo Fernando Henrique Cardoso. À época, o 
dólar chegou ao patamar dos R$4,00, valor que ele-
vou ainda mais a dívida e, consequentemente, seu 
percentual em relação ao PIB.

O Governo Lula se beneficiou de uma conjun-
tura econômica internacional amplamente favorável. 
Todavia, bastou enfrentar uma crise internacional, a 
única de sua gestão, para que o percentual de endi-
vidamento interno, proporcionalmente ao PIB, subis-
se 8 pontos percentuais, alcançando quase 44% em 
agosto último.

Como atestam os especialistas, as crises se re-
fletem sobremaneira na dívida pública. Portanto, não 
podemos relativizar o percentual de endividamento na 
“Crise Lula” no final do Governo FHC que o PT utiliza 
sempre como parâmetro.

Ademais, mesmo levando em conta essas variá-
veis, ainda seria incorreto comparar as dívidas brutas 
de hoje e do final da era FHC, pois com o dólar próximo 
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dos R$4,00 (hoje está a R$1,72 aproximadamente) o 
valor da dívida externa fica muito maior na era FHC 
quando seus valores são convertidos para reais, con-
versão essa essencial já que o cálculo final da dívida 
pública é feito em moeda local. 

Segundo o economista Milton Aquino, que analisa 
a comparação dos percentuais de endividamento entre 
os governos Fernando Henrique e Lula, considerando 
a dívida externa bruta, “quando consideradas as dívi-
das brutas e quando utilizamos uma mesma cotação 
do dólar para conversão da dívida externa, o Governo 
FHC, mesmo enfrentando um período turbulento, te-
ria reduzido o percentual de endividamento, enquanto 
que o Governo Lula, mesmo com um cenário positivo, 
teria mantido o mesmo percentual de endividamento 
deixado por FHC”. Por isso, podemos entender que o 
atual Governo fuja de cálculos com base nos valores 
absolutos. 

Por fim, devemos lembrar que o cenário da recen-
te crise foi diverso: não houve fuga maciça de capitais, 
muito menos disparada do dólar, fatos presentes em 
crise anteriores que obrigaram o Governo a queimar 
bilhões em reservas. “Isto não ocorreu por dois moti-
vos principais: o primeiro é que o dólar está fraco em 
todo o mundo; o segundo é que, como a crise teve seu 
epicentro no Primeiro Mundo, os investidores ficaram 
sem ter para onde fugir”. 

Como explicar, então, os 36,7%? 
O Governo Lula incluiu no cálculo da dívida pú-

blica a dívida externa, como se ela estivesse negativa 
em US$273 bilhões, o que puxa o valor da dívida final 
para baixo em mais de US$500 bilhões. 

A mágica é a seguinte: devido ao enorme flu-
xo de capitais que entrou no País a partir de 2006, 
o Governo abate do total da Dívida Externa Bruta 
os dólares aqui investidos, valores que compensam 
o total da dívida bruta no valor de US$277 bilhões 
em agosto de 2009 e a tornam negativa em US$273 
bilhões! Essa é a mágica. Note que a diferença en-
tre o valor positivo e negativo da dívida externa é 
de US$ 550 bilhões de dólares, um valor cinco ve-
zes superior à dívida externa do período militar. Ou 
seja, é preciso ser muito crédulo para acreditar que 
o Governo Lula pagou US$ 550 bilhões em apenas 
três anos, como declarou o Presidente em pronun-
ciamento oficial. 

O que não podemos ignorar é o fato de termos 
uma dívida pública explosiva: a dívida pública federal 
atingiu o montante de R$1,5 trilhão no mês de agosto 
passado (dados do Tesouro Nacional) e deve ultrapas-
sar R$1,6 trilhão no final deste ano. 

O fundamento de uma política fiscal saudável está 
na limitação dos gastos públicos não essenciais e na 
forte disciplina na redução do endividamento.

Se, proporcionalmente ao PIB, a dívida interna 
pulou de 38,5% em 2008 para 44% no ano corrente até 
o mês de outubro, constatamos estar diante de uma 
verdadeira bomba-relógio de efeito retardado e que 
terá de ser desarmada nos próximos três anos. 

É um alerta para os candidatos à Presidência 
da República: a dívida interna de R$1,6 trilhão é uma 
bomba-relógio com efeito retardado. Será uma herança 
maldita para o próximo governo.

Especialistas em contas públicas afirmam: não 
restará alternativa ao próximo governo senão ope-
rar drásticas mudanças estruturais na qualidade das 
despesas públicas federais. Quem quer que seja o 
próximo Presidente da República, terá a missão de 
desmontar, sob pena de explosão no seu colo, esse 
petardo. Essa será uma das heranças malditas do 
atual Governo.

Se medidas corajosas e impopulares não forem 
adotadas, a deterioração fiscal será paga pelo velho 
tripé: trabalhadores, consumidores e contribuintes.

Por fim, constata-se que o Governo Lula des-
perdiçou oportunidades únicas. Perdeu uma grande 
chance de criar condições para um crescimento sus-
tentável, com a redução da dívida pública e da carga 
tributária. Na avaliação do pesquisador Flávio Rabelo 
Versiani, o Brasil consegue crescer mesmo pagando 
quase R$300 bilhões por ano de juros e amortizações 
da dívida. “Imaginem como estaria então hoje este 
País se o Governo Lula tivesse realmente reduzido a 
dívida pela metade!”

Sr. Presidente, o nosso modesto objetivo é des-
pertar reflexão sobre o comportamento do Governo, 
que faz crescer assustadoramente os gastos conside-
rados supérfluos, as denominadas despesas correntes, 
inchando ao máximo a máquina e comprometendo 
uma política fiscal indispensável para a manutenção 
da estabilidade econômica no País. 

O aumento da dívida interna de forma avassala-
dora – e ela é constante, ela é ininterrupta – vai levar, 
sem dúvida nenhuma, o próximo governo a receber uma 
bomba-relógio com efeito retardado. E terá que adotar 
medidas drásticas e impopulares para redirecionar o 
País na direção do desenvolvimento econômico.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Esse foi o Senador AD, Alvaro Dias, do Paraná, mos-
trando as suas preocupações com o futuro do País 
pelo desmando desse Governo.

V. Exª será atendido ,de acordo com o Regimen-
to, na sua solicitação.

Pela ordem, o Senador Romeu Tuma.
Em seguida, como orador inscrito, Valter Perei-

ra.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Estou pedindo licença ao 
Senador Valter Pereira, que está inscrito, apenas para 
algo que me surpreendeu e me amargurou muito, Se-
nador Mão Santa, Senador Alvaro Dias. Foi a matéria 
publicada no Estado de S.Paulo, que traz uma an-
gústia profunda até para quem já teve experiência na 
área da segurança.

O Senador Valter tem feito discursos importan-
tes sobre o grande problema da segurança em nosso 
País. 

Mas eles estão apresentando, a Polícia Rodovi-
ária Federal, um relatório mapeado de todo o Brasil 
dos pontos de exploração sexual de menores: meninas 
que se vendem por R$2,00 – por R$2,00!

Então, estou requerendo à CPI da Pedofilia que 
requeira uma cópia desse levantamento feito pela Polí-
cia Rodoviária Federal sobre 1.819 pontos vulneráveis 
para a exploração sexual de menores nas estradas 
brasileiras, e são publicações sobre violência.

É uma coisa muito triste, Senador Mão Santa. Por 
isso, vamos trabalhar em cima, porque se identificam 
– aqui está o mapa – mais de 1.800 pontos. Como é 
que nós vamos combater meninas, crianças, que se 
vendem por R$2,00, provavelmente para comprar crack
e outras drogas que estão levando a nossa juventude 
a um processo de declínio muito grande?

Acho que nós temos de lutar contra, e tenho 
certeza de que V. Exª compactua conosco neste de-
sejo de melhorar a situação dessas crianças por esse 
Brasil afora.

Obrigado, Senador Valter.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Esse foi o Senador Romeu Tuma, que mostra as suas 
preocupações com o uso da droga pela mocidade e 
a consequente violência. Então, chama a atenção do 
Governo Federal.

Com a palavra o Senador Valter Pereira, ele que 
é Senador pelo PMDB do Estado do Mato Grosso do 
Sul.

Hoje V. Exª quer falar quantos minutos? Quer 
igualar a Pedro Simon?

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 

Presidente, na verdade, eu não quero nem fazer um 
pronunciamento; quero fazer apenas um comentário 
sobre um pronunciamento feito pelo Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República a respeito da vio-
lência. Em poucos minutos, estarei com esta tribu-
na disponibilizada para o próximo colega que está 
inscrito.

Mas, Sr. Presidente, Senador Mão Santa, Senador 
Romeu Tuma, se V. Exª prestou atenção na declaração 
do Presidente Lula, feita no Recife, pode seguramente 
ter um ingrediente de confiança para o enfrentamento 
da criminalidade.

Aqui está no jornal a seguinte notícia:

Em discurso a profissionais da área de 
saúde, em Recife, o Presidente Lula fez, on-
tem à noite, um mea culpa sobre a atuação do 
Governo no combate às drogas no Brasil.

O Governo não sabe ainda como enfrentar o 
problema, em especial, o uso do crack, o consumo, a 
expansão do crack.

Há uma questão séria, pondera o Presidente, 
que não é brasileira, americana, francesa ou bolivia-
na, que é a questão das drogas. Está ficando claro 
que, do jeito que nós estamos tratando as drogas 
até agora, não está dando resultado. O que estamos 
vendo é gente cada vez mais jovem envolvida com o 
crack, que é borra de cocaína. (...) Nem o Governo 
nem o ministro tem receita para resolver o problema, 
mas o dado concreto é que o problema está ficando 
sério – disse Lula, na presença do Ministro da Saúde 
José Temporão.

É bem verdade que ninguém tem solução defini-
tiva, concreta e abrangente para enfrentar o problema 
da violência, o problema da criminalidade, mas todos 
nós temos aqui uma informação segura de que a maior 
fonte da criminalidade está no tráfico, na comerciali-
zação e no consumo de drogas.

Isso é inquestionável. E uma das receitas, temos 
dado aqui desta tribuna, não só da minha fala, como 
da fala de abalizados outros Parlamentares, como o 
Senador Romeu Tuma, que está aqui presente, e tan-
tos outros que têm se preocupado com esta questão 
da criminalidade, da violência e do tráfico.

E para se combater a criminalidade na fonte, não 
há dúvidas de que a primeira medida, que é universal-
mente reconhecida por todos os que discutem esse 
sistema aqui no Senado Federal, está no controle das 
fronteiras, porque é por meio das fronteiras que vem a 
arma pesada utilizada pelo tráfico no Rio de Janeiro, 
em São Paulo, no Espírito Santo e em todas as capitais 
brasileiras. É pela fronteira que se pratica o tráfico de 
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entorpecentes. A maconha vem do Paraguai. A cocaína 
vem da Bolívia, da Bolívia dos cocaleiros.

Honra-me, Senador Romeu Tuma.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Senador Val-

ter Pereira, eu não errei quando disse que V. Exª traz 
a essa tribuna, já há vários dias, a sua grande pre-
ocupação com a segurança, principalmente do seu 
Estado que faz fronteira com os países produtores de 
drogas. O que tem me preocupado muito, Senador, 
é que houve uma desativação da área de segurança 
da Polícia Federal na fronteira. Parece-me que o Pre-
sidente está querendo trazê-la de volta, em conjunto 
com a Polícia do Estado, com a Militar e com outros 
setores, para poder dar combate ao tráfico. E estou 
preocupadíssimo com o tráfico de armas, que tem o 
mesmo caminho, a mesma estrada. Hoje, não temos 
nenhum tipo de controle. Quando há uma apreensão 
de armas com uma quadrilha organizada... Porque hoje 
há o que efetua o crime, há o que rouba os veículos 
que vão ser utilizados, que aluga para essa quadrilha, 
e há os que possuem as armas também e, mediante 
comissão, cedem o armamento. Então, é uma estrutura 
empresarial com vários segmentos. Não há investiga-
ção sobre a arma apreendida. Ocorre que ela serve 
de indiciamento do criminoso, mas não vão atrás da 
origem. Alguém a fabricou, ela tem número... Há o país 
que fabricou a arma, que, provavelmente, tem a nota 
fiscal da primeira entrega. Isso não está acontecendo. 
Por isso o trabalho de inteligência tem que ser desen-
volvido. Eu não posso deixar de cumprimentar V. Exª 
pela sua aflição, pela sua dedicação em estudar essa 
terrível situação, principalmente em área de fronteira, 
que é o espaço livre para a passagem de todo crime, 
o que infelizmente tem afetado muitos centros urba-
nos do País.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Mais 
uma vez a intervenção de V. Exª só enriquece o nos-
so raciocínio. Efetivamente, as coisas acontecem na 
fronteira, mas aqui, quando há apreensão, é preciso 
que se investigue. É preciso saber a origem, a rota por 
onde trafegou a arma, a fim de que os tratados e as 
convenções internacionais resultem na contribuição 
para que o Governo brasileiro consiga fazer esse gra-
ve enfrentamento.

O primeiro passo que eu acho que precisava ser 
dado era o mea culpa do Presidente Lula. Eu acho que 
o Governo tem que reconhecer os esforços que têm 
sido expedidos para enfrentar o crime organizado no 
País. Isso é um passo efetivamente importante que o 
Governo dá para que novas estratégias venham a subs-
tituir o modus operandi que hoje está vigorando.

Então, Senador Romeu Tuma, da nossa parte, 
da parte do Senado Federal, existe todo um esforço 

que é desenvolvido pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania desta Casa e também do lado da 
Câmara dos Deputados, que tem enfrentado aquela 
parte que nos cabe, que cabe ao Parlamento brasileiro, 
que é referente à legislação. Nesse particular, temos 
aprovado as medidas que são adequadas. Houve, de 
uns dez anos para cá, certo afrouxamento nas nor-
mas que regulam as atividades ilícitas, especialmen-
te a criminalidade. Disso também não resta a menor 
dúvida. E esse afrouxamento decorre de uma teoria 
segundo a qual é preciso dar oportunidade, é preciso 
ser tolerante, é preciso lidar com o delinquente como 
uma pessoa normal, uma pessoa recuperável, uma 
pessoa que mereça, efetivamente, a oportunidade de 
se recuperar, de se ressocializar e de deixar o crime. 
No entanto, nessa toada de oportunizar a ressocia-
lização e a abertura de novas chances, aconteceu 
que a legislação veio a favorecer, inclusive, os de-
linquentes que reincidem frequentemente no crime 
ou que acabam se valendo de auxílios, do concurso 
de jovens adolescentes que dão aquele escudo para 
garantir a impunidade dos mentores das organiza-
ções criminosas. Infelizmente, a legislação caminhou 
para essa direção e o resultado foi desastroso para 
a segurança pública, porque a criminalidade só au-
mentou, a criminalidade só ganhou terreno durante 
esse período todo. 

Hoje, aqui no Senado, começou uma reversão 
de tendências que está levando a uma mudança no 
ordenamento jurídico penal, a fim de adaptá-lo às con-
dições reais que estamos enfrentando.

Hoje mesmo tivemos uma sessão na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania para levar a efeito 
as discussões e a deliberação sobre o Projeto de Lei 
nº 30, de 2008, que traz mudanças importantes para 
a questão da progressão da pena, para a questão do 
livramento condicional, endurecendo as sanções, por-
que no afrouxamento não deu certo. O que se precisa 
agora é endurecer novamente.

Então, aí, já se tem uma sinalização do Congresso 
que, anteriormente, até há poucas semanas – e V. Exª 
é testemunha disto –, encontrava algumas resistências 
por parte de aliados mais chegados ao Governo. Eu 
sou da base aliada do Governo, mas confesso que di-
vergências profundas me separavam dessa linha que 
estava sendo adotada até então na Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, por outros Parlamentares 
mais alinhados. Mas hoje já comecei a perceber que 
haverá consenso e mudanças substanciais que con-
trariam toda essa tendência que vinha vigorando até 
há poucas semanas.

Portanto, acredito que essa linha apontada pelo 
Presidente Lula quando faz seu mea culpa já está re-
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percutindo aqui no Senado Federal, para a esperança 
de toda a sociedade brasileira, que espera das forças 
políticas do nosso País uma resposta eficaz para es-
tancar essa onda de violência que parece levar o Brasil 
para o caminho de uma guerra civil. E seria uma guerra 
civil das piores que se poderia imaginar, porque não 
tem a motivação econômica lícita, não tem a motivação 
ideológica, mas apenas a ambição pelo lucro através 
da ilicitude, do crime, da violência, da truculência, que 
tem se alastrado pelo país afora. 

Então, Sr. Presidente, na verdade, eu queria só 
fazer esse registro para aplaudir o mea culpa do Presi-
dente e manifestar a minha esperança de que, a partir 
deste momento, nós inauguramos um novo momento 
na abordagem desta questão tão delicada, tão desas-
trosa, que é a criminalidade em nosso País. 

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

Esse é o Senador Valter Pereira, mostrando as suas 
preocupações com a violência e a criminalidade. 

Valter Pereira, o estudioso professor Norberto 
Bobbio disse que o mínimo que se tem de exigir de 
um governo é, vamos dizer, a segurança, a vida, a 
liberdade e a propriedade. Realmente, vimos dois 
apelos: um, do Romeu Tuma, que simboliza essa 
luta no nosso País e, agora, Valter Pereira, um juris-
ta, mostrando...

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Presidente, 
a minha esperança é que V. Exª, no próximo mandato, 
esteja aqui conosco para nós continuarmos essa ca-
minhada juntos. Estejam o senhor, Augusto Botelho, 
Alvaro Dias, Senador Valter Pereira e todos que têm 
realmente pensado na população, na sua segurança 
e na vida, que é a coisa mais importante que Deus 
nos deu.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pois eu que agradeço essa deferência toda especial, 
principalmente partindo de V. Exª, que simboliza muito 
na história deste País. Grandeza, por isso que V. Exª 
representa São Paulo. São duas grandezas: Romeu 
Tuma e São Paulo.

Agora nós convidamos para usar da palavra o 
José Nery. Estamos alternando, Augusto Botelho, e 
agora falará um Líder. José Nery é Líder do PSOL e 
representa o Estado do Pará.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador 
Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores, de vez em quan-
do, a história produz seres extraordinários. O autor do 
poema abaixo, sem sombra de dúvida, foi um desses. 
Sua biografia se confunde com a luta pelo socialismo, 
pela liberdade e em defesa da vida.

O poema, Sr. Presidente:

É preciso não ter medo, 
é preciso ter a coragem de dizer. 
Há os que têm vocação para escravo, 
mas há os escravos que se revoltam contra a 

escravidão.
Não ficar de joelhos,
que não é racional renunciar a ser livre [...]

São trechos do poema Rondó da Liberdade, de 
Carlos Marighella. Esse poeta lutador que, há exatos 
40 anos, tombou na luta contra a ditadura militar.

Nascido em Salvador, na Bahia, filho de pai italia-
no e mãe negra, sua luta começa cedo. Aos 18 anos, 
tornou-se militante do Partido Comunista Brasileiro. 
Aos 21 anos, vai, pela primeira vez, para a cadeia, é 
preso. Motivo: um poema contendo críticas ao inter-
ventor local. Desde então, sua vida é marcada pela 
perseguição das elites que dominam até hoje nosso 
País. Em 1º de maio de 1936, Marighella é preso no-
vamente. Durante o ano em que ficou detido, enfrentou 
por quase um mês as terríveis torturas impostas por 
ninguém menos que Filinto Müller, que, entre outras 
atrocidades, foi o responsável, junto com Vargas, pela 
deportação de Olga Benário para a morte nas mãos 
assassinas do hitlerismo.

Em 1939, vai novamente para o cárcere. Desta 
vez, fica preso por seis anos, Senador Mão Santa. 
Transferido para os presídios de Fernando de Noronha 
e Ilha Grande, Marighella resiste novamente à tortura. 
Sua bravura é registrada pelo médico Nilo Rodrigues 
que, em depoimento à CPI que investigou os crimes do 
Estado Novo, afirmou que nunca vira tamanha resis-
tência a maus-tratos, nem tamanha bravura. Durante 
o período em que esteve preso, dedicou-se à forma-
ção política dos demais presos, forma de manter viva 
a luta pela liberdade.

Anistiado em 1945, Marighella é eleito Deputado 
Federal Constituinte pela Bahia. Durante os dois anos 
em que foi parlamentar, proferiu mais de duzentos 
discursos, todos em defesa do povo e contra a tirania 
imperialista que se apoderava do País. Com a cas-
sação imposta por Eurico Gaspar Dutra, volta para a 
clandestinidade, na qual permaneceu até sua morte, 
em 1969, pois o advento da ditadura militar, em 1964, 
só piorou a sua situação. Foi, por muito tempo, consi-
derado o inimigo público número um pelos militares. 
Em 1964, foi emboscado num cinema por agentes da 
ditadura. Resiste à prisão, é baleado, mas sobrevive. 
Fica oitenta dias preso e, em razão de uma forte pres-
são popular, é solto novamente.

Em 1966, por discordar do processo de adaptação 
e burocratização que vivia o Partido Comunista, pede 
desligamento e funda a ALN, Aliança Libertadora Na-
cional, que, entre outras coisas, defendia a luta armada 
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contra a ditadura. Com o endurecimento do regime mi-
litar, Marighella passa a ser cassado implacavelmente. 
Em 4 de novembro de 1969, em mais uma emboscada 
patrocinada pelo Dops, então chefiado pelo Delegado 
Fleury, Marighella Tomba. Seu sangue mancha de rubro 
a alameda Casa Branca, em São Paulo. Os militares 
acreditavam que assim eliminavam seu sonho. Nada 
mais distante da realidade. Há quarenta anos sua força 
e sua luz servem de inspiração a todos aqueles que não 
se calam diante da iniquidade imposta pelo capital.

Marighella foi também uma referência teórica 
para os comunistas. Ele, nas palavras de Florestan 
Fernandes, “alargou a teoria para que nela coubes-
sem as crueldades sofridas pelos debaixo e estendeu 
a prática, incluindo nela coerência e firmeza”.

Neste momento em que homenageamos Mari-
ghella, somo-me àqueles que pranteiam sua morte. 
Mas somo-me também àqueles que reverenciam sua 
vida, sua trajetória e sua luta. Dez anos depois de as-
sassinado, seus restos mortais finalmente puderam ser 
transladados até sua terra natal. Para recepcioná-lo, 
seu grande amigo e parceiro de lutas, o escritor Jorge 
Amado, escreveu: 

Atravessaste a interminável noite da men-
tira e do medo, da desrazão e da infâmia, e 
desembarcas nas aurora da Bahia, trazido por 
mãos de amor e de amizade. 

Aqui estás e todos te reconhecem como 
foste e serás para sempre: incorruptível brasi-
leiro, um moço baiano de riso jovial e coração 
ardente. Aqui estás entre teus amigos e entre 
os que são tua carne e teu sangue. Vieram te 
receber e conversar contigo, ouvir tua voz e 
sentir teu coração. 

São as palavras fortes e emocionadas do es-
critor Jorge Amado, ao receber os restos mortais de 
Carlos Marighella. 

Marighella, com certeza, Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, não é uma unanimidade. O simples 
pronunciar do seu nome ainda causa tremores em al-
guns. Nada mais natural, pois Marighella nunca quis 
ser uma unanimidade. Quis, sim, ser reconhecido pe-
los seus pares, pelo seu povo, por aqueles que lutam 
incansavelmente pela liberdade. 

Ironicamente, a rua onde tombou faz referência a 
tudo aquilo contra o que lutou. A Alameda Casa Branca 
nos remete ao centro do poder imperialista. Seria justo 
que nós, brasileiros, defensores da liberdade – em espe-
cial, a quem cabe tomar uma decisão dessa importância, 
a Câmara Municipal de São Paulo – emprestássemos 
o seu nome a essa alameda para homenagear esse 
brasileiro insubstituível. Viva Carlos Marighella! 

É a homenagem do PSOL. É a homenagem, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, dos que acreditam num 
futuro de liberdade e justiça social para o nosso povo. 
Marighella, com sua luta, seu compromisso, sua fir-
meza, enfrentou a ditadura e todos os seus algozes. 
Deixa como legado o compromisso pela transformação 
social, o compromisso de luta pela justiça.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
permite um aparte, Senador Nery?

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Concedo um 
aparte ao Senador Eduardo Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Preza-
do Senador José Nery, gostaria também de associar-
me à homenagem que V. Exª, como Senador e Líder 
do PSOL, faz ao ex-Deputado Carlos Marighella. Tam-
bém o faço na condição de Vice-Líder, e hoje Líder do 
PT, uma vez que o nosso Líder Aloizio Mercadante se 
encontra em viagem oficial na França e em Portugal 
nesta semana. Gostaria de transmitir que eu segui ca-
minhos diferentes daqueles de Carlos Marighella, que 
optou pela luta revolucionária como forma de resistir à 
ditadura militar. Muitas pessoas em meu próprio par-
tido, o PT, também avaliaram, naquela época, que se 
fazia necessária uma resistência e com atos que repre-
sentavam, por vezes, um assalto ou ações armadas, 
por vezes sequestros. Mas eu sempre avaliei, essa é 
a minha convicção até hoje, que devemos realizar as 
transformações em todas as nossas sociedades por 
meios não violentos. Porém é importante nós saber-
mos a história de pessoas como Carlos Marighella, 
como Carlos Lamarca, como tantas pessoas que, es-
pecialmente naqueles anos da ditadura militar, avalia-
vam ser importante realizar as ações de resistência. 
E eles realizaram ações, inclusive, quando ao tempo 
da convicção da Nação brasileira, que era urgente, de 
caminharmos em direção à democracia plena. A com-
preensão foi de tal ordem que... 

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) - ...resol-
veu-se anistiarem aqueles que tinham traçado aquele 
caminho como o de Marighella. Aqui lembro também 
da Clara Charf, sua companheira, hoje nossa compa-
nheira no Partido dos Trabalhadores e uma das pes-
soas que mais têm colaborado no âmbito do Partido 
dos Trabalhadores e do Governo do Presidente Lula. 
Eu acho que nós muito podemos aprender estudando 
a história de Carlos Marighella, assim como de todos 
aqueles que foram membros das organizações às quais 
ele pertenceu. Por isso, associo-me à homenagem que 
presta a esse herói,...

(Interrupção do som.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Mais três minutos, eu prorrogo. E mais uma hora eu 
prorrogo, para que todos os presentes possam usar 
da palavra.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ...que 
tanto batalhou para que houvesse justiça, maior igual-
dade e dignidade entre todos os brasileiros.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Obrigado, 
Senador Eduardo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Eduardo Suplicy, podia fazer uma pergunta? Você co-
nheceu pessoalmente ele?

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu 
acho que pouco, e não me lembro de ter dialogado 
com Carlos Marighella. Mas tanto ouvi falar a respeito 
e vi as suas histórias, dialogando com Clara Charf e 
também com companheiros do partido... Fiquei cho-
cado com a morte de Carlos Marighella, que se deu 
exatamente na rua onde eu morei até 1964, na Alame-
da Casa Branca. Eu morava na esquina da Alameda 
Casa Branca com a Alameda Santos. E Marighella foi 
morto acho que três, quatro quarteirões abaixo, numa 
ação em que havia os responsáveis pela Polícia Fede-
ral, à época, como que tramado algo, utilizando infor-
mações dos freis dominicanos para ali detectar onde 
estava Carlos Marighella, e aprontado uma ação que 
significou a sua morte sem qualquer possibilidade 
de defesa. Quem sabe se ele tivesse sido rendido e 
pudesse ter se defendido, ele iria dizer muitas coisas 
importantes para o conhecimento de todos, para que 
nós pudéssemos compreender em maior profundida-
de as razões que o levaram ao caminho da resistência 
armada. Mas eu não tive essa oportunidade de melhor 
conhecê-lo em profundidade.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Obrigado, 
Senador Eduardo Suplicy e Senador Mão Santa, que, 
presidindo, concedeu os três minutos. 

Agradecendo, peço a gentileza dos demais ora-
dores de – ao fazer esta homenagem aos quarenta 
anos de Carlos Marighella, agradecendo o depoimento 
do Senador Suplicy – poder falar também de outro ser 
inesquecível que revolucionou a cultura paraense: o Rei 
do Carimbó, Augusto Gomes Rodrigues, o Verequete, 
que ontem faleceu aos 93 anos de idade, em Belém. 
O Verequete recebeu as homenagens, Senador Au-
gusto Botelho, do povo paraense, que hoje levou ao 
cemitério uma homenagem muito digna e justa para 
um poeta popular analfabeto que conseguiu ser um 
grande compositor e se transformar no verdadeiro rei 
do carimbó paraense.

Eu queria ler, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, um texto escrito pelo professor, arquiteto e ex-
Prefeito de Belém, Edmilson Brito Rodrigues, em ho-

menagem ao Verequete – e queria aqui, Sr. Presidente, 
um pouquinho de paciência para poder concluir.

Diz Edmilson em seu texto:

Ao som dos tambores
Verequete é nosso Rei

O galo cantou, me deu alegria
O galo cantou, é sinal que vem o dia
O galo cantou no romper da aurora
O galo cantou e o Verequete vai embora.

Se é correto falar de imaginário amazônico, des-
de o ponto de vista de seu próprio povo, Verequete é, 
sem sombra de dúvidas, uma de suas sínteses mais 
belas e originais. Sua genialidade, expressada na força 
rítmico-melódica e na inventiva poética de suas compo-
sições, traduz uma postura filosófica, uma concepção 
e percepção de mundo, ao mesmo tempo amazônica 
e universal, simples e profunda como o mergulho de 
quem...

(Interrupção do som.)

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Prossigo:
(...) o mergulho de quem, empanemado de paixão, 

decide ir morar com “a sereia no fundo do mar”.
Augusto Gomes Rodrigues, ou melhor, Mestre 

Verequete, esse um que sabe “como é bom pescar 
na beira do mar em noite de luar”; esse caboclo cuja 
casinha “é tacada de taboca na beira de um riacho, 
coberta de pororoca” no bairro do Jurunas (...)

Sr. Presidente, solicito que o texto completo do 
professor, arquiteto e ex-Prefeito Edmilson Rodrigues 
seja publicado na íntegra, para que fique registrada a 
homenagem pela voz de um daqueles que, também 
em vida, contribuiu muito para valorizar o trabalho de 
Verequete, da cultura paraense.

Quero também dizer que, ao falar de Marighella, 
enquanto revolucionário da luta política por transforma-
ção, e de Verequete, como uma expressão da cultura 
paraense, alma de amazônida e também construtor 
de sonhos, de felicidade e de bem estar para o nos-
so povo, presto duas homenagens que, a meu ver, se 
encontram naquele sentido maior de fazer sempre do 
nosso País um país mais livre e justo para todos.

Mas é com alegria, se V. Exª me permitir, Sr. Pre-
sidente, que eu concedo um breve aparte, encerrando 
o meu pronunciamento, ao Senador Paulo Duque, do 
Rio de Janeiro.

O Sr. Paulo Duque (PMDB – RJ) – O Presiden-
te Mão Santa costuma ser muito liberal, muito amigo 
dos parlamentares; ele vibra em ver alguém na tribuna 
defendendo ideologicamente seus temas...

(Interrupção do som.)
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O Sr. Paulo Duque (PMDB – RJ) – E eu não sei 
se S. Exª vai me permitir fazer um aparte, que não vai 
ser muito breve. Estou perguntando: permite-me?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI. In-
tervenção fora do microfone.) – Sim. Pode falar.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Pois não, Se-
nador Paulo Duque. Ouvimos V. Exª.

O Sr. Paulo Duque (PMDB – RJ) – Por um motivo 
muito simples. Eu, evidentemente, do Rio de Janeiro, 
lembro-me perfeitamente de quando prenderam o ci-
dadão Carlos Marighella, na Praça Saens Peña, em 
um cinema da Tijuca. Foi exatamente lá. Lembro-me de 
que é o Rio de Janeiro que faz a história do País, des-
de a Proclamação da República. Foi o Rio de Janeiro 
que fez a história do Brasil! Isso foi dito não por mim, 
mas por Afonso Arinos, representante de Minas Ge-
rais, na mesma Constituinte em que Carlos Marighella, 
também eleito, proferiu discursos. Ele dizia isso, e foi 
muito contestado por Leonel Brizola, que também era 
Constituinte na época, 1945/1946. Estou vindo à tribu-
na neste momento, porque o que está faltando aqui é 
exatamente o discurso ideológico, como antigamente 
no Palácio Tiradentes, como antigamente no Palácio 
Monroe, e que hoje aflora pela voz do nosso Senador 
pelo Pará, José Nery. Tanto isso é verdade que, há 
pouco tempo, ele, o Senador José Nery, recorreu ao 
Supremo para uma interpelação judicial, entendendo 
que eu havia maltratado um pouco seu partido. Ele não 
hesitou em interpelar-me, interpelação que eu respon-
di. O Ministro do Supremo Tribunal Federal aceitou as 
minhas explicações e arquivou o processo. É verdade 
isso? É verdade. Eu não fiquei zangado com ele nem 
ele ficou zangado comigo, porque aquilo que eu disse, 
numa entrevista...

(Interrupção do som.)

O Sr. Paulo Duque (PMDB – RJ) – (...) ofensiva 
absolutamente. Mas ele hoje me deu uma alegria na 
tribuna, porque preencheu um espaço que está faltando 
aqui, o espaço do debate ideológico, que sempre hou-
ve no Rio de Janeiro, sobretudo no Palácio Tiradentes 
e no Palácio Monroe, onde os Senadores se reuniam. 
Meu Deus do Céu! Durante a Constituinte, depois de 
45, nas eleições, depois de quinze anos sem eleições, 
o Rio de Janeiro era o Distrito Federal, a capital, e ele-
geu dois Senadores: um, o mais votado, Luiz Carlos 
Prestes; o outro, um médico católico chamado Hamil-
ton Nogueira, pela UDN. Dois Senadores. E, logo no 
início da Constituinte que produziu uma das melhores 
constituições de nosso País, a de 1946, logo no co-
meço, iniciou-se um processo de cassação do Partido 
Comunista do Brasil, sob várias alegações: a de que 
o partido teria dois estatutos; a de que o Partido não 

podia ser nacional, porque era internacional – havia o 
Partido Comunista da Argentina, o Partido Comunista 
da Noruega, o Partido Comunista da Finlândia, e vai 
por aí... Esse foi o argumento principal daqueles que 
iniciaram o processo e resolveram fustigar o Partido 
Comunista do Brasil. Nessa ocasião, houve um deba-
te de três horas no Palácio Tiradentes. A Constituinte 
lá, reunida... Debate de três horas em um discurso de 
Luís Carlos Prestes. Aliás, há pouco tempo, em no-
vembro agora, passei lá pertinho do túmulo dele, que 
é contíguo ao túmulo de Tom Jobim...

(Interrupção do som.)

O Sr. Paulo Duque (PMDB – RJ) – E, nesse 
debate, Luiz Carlos Prestes havia dado algumas en-
trevistas aos jornais... Eu não sei se estou cansando 
V. Exªs...

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – V. Exª, com o 
seu preciso aparte e com a paciência do Presidente e 
dos demais oradores inscritos, testemunha a história 
vivenciada por V. Exª, o que, sem dúvida, enriquece 
muito este momento de homenagem a um dos mais 
bravos lutadores do nosso País.

O Sr. Paulo Duque (PMDB – RJ) – Então, pos-
so continuar.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Então, é por 
isso mesmo que é importante o depoimento de V. Exª, 
com a condescendência dos demais.

O Sr. Paulo Duque (PMDB – RJ) – Mas, vindo 
as eleições, a bancada comunista conseguiu fazer, se 
não me engano, 12 Deputados.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Foram 15 
Deputados e 1 Senador.

O Sr. Paulo Duque (PMDB – RJ) – Foram 12 ou 
15 – por aí. Eu sei mais ou menos. Jorge Amado era 
um deles; Alcedo Coutinho era outro; Osvaldo Pacheco. 
Era um grupo aguerrido. Gregório Bezerra era outro. 
Em suma, era uma bancada de combate. E evidente 
que Luiz Carlos Prestes, como líder maior do Partido 
Comunista do Brasil, provocado, deu algumas decla-
rações à Imprensa, que queria saber o seguinte – era 
a pergunta-chave: “Senador, no caso de uma guerra 
do Brasil com a Rússia, com quem V. Exª ficaria? Com 
quem o partido de V. Exª marcharia?” Eu estou dizendo 
aqui, Senador Jefferson Praia, que está faltando um 
pouco de ideologia no Senado, e que hoje essa falta 
de ideologia foi quebrada pelo pronunciamento do nos-
so amigo ao homenagear um antigo líder esquerdista 
chamado Carlos Marighella. E eu, como assisti até à 
prisão do Carlos Marighella num cinema, na Tijuca, es-
tou aqui dando este aparte. Desculpe-me tomar tanto 
tempo de V. Exª e das Srªs e dos Srs. Senadores. 

(Interrupção do som.)
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O Sr. Paulo Duque (PMDB – RJ) – Mas não me 
esqueço que estamos falando para milhões de pessoas. 
Essa é que é a verdade. Milhões de pessoas no Pará, 
no Rio de Janeiro, no Rio Grande, na terra do Senador 
Inácio Arruda, o Ceará; enfim, para milhões de pessoas 
e não para quatro ou cinco aqui presentes.

(Interrupção do som.)

O Sr. Paulo Duque (PMDB – RJ) – Então, eu 
diria que essa pergunta foi feita a ele numa entrevis-
ta pelo jornal A Voz do Operário, uma coisa assim, 
e ele disse, naquela ansiedade, naquele entusiasmo, 
ele, Senador da República de um lado, pelo Distrito 
Federal, do outro, Hamilton Nogueira, médico, líder 
católico, ele respondeu, de maneira meio dúbia, dan-
do a entender que ficaria com a Rússia. Ora, pra quê? 
Durante a Constituinte de 46, enquanto um grupo 
se encarregava de elaborar a Constituição, o grupo 
maior frequentava o Plenário para fazer os discursos, 
os pronunciamentos de natureza ideológica. E, na-
quela época, o Juracy Magalhães, o Senador Juracy 
Magalhães, que era Constituinte, resolveu interpelar, 
nos trabalhos da Constituinte, o Senador Luiz Carlos 
Prestes. “Quero saber – e deu até a pergunta por es-
crito –, Senador Luís Carlos Prestes, nós queremos 
saber, a Nação quer saber, se em um eventual con-
flito guerreiro entre o Brasil e a Rússia como é que V. 
Exª marcharia?” A resposta foi imediata – eu guardei 
bem a frase, a resposta dele: “Ah, mas a pergunta de 
V. Exª é capciosa”. “Não, capciosa não. Eu estou sen-
do bem claro”. E repetiu a pergunta. Nessa altura, os 
debates começaram a tomar um outro caráter. De um 
lado, Hermes Lima; de outro, Affonso Arinos; do outro, 
Nereu Ramos. Em suma, aquelas grandes figuras da 
República que ali estavam, tomando...

(Interrupção do som.)

O Sr. Paulo Duque (PMDB – RJ) – Eu sei que 
o Regimento da Constituinte permitia que um Sena-
dor se inscrevesse e cedesse o tempo para o orador 
que estava na tribuna. E foi passando o tempo, e todo 
mundo pressionando o Senador Carlos Prestes para 
que respondesse objetivamente a pergunta. Mas ele, 
com muita inteligência e habilidade – ninguém pode 
negar – afinal, ele passara 11 anos no cárcere, bem 
tratado, podendo estudar, ler, meditar. Tudo isso Pres-
tes fez durante 11 anos. E, enquanto preso, ele esteve 
sofrendo muito. A sua companheira ou esposa, não sei 
se chegaram a contrair matrimônio, Olga Benário, foi 
devolvida à Alemanha, porque uma judia alemã, não 
pelo Filinto Müller, que foi aqui Senador conosco, mas 
foi devolvida porque o governo resolveu tomar essa 
atitude. Costumam culpar o Filinto Müller, o que é uma 
injustiça. Ele o fez cumprindo ordens do governo; foi o 

Governo brasileiro que fez. Tenho a impressão de que 
já estou cansando V. Exª. Dessa vez eu estou.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Senador 
Paulo Duque, na verdade, o senhor não nos cansa, 
até porque nos traz, de viva experiência, uma me-
mória da história. Só verifico que os colegas inscritos 
para falar também estão ansiosos para vir à tribuna. 
Mas a contribuição de V. Exª neste momento em que 
homenageamos Carlos Marighella, contando fatos 
vivenciados por V. Exª, testemunho vivo da história, 
é de um valor inestimável para aqueles que guardam 
coerência, compromisso com a luta por mudança, por 
transformações em nosso País.

O Sr. Paulo Duque (PMDB – RJ) – Então, para 
terminar, vou dizer o seguinte a V. Exª: à medida que o 
tempo ia passando, cada Deputado do Partido Comu-
nista do Brasil ia se inscrevendo e ia cedendo tempo 
ao Luís Carlos Prestes para que prosseguisse...

(Interrupção do som.)

O Sr. Paulo Duque (PMDB – RJ) – Todos ali 
estavam apertando o orador para que ele, finalmente, 
respondesse objetivamente à pergunta que lhe fora 
feita inicialmente pelo Senador Juracy Magalhães, da 
Bahia. Mas ele, de tal maneira, tinha uma capacidade 
de raciocínio que conseguiu terminar esse discurso, 
que durou três horas – o nosso, aqui, poderia durar 
também isso, mas vai durar só mais dois minutos –, 
e não respondeu objetivamente a pergunta de Juracy 
Magalhães. Agradeço a V. Exª a gentileza de ter me 
concedido o aparte, ao Presidente Mão Santa que está 
aí, com toda a paciência do mundo, beneficiando-nos 
com o seu apoio, com a sua audácia de presidir o Se-
nado até quando seja necessário presidir. Quero dizer 
que V. Exª está de parabéns hoje não por Marighella, 
não pelo engenheiro Carlos Marighella, mas porque 
está tentando ressuscitar um debate ideológico aqui 
neste plenário, o que estava faltando há muito tempo. 
Muito obrigado a V. Exª.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Agradeço ao 
Senador Paulo Duque que, de forma muito tranquila e 
coerente, relata um aspecto da nossa história e, sem 
dúvida, enriquece a homenagem a Carlos Marighella. 
Agradeço sua brilhante intervenção e agradeço ao 
Presidente e aos demais que tiveram paciência para 
conosco. Não só para com o senhor, mas também 
para comigo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR JOSÉ NERY EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do inciso I, § 2º, art. 
210 do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Bela homenagem a Marighella e ao compositor e ar-
tista do Pará.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É 
o rei do carimbó, não é?

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Exato.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Convido para a tribuna o Senador Augusto Botelho. 
Pela ordem, o maior Líder do PCdoB, Senador Inácio 
Arruda.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o meu 
pedido pela ordem não vai se estender ao tempo que 
falou nosso colega José Nery em homenagem a Ma-

righella, mesmo depois da intervenção de Duque, que 
fez as observações referentes a um episódio que o Se-
nado precisa reparar: na base da covardia, cassaram o 
mandato aqui de Luís Carlos Prestes. Ainda trataremos 
desse assunto, talvez, durante esta legislatura, antes 
que 2010 reeleja os novos Senadores. 

Mas é apenas, meu caro Augusto Botelho, meu 
Presidente Mão Santa, para registrar que, amanhã à 
noite, nós vamos iniciar o 12º Congresso do Partido 
Comunista do Brasil. Para nós, comunistas, e também 
para os setores progressistas da sociedade, os setores 
mais avançados, para os que pensam o Brasil, mesmo 
não sendo da esquerda, os nacionalistas sinceros, que 
querem ver o nosso País crescer e se desenvolver, o 
nosso congresso se reúne para responder a essas 
questões objetivas da realidade brasileira, da cons-
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trução de um socialismo brasileiro, nosso, do nosso 
País, com a nossa cara, com a cara do povo brasilei-
ro, das nossas regiões, das nossas tribos brasileiras, 
do nosso povo africano, do nosso povo europeu, de 
várias nacionalidades que para aqui vieram – e foram 
recebidas todas de braços abertos – e que formam 
esta grande nação chamada Brasil.

Os senhores todos foram convidados, os Sena-
dores da República brasileira, sem distinção, porque o 
nosso Partido não prega preconceitos. Nós pregamos a 
necessidade de um novo programa nacional de desen-
volvimento. É esta a marca central do nosso congresso: 
construir um programa tecido a mãos conjuntas, de 
brasileiros e brasileiras interessados num progresso, 
num desenvolvimento que inclua ainda, mesmo com 
Bolsa Família e outros programas sociais, milhões de 
brasileiros que estão fora de qualquer programa de 
atenção básica e assistência à vida que faça nosso 
País crescer e se desenvolver.

Então, eu reforço aqui, em nome da direção do 
meu Partido, em nome do nosso Presidente, Renato 
Rabelo, das nossas Lideranças na Câmara e aqui no 
Senado, o convite para os senhores. Vamos fazer um 
ato político na sexta-feira à noite, às 19h30min, no 
Centro de Convenções do Anhembi, em São Paulo. 
É um ato que nós consideramos muito significativo. 
Gostaríamos sinceramente de que aqueles que pude-
rem... Eu sei das atribuições dos Senadores nos seus 
Estados, na sua região, mas os senhores todos estão 
convidados. É um convite carinhoso de quem pensa o 
Brasil. Os comunistas pensam o Brasil. Muitos já foram 
cassados. Muitos já foram mortos. Mas foram mortos e 
cassados por esta razão: por defender a liberdade, a 
democracia e a construção de um país próspero, onde 
o povo viva com dignidade.

Eu agradeço, Sr. Presidente, a atenção de V. Exª 
comigo e também a do nosso Senador Augusto Bo-
telho, que já esperava há muito tempo, para que eu 
pudesse fazer essa breve intervenção, reforçando o 
convite para estarem presentes no 12º Congresso do 
Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, lá no Anhembi, 
na cidade de São Paulo, e especialmente para o ato 
político às 19 horas e 30 minutos desta sexta-feira, dia 
6. O Senador Mão Santa e demais Senadores estão 
convidados. Será um prazer recebê-los.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Senador Inácio Arruda, eu dou testemunho da gran-
deza do Partido de V. Exª, principalmente no Piauí. Eu, 
por duas vezes, ganhei o governo do Estado apoiado 
pelo PCdoB. Da primeira, eu entreguei a Secretaria 
de Cultura à inteligência de Osmar Júnior, que depois 
foi meu vice-governador. Eu fui o primeiro brasileiro a 
confiar o governo a um comunista. E quero dizer que 

ele correspondeu às expectativas de tal maneira que 
depois foi novamente vice-governador e hoje é um ex-
traordinário Deputado Federal. 

Lá no Piauí tem uma das maiores inteligências, 
que é o João Cláudio Júnior. E o Brasil tem saudades 
de João Amazonas, o grande líder de vocês, e também 
daquele que V. Exª acabou de citar, o Luís Carlos Pres-
tes. Temos que resgatar a história da Coluna Prestes, 
a história dele no Senado. E aquele símbolo maior da 
inteligência brasileira que é Niemeyer. 

Agora me permita, na Presidência, dizer que V. 
Exª deve aproveitar esse candidato para ser lançado 
pelo PCdoB a Presidente da República. V. Exª ia dar 
uma perspectiva, uma nova opção ao povo brasileiro.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Temos algo para ser votado aqui. A Drª Cláudia Lyra 
veio nos advertir sobre o expediente.

A Presidência recebeu requerimento do Senador 
Osvaldo Sobrinho, que está ali, solicitando licença para 
se ausentar dos trabalhos da Casa nos dias 5 e 6 de 
novembro, a fim de participar de seminário em Buenos 
Aires, Argentina. 

S. Exª vai representando a Comissão de Edu-
cação.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 1.472, DE 2009

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 13, caput, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, seja considera-
da como missão política de interesse parlamentar, a 
minha ausência dos trabalhos desta Casa Legislativa 
no dia 5 de novembro do ano em curso, tendo em vis-
ta minha participação no Encuentro de Senadores de 
Latinoamérica y el Caribe, na cidade de Buenos Aires/
Argentina, nos dias 5 e 6 de novembro.

Sala das Sessões, 4 novembro de 2009. – Sena-
dor Osvaldo Sobrinho.

Of. nº 254/2009/CE

Brasília, 4 de novembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
NESTA

Assunto: Solicitação de passagem
Senhor Presidente,
Cumprimentando-se cordialmente, comunico a 

Vossa Excelência o recebimento de convite da Exce-
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lentíssima Senhora Senadora Blanca Osuna, Presi-
dente da Comissão de Educação e Cultura da Nação 
Argentina, para o Seminário “Encuentro de Senadores 
de Latinoamérica y El Caribe: Educación Superior em 
debate, desafios normativos y derecho social a uma 
educación de calidad”, a realizar-se em Buenos Aires 
– Argentina, nos dias 5 e 6 de novembro do corrente.

Em virtude do exposto, e visando garantir a repre-
sentação desta Comissão no referido Seminário, solicito 
a Vossa Excelência que estude a possibilidade de que 
as despesas com transporte (trecho anexo) do Exce-
lentíssimo Senhor Senador Osvaldo Sobrinho, membro 
desta Comissão, sejam custeados por esta Casa.

Agradecendo as providências que Vossa Exce-
lência determinar a respeito, aproveito para renovar 
meus protestos da mais alta estima e distinta consi-
deração.

Atenciosamente, – Senadora Marisa Serrano,
Vice-Presidenta no Exercício da Presidência da Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte do Senado 
Federal.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada.
Com a palavra o Senador Augusto Botelho, que 

pacientemente está na tribuna.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, desde as 14 horas, estou esperando 
para falar. Aí se chega aqui assim e se fala. É preciso 
haver um pouco mais de urbanidade aqui. A gente es-
pera; chega outro aqui, corta e fala, corta e fala. Todos 
têm o direito de falar, mas deveriam ter um pouquinho 
de humanidade com os colegas que estão esperando. 
Vou falar da área da saúde. Não estou zangado, nem 
nada, mas só queria que houvesse um pouco mais 
de consideração. Estou desde as 14 horas esperando 
para falar e não consigo falar. Cada vez que vou falar, 
surge uma pessoa e me interrompe.

Concedo-lhe a palavra, sim, porque V. Exª vai falar 
sobre os idosos. Só lhe dou a palavra, porque vai falar 
sobre os idosos, Senador Mário Couto.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Eu ia começar 
a falar, mas, quando vi V. Exª chamando a atenção, já 
recuei e sentei. Mas se V. Exª me permitir...

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) – 
Como vai falar sobre os idosos, permito.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Só quero co-
municar à Mesa, Senador Presidente, que os idosos 
se retiraram do plenário da Câmara neste momento. 

Mandaram agradecer a V. Exª e a todos os Senadores, 
porque V. Exª já tinha providenciado, juntamente com 
nosso grande comandante, Senador Paim, uma vigília 
para hoje à noite. Os Senadores e as Senadoras que 
estão aqui fariam parte dessa vigília, como a Senadora 
Lúcia Vânia; o Senador Flexa Ribeiro; o Senador Nery; 
V. Exª, Senador Augusto Botelho, que está na tribuna 
– o Senador Duque não estaria aqui para a vigília –; o 
Senador Paim; o Senador...

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) – 
Osvaldo Sobrinho.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – O Senador 
Osvaldo e o Senador Jefferson Praia também partici-
pariam dessa vigília. Mas já houve um acordo. É mais 
um acordo. Vamos esperar que isso aconteça de ver-
dade. O projeto já consta da pauta. Sua votação foi 
adiada por 24 horas. Vamos esperar, então, essas 24 
horas. O projeto deve ser votado no início da semana, 
foi essa a palavra de todos os Deputados presentes à 
reunião de hoje e também do Presidente da Câmara. 
Tudo leva a crer, Sr. Presidente, que, na próxima sema-
na, os projetos do Senador Paulo Paim serão votados, 
senão, logicamente, faremos a vigília. Agradeço a V. 
Exª as providências que foram tomadas no sentido da 
realização da vigília de hoje à noite. Agradeço a todos 
os Senadores. Agradeço a V. Exª, Senador Augusto 
Botelho, que me permitiu fazer essa observação, e 
ao nosso grande Presidente, Senador Mão Santa, o 
grande líder do Estado do Piauí.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
Senador Augusto Botelho está com a palavra.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) 
– Muito obrigado.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a área da 
saúde, por tudo que representa para o nosso País, por 
tudo que significa para a população brasileira – particu-
larmente aquela de renda mais baixa –, até por conta da 
profissão que abracei com muito orgulho e dedicação, 
é tema recorrente em meus pronunciamentos. Somen-
te no mês de outubro, por exemplo, já subi, por três 
vezes, a esta tribuna, para tratar de assuntos ineren-
tes ao setor. No dia 13, estive aqui, para homenagear 
todos os médicos do Brasil pelo transcurso do Dia do 
Médico, 18 de outubro. Uma semana depois, participei 
das homenagens prestadas à Federação Brasileira das 
Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), 
pelos seus 50 anos de criação. Essas foram homena-
gens, por sinal, que eu mesmo havia solicitado, com 
o apoio de outros colegas, em requerimento à Mesa 
Diretora. E, logo no dia seguinte, no dia 21, vim tra-
zer meus cumprimentos aos cirurgiões-dentistas, que 
têm no dia 25 a data comemorativa de sua atividade 
profissional. Sr. Presidente, nessa e em muitas outras 
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oportunidades, falei de questão que julgo importantís-
sima: a necessidade de que aos profissionais de saúde 
e especialmente àqueles que atuam no setor público 
sejam oferecidas condições de trabalho condizentes 
com a relevância dos serviços que prestam.

Senadora Lúcia Vânia, mesmo correndo o risco 
de parecer repetitivo, vejo-me obrigado a voltar ao as-
sunto. No mesmo dia 21, em que aqui estive para ho-
menagear os cirurgiões-dentistas, ouvi na Rádio CBN 
uma entrevista que dá o que pensar. O entrevistado foi 
o Secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na 
Saúde do Ministério da Saúde, o Dr. Francisco Campos, 
que fez considerações muito oportunas, muito perti-
nentes, sobre a situação da saúde no Brasil, Senador 
Nery, e que, ao falar sobre os desafios do setor, deu 
destaque a esse problema antigo, tão antigo quanto 
preocupante, que é a baixa remuneração dos médi-
cos. Lembrou o Dr. Francisco, com muita propriedade, 
que, em qualquer país do mundo, a remuneração dos 
médicos é o item mais significativo no custo da saú-
de pública.

Ora, Sr. Presidente Mão Santa, todos sabemos 
que o Brasil, historicamente – faço questão de ressaltar 
a palavra “historicamente” –, investe na saúde pública 
muito menos do que o necessário. Vamos a alguns nú-
meros, mencionados pelo próprio Secretário em sua 
entrevista na CBN. Vejam bem, Srªs e Srs. Senado-
res, que investimos neste País menos do que 4% do 
Produto Interno Bruto (PIB), quando o desejável seria 
algo na faixa dos 7%. Na regulamentação da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 29, propusemos 10%. 
Essa Proposta está na Câmara, para ser discutida e 
para, depois, ser aprovada aqui. Resultado: enquanto 
os Estados Unidos, por exemplo, chegam a investir 
US$10 mil por pessoa na área da saúde pública, o 
Brasil investe entre US$500 e US$600 por pessoa, um 
vigésimo do que investem os Estados Unidos. Alguém 
poderia dizer que a comparação não é cabível, que os 
investimentos do Brasil na área de saúde deveriam ser 
comparados aos de países em condições análogas em 
desenvolvimento econômico e social. Pois bem, faça-
mos um paralelo, então, com dois de nossos vizinhos 
na América do Sul. Vejamos: só investimos em saúde 
por pessoa pouco mais que a metade do que investem 
Chile e Argentina, pouco mais da metade do que cada 
país investe. Essas são informações – repito – do Se-
cretário de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde 
do Ministério da Saúde, um Ministério que, justiça se 
faça, tem despendido um esforço enorme no sentido 
de reverter essa situação e de fazer com que mais re-
cursos sejam direcionados para a saúde.

O problema, porém, é que as distorções do setor 
vêm de décadas e podem ser resumidas num racio-

cínio muito simples, a partir das premissas aqui colo-
cadas: se o Brasil direciona um percentual bastante 
baixo de seu PIB para a área de saúde pública e se 
a remuneração dos médicos é o fator que mais pesa 
nos custos operacionais, é evidente que os cortes 
mais profundos serão feitos exatamente na remune-
ração dos médicos e dos trabalhadores da saúde. É 
questão de lógica, Sr. Presidente Mão Santa. É uma 
lógica cruel e muita injusta, porque nossos médicos 
acabam recebendo salários quase indignos, incompa-
tíveis com tudo o que investiram durante anos de sua 
formação profissional.

Recentemente, Srªs e Srs Senadores, li artigo 
publicado pelo Dr. Renato Azevedo Júnior, Diretor do 
Conselho Regional de Medicina do Estado de São 
Paulo (Cremesp). No artigo, ele chama nossa aten-
ção para alguns números que falam por si mesmos, 
sem necessidade de muitas considerações adicionais. 
Primeiro, ele compara os salários iniciais de algumas 
categorias do serviço público federal, segundo tabela 
elaborada pelo Ministério do Planejamento: Auditor da 
Receita Federal ganha R$ 10.150,00; Procurador da 
Fazenda Nacional, R$11.238,00; Delegado da Polícia 
Federal, R$12.992,00; Médico da Seguridade Social 
(40 horas), R$2.380,00. É evidente, Senador Paim, que 
não vai aqui qualquer reparo ao salário recebido pelas 
demais categorias. São totalmente justos e merecidos. 
O que está errado nessa tabela, o que se mostra ina-
ceitável é a remuneração dos médicos.

Vai além o Conselheiro do Cremesp: informa que, 
no Estado de São Paulo, o mais rico da Federação, o 
salário inicial de um médico, por 20 horas semanais 
de trabalho, não chega a R$2 mil. Nas prefeituras pau-
listas, a situação é parecida: a média dos salários é 
de R$2,2 mil. A mim só caberia acrescentar que, nos 
demais Estados, sobretudo nas Regiões Norte e no 
Nordeste, a situação é ainda pior. Ou seja, a baixa 
remuneração dos médicos, Sr. Presidente, Srªs e Srs 
Senadores, é um fenômeno nacional, ocorre na União, 
nos Estados e nos Municípios, não se restringe a uma 
ou outra esfera de Governo, a uma ou outra Unidade 
da Federação, mas é chaga no Brasil inteiro.

Concedo um aparte ao Senador Paulo Duque.
O Sr. Paulo Duque (PMDB – RJ) – Senador 

Augusto Botelho, quero dizer a V. Exª – e o faço com 
a maior franqueza – que assisto a V. Exª e o ouço, 
nesta tribuna, com o maior respeito e com a maior 
admiração.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) 
– Muito obrigado.

O Sr. Paulo Duque (PMDB – RJ) – V. Exª é ho-
mem do interior, lá do fim do mundo do Brasil, da fron-
teira, que enfrentou, meu Deus do Céu, muitas lutas 
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para chegar aqui e para poder expandir sua voz, seu 
pensamento, suas reivindicações, com objetividade. A 
mim, homem da cidade, do asfalto, que veio de outra 
vida, de outro tipo de sociedade, dá-me uma satisfa-
ção incrível ver brasileiros, como V. Exª, interpretando 
bem a alma do Brasil, a alma de um Brasil que não 
conheço e que eu gostaria muito de conhecer. Dessa 
maneira, pode crer que sou um admirador de cartei-
rinha de V. Exª!

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) 
– Muito obrigado.

O Sr. Paulo Duque (PMDB – RJ) – V. Exª, para 
mim, é modelo do político sério, do político sem so-
fisticação, do político sincero, que expressa o pensa-
mento do Brasil que eu ainda não conheço bem e que 
gostaria muito de conhecer, que é o daquele interior 
distante, das estrelas candentes. Pode estar certo V. 
Exª de que, no Senador Paulo Duque, tem um gran-
de e permanente admirador. Era isso o que eu queria 
deixar registrado em seu discurso, que muito custou 
a sair hoje por causa de alguns Senadores. Mas seu 
discurso saiu, e faço questão de ouvi-lo até o fim.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) – 
Muito obrigado, Senador. Saiba que meu sentimento 
por V. Exª é recíproco.

Cedo um aparte também ao Senador Osvaldo 
Sobrinho.

O Sr. Osvaldo Sobrinho (PTB – MT) – Senador 
Botelho, faço minhas as palavras do Senador Duque, 
se S. Exª me permitir. Ainda quero acrescentar que V. 
Exª tem sido um dos parlamentares desta Casa que 
tem valorizado o voto popular.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) 
– Muito obrigado.

O Sr. Osvaldo Sobrinho (PTB – MT) – Aqueles 
que votaram em V. Exª devem se sentir orgulhosos, 
porque V. Exª trabalha aqui como ninguém. Nas Co-
missões, encontramos V. Exª; no plenário, V. Exª está 
trabalhando até esta hora, sempre pensando no bem 
comum. Portanto, é muito bom ver essa imagem do 
Senado.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) 
– Muito obrigado.

O Sr. Osvaldo Sobrinho (PTB – MT) – É um 
Senado que, até há pouco, era alvo de muita discrimi-
nação, de crítica. É tanta coisa, mas temos de olhar o 
Senado pela face de V. Exª. Temos de olhar o Senado 
pela face de vários Senadores que ocupam a tribuna 
aqui e que, na verdade, se preocupam com o Bra-
sil, com a cidadania, com o homem, com a história. 
São pessoas que, na verdade, têm exemplo de vida 
e que, como aqui o Senador Paulo Duque acabou de 
falar, fazem a história real do Brasil, ressuscitando-a 

e levantando-a. São fatos que S. Exª viveu na vida pú-
blica. Quantos mandatos de Deputado Federal e de 
Vereador S. Exª teve por esse Brasil afora, no Rio de 
Janeiro! Portanto, quero dizer a V. Exª que me orgu-
lha ser seu colega. Aliás, o Senador Jayme Campos 
já havia feito referências à sua pessoa antes de eu 
aqui chegar e sempre falou: “Olhe, você vai encontrar 
um grande amigo. Gosto muito do Botelho, porque ele 
é um Senador simples, humilde, mas um amigo para 
todas as horas, uma pessoa com quem, na verdade, 
vale a pena conversar”. Portanto, em nome do Sena-
dor Jayme Campos, deixo meu abraço a V. Exª e meu 
respeito, na certeza de que sempre está fazendo o 
melhor pela população do seu Estado e do Brasil como 
um todo. V. Exª ultrapassa o pacto federativo; V. Exª 
atinge todos os brasileiros, porque seu trabalho, aqui, 
tem sido um trabalho de envergadura. Portanto, eu o 
parabenizo. Estamos seguindo seu pronunciamento e 
queremos que, na verdade, ele se converta em fatos 
concretos por meio de ações de todos nós, políticos. 
Parabéns a V. Exª!

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) – 
Muito obrigado, Senador Osvaldo Sobrinho. Meu sen-
timento por V. Exª é recíproco. E expresso meu senti-
mento também pelo Senador Jayme Campos e pelo 
nosso querido Senador Jonas Pinheiro, que já partiu; 
por eles, mantenho o mesmo sentimento de respeito 
e de admiração.

Continuando, quero dizer que só nos resta uma 
opção, se quisermos que a saúde pública em nosso 
País saia dessa letargia histórica e possa ser consi-
derada pelos cidadãos um modelo acabado de efici-
ência: oferecer aos profissionais do setor condições 
dignas de trabalho; oferecer àqueles que zelam pela 
saúde do nosso povo instalações, equipamentos e 
materiais que lhe permitam desenvolver adequada-
mente suas atividades; e, tão importante como tudo 
isso, oferecer-lhes uma remuneração à altura de suas 
responsabilidades.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores, pelo apoio 

que deram à minha fala.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Ouvimos o Senador Augusto Botelho, que é do Partido 
dos Trabalhadores e que representa Roraima.

Há sobre a mesa documento do Senador Rai-
mundo Colombo, Líder do Bloco da Minoria, em que 
S. Exª cede a palavra à encantadora Senadora Lúcia 
Vânia, que foi importante instrumento do Governo de 
Fernando Henrique Cardoso. A Senadora Lúcia Vânia 
e a santa Ruth Cardoso – eu as conheço, porque go-
vernei o Estado do Piauí – deram um toque de amor, 
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de solidariedade e de generosidade ao Governo do 
estadista Fernando Henrique Cardoso. Essa mulher 
que aí está na tribuna engrandece este Senado. S. Exª, 
talvez, tenha feito a campanha mais bela do País. S. 
Exª foi responsável pelo Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil (Peti). Confesso aqui minha gratidão 
e a da Adalgisa – ela dirigiu o serviço social – à Lúcia 
Vânia, que, realmente, deu um toque de amor, de so-
lidariedade e de generosidade ao Governo Fernando 
Henrique Cardoso e a todo o Brasil.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela Lide-
rança. Sem revisão da oradora.) – Agradeço, Sr. Presi-
dente, suas palavras, como sempre, muito gentis. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, muitas 
vezes criticadas por serem bolsões de violência e por 
usarem os serviços públicos da Capital Federal, as 
cidades da Região Integrada do Desenvolvimento do 
Entorno (RIDE) são consideradas o patinho feio por 
muitos moradores do Distrito Federal.

Recentemente, o Presidente do Supremo Tribunal 
Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Ministro 
Gilmar Mendes, comentou as diversas ações do Po-
der Judiciário que têm contribuído para a estabilida-
de institucional do Estado e para o desenvolvimento 
econômico. 

Na oportunidade, o Ministro ressaltou a impor-
tância da relação entre Estado de Direito e economia 
e que as empresas estrangeiras têm segurança jurí-
dica para investir no Brasil. Ele lembrou que o País é 
institucionalmente estável e tem uma democracia só-
lida há 20 anos.

O Ministro Mendes apresentou ainda informações 
sobre a atuação do Poder Judiciário na ordenação 
dos encaminhamentos processuais. Dados do CNJ 
mostram que somente em 2008 tramitam na Justiça 
brasileira 70 milhões de processos. São ações efetivas 
do CNJ junto aos Tribunais para oferecer assistência 
técnica e informatização com o intuito de dinamizar 
os julgamentos.

Muito já se fez. Mas ainda há muito para se fazer. 
Um bom exemplo é a região do Entorno do Distrito Fe-
deral que abrange 20 Municípios do Estado de Goiás. 
Juízes e advogados convivem com uma realidade bem 
diferente da que estamos acostumados a presenciar 
nos tribunais das capitais. 

Nas comarcas falta tudo. As estruturas são pre-
cárias, há baixa informatização, além do insuficiente 
número de servidores. Em Valparaíso, por exemplo, o 
fórum foi improvisado em um depósito que abrigava 
antes uma feira. 

Em Águas Lindas de Goiás, pela falta de es-
paço, os processos tiveram que ser acumulados em 
um banheiro desativado. Caixas com processos em 

tramitação se empilham por todos os lados. Desde 
2005, o fórum não recebeu nenhuma ação de execu-
ção fiscal da Procuradoria por não ter condições de 
dar andamento. 

No Entorno do Distrito Federal, para dar anda-
mento às ações de execução fiscal, Prefeituras acabam 
emprestando seus funcionários. 

Nas regiões abrangidas por Formosa, por exem-
plo, há apenas cinco oficiais de justiça auxiliados por 
dois servidores municipais. 

Na maior parte do Entorno, não há varas federais, 
o que faz com que as varas da Fazenda Pública sejam 
responsáveis pelas discussões sobre impostos munici-
pais, estaduais, federais e ações previdenciárias. 

Na 2ª Vara Cível da Fazenda Pública e Ambiental 
de Formosa, há 19.800 processos, sendo que 12.200 
processos foram ajuizados pela Prefeitura para cobran-
ça de IPTU, 5.300 processos pelo Estado e o restante 
pela Fazenda Nacional.

A situação precária chamou a atenção do CNJ, 
que em abril último, decidiu estender às cidades do 
Entorno o Projeto Integrar. 

Iniciado no Estado do Piauí, o projeto tem o ob-
jetivo de auxiliar os tribunais e varas de Justiça na 
implantação de um modelo moderno de gestão. Oito 
municípios foram selecionados para fazerem parte do 
projeto: Formosa, Planaltina, Águas Lindas de Goiás, 
Novo Gama, Luziânia, Cidade Ocidental, Valparaíso e 
Santo Antônio do Descoberto.

Após triar e organizar os processos por fases, 
o grupo implementa novas práticas de trabalho para 
conferir maior celeridade processual, resolvendo parte 
do problema de espaço nos fóruns. Também são rea-
lizados mutirões judiciais.

Em 2007, outro projeto foi concebido pelo Minis-
tério Público de Goiás. Trata-se do Projeto Entorno, que 
visa ao resgate da cidadania na área da Ride, com 
enfrentamento dos principais problemas que afetam 
a população. Em execução desde o ano passado, ele 
contempla 271 ações em diversas áreas, como saúde, 
educação, segurança pública, meio ambiente, defesa 
do consumidor, infância e juventude, combate ao crime 
organizado, entre outras.

Entre as ações, está a aprovação e entrada em 
vigor da lei que alterou a estrutura do Ministério Pú-
blico de Goiás e possibilitou não só a ampliação do 
número de promotores que atuam no Entorno, como 
também elevou as entrâncias de algumas comarcas, 
o que facilita o seu provimento. Com isso, o Ministé-
rio Público espera ter condições de atender melhor à 
comunidade.

Há também medidas que estão sendo tomadas 
em outras áreas, como saúde e meio ambiente. Um 
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dos pontos de destaque é o projeto de regularização 
fundiária da região, que está sendo executada em par-
ceria com o Ministério das Cidades.

Outro exemplo pioneiro e bem sucedido no Ju-
diciário é o Centro de Pacificação Social. Criado em 
Uruaçu, foi muito elogiado pelo membros do Conselho 
Nacional de Justiça. Atualmente, são realizados men-
salmente, aproximadamente, seiscentos atendimen-
tos gratuitos. O Presidente do CNJ, Ministro Gilmar 
Mendes, gostou tanto da ideia que pretende estender 
o bom exemplo ao Centro de Pacificação Social para 
outros Municípios.

A prevenção é a palavra de ordem no mundo atual. 
O Centro serve para incentivar a cidadania ativa, ga-
rantir o bem-estar coletivo, a defesa do meio ambiente 
e a prevenção à criminalidade. Também é uma forma 
de evitar que os litígios cheguem à Justiça, pois o ín-
dice de acordo chega a 80% nos dias de hoje. Essa é 
a prova de que a justiça existe e de que a população 
está mais próxima dela. 

É inegável que há uma predisposição mundial 
para a construção de uma sociedade melhor e mais 
justa. Por sua vez, vindo ao encontro dessa contempo-
raneidade, o Judiciário tem experimentado uma sau-
dável mudança de mentalidade, ficando mais próximo 
e à disposição do cidadão.

Há uma consciência clara de que aqueles que 
julgam não podem ficar isolados dos problemas que 
são o dia a dia da população.

São justos, pois, os clamores do Judiciário bra-
sileiro. A Constituição já foi sensível a esse clamor, 
ao atribuir ao Judiciário não apenas um caráter mera-
mente formal, mas trazendo-lhe o germe do processo 
de transformação. 

Portanto, gostaria, neste momento, de parabeni-
zar todos os servidores da Justiça brasileira, em espe-
cial o Judiciário goiano, na pessoa do Presidente do 
Tribunal de Justiça de Goiás, Desembargador Paulo 
Teles, pelo extraordinário trabalho que vem desenvol-
vendo em todo o Estado, mas, mais especificamente, 
no Entorno do Distrito Federal. 

Independentemente da cidade, seja Goiânia, 
Águas Lindas, Valparaíso, ou qualquer outra cidade do 
Entorno do Distrito federal, seja no interior ou na capi-
tal, o Judiciário deve ter a mesma estrutura. Somente 
com instrumentos adequados, além da estrutura físi-
ca e humana, a Justiça poderá atender às demandas 
da população.

Sem um Judiciário forte não teremos Estado de 
Direito. E, para se chegar a esse nível, faz-se neces-
sário que o povo esteja conscientizado, politizado e, 
sobretudo, que tenha acesso à Justiça. 

Portanto, Sr. Presidente, eu quero aqui, parabe-
nizando o Desembargador Paulo Teles, dizer da nossa 
alegria por tê-lo contemplado, na semana passada, 
com o título de Cidadão de Pontalina, ocasião em que 
foi homenageado o Presidente do Tribunal de Justiça 
pelo seu esforço de levar a justiça aos cidadãos. Ele 
tem feito um trabalho extraordinário. Tem descido do 
Palácio da Justiça e ido ao encontro do cidadão para 
resolver os problemas do cotidiano de cada um.

Portanto, quero, neste momento, como parlamen-
tar representante do Estado de Goiás, dizer da nossa 
alegria de poder contar com o Poder Judiciário, que 
tem a cada dia mais se modernizado e a cada dia mais 
entendido a necessidade de manter a liturgia, mas, ao 
mesmo tempo, sem impedir que essa liturgia o faça 
chegar à população mais carente. 

Muito obrigada, Sr. Presidente.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – E 

agora vamos convidar como orador inscrito... São dois 
Senadores que estão disputando aqui: é o Jefferson 
Praia, do Amazonas, e o Flexa Ribeiro, que estão tro-
cando gentilezas.

Ele passa para o Flexa Ribeiro, porque o nosso 
Jefferson Praia diz que vai fazer um pronunciamento 
muito técnico. Então, ele cede a prioridade de uso da 
palavra ao Senador Flexa Ribeiro, que já tinha cedido 
no início ao Presidente Sarney, que usou da palavra 
no seu lugar.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Com 
muita honra, Senador Mão Santa, que preside esta 
sessão. Eu venho à tribuna hoje...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Eu só pediria permissão e a sua paciência. É um ex-
pediente: Senado Federal, 4/11/2009.

A Presidência comunica que a sessão solene 
conjunta do Congresso Nacional destinada a come-
morar o Dia Nacional da Cultura, anteriormente con-
vocada para amanhã, dia 5 de novembro do corrente, 
às 10 horas, realizar-se-á às 11 horas no plenário do 
Senado Federal.

Então, a sessão solene pelo Dia da Cultura e 
que lembra Rui Barbosa, o nascimento dele, será às 
11 horas de amanhã.

Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro, que tão 
bem representa o Pará e o PSDB nesta Casa.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sena-
dor Mão Santa, Srs. Senadores, Senador José Nery, 
Senador Suplicy, eu subo à tribuna hoje imbuído de 
um sentimento de enorme pesar, enorme pesar, Se-
nador Mão Santa.

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL452



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 56875

Este nosso País tem todas as condições de se 
tornar um dos grandes líderes mundiais e, lamentavel-
mente, não toma atitude em relação a várias questões 
internas que dificultam os investimentos em nosso País, 
dificultam o aumento da produção do nosso País.

Parece que o Governo aceita isso de forma passi-
va, eu diria até conivente, apaniguando essas pessoas. 
Elas, encobertas por um manto social que todos nós 
defendemos, que é o direito à terra, para que possam 
produzir e ter dignidade no sustento das suas famílias, 
agem por um caminho totalmente à margem da lei.

Eu me refiro, mais uma vez, Senador Mão Santa, 
ao MST, Movimento dos Sem Terra. Temos uma CPI já 
aprovada, aguardando a indicação dos membros pelos 
partidos por intermédio de suas lideranças, para que 
ela possa ser instalada, Senador José Nery. E, com 
certeza absoluta, vai ser possível esclarecer vários 
aspectos com relação ao MST.

Já na madrugada de hoje, pelo restante do dia, 
o Movimento dos Sem Terra voltou a fazer invasões 
no Estado do Pará.

Há pouco tempo, talvez numa tentativa de pressio-
nar o Congresso Nacional para que não se instalasse 
a CPI, eles invadiram uma fazenda de laranjas no Es-
tado de São Paulo, derrubando mais de 12 mil pés de 
laranjas, destruindo tratores, móveis e outros veículos, 
causando prejuízos enormes ao grupo proprietário da 
fazenda. Nesta madrugada, a ação não foi diferente, 
Senador Mão Santa, em Eldorado dos Carajás, no sul 
do Pará, onde manifestantes dos trabalhadores rurais 
sem terra cumpriram a promessa anunciada desde o 
início da semana.

Agora, Senador Jefferson Praia, eles anunciam 
o que vão fazer e os governos, em nível federal e es-
tadual, não tomam nenhuma providência. Assim, eles 
fazem aquilo que anunciaram, invadindo e destruindo 
as casas dos funcionários da Fazenda Maria Bonita, 
onde, inclusive, crianças encontravam-se dormindo. 
Queimaram tratores e currais e agrediram funcionários 
que foram obrigados a deixar as suas residências.

Quero mostrar aqui, Senador Mão Santa, e deixar 
nos Anais do Senado Federal, mostrado pela TV Se-
nado. Senador Suplicy, preste atenção, por favor. São 
fotos que foram transmitidas via Internet das casas e 
dos prédios que foram derrubados, demolidos, pelos 
insanos do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. 
V. Exª precisa olhar aqui, Senador Suplicy, porque vou 
perguntar se V. Exª apoia esse tipo de ação. Aqui: casas 
de trabalhadores derrubadas, mais casas de trabalha-
dores. Quero mostrar pela TV Senado tratores queima-
dos, Senador José Nery, mais tratores. Este aqui é im-
portante que o Brasil veja pela TV Senado. Sabe o que 
é isto, Senador José Nery? Sementes de milho para o 

plantio na próxima safra, Senador Jefferson Praia, que 
foram queimadas pelos elementos do MST.

Há mais. Vou mostrar todas as fotos. Aqui tem a 
visão do que restou dos prédios e das fazendas inva-
didas. E não foi só uma não; foi mais de uma. Aqui, o 
que fizeram com os pertences dos trabalhadores das 
fazendas. (Pausa.) Mas tem uma aqui que faço questão 
de mostrar. No interior das casas, quebraram os sanitá-
rios dos banheiros. Há outra, Senador. Por fim, a moto 
de um trabalhador da fazenda também queimada.

São mais de cem fotos que representam o van-
dalismo que esses elementos praticam em todas as 
suas ações. Aqui, o grupo gerador da fazenda, também 
queimado. É lamentável! É lamentável, porque essas 
ações acontecem e vão continuar a acontecer porque, 
como eu disse, os Governos Federal e o do Estado do 
Pará não tomam nenhuma providência.

Nos últimos tempos, os membros do MST têm co-
metido crimes de destruição de propriedades, e, pelas 
notícias que se têm, não sofrem nenhuma punição.

O MST depreda e a sociedade é quem paga. O 
MST se firma de uma excrescência tão covarde, ab-
surda, criminosa, terrorista e assassina, ameaçando 
o Estado democrático de direito. O terrorismo dessa 
madrugada ocorreu também em outras fazendas, na 
Agro Santa Bárbara Xinguara, em núcleos da Fazen-
da Rio Vermelho.

No local da Fazenda Rio Vermelho, aproximada-
mente 100 homens fortemente armados chegaram de 
caminhão, arrombando porteiras, correntes, cadeados, 
atirando, rendendo os funcionários, mulheres e crian-
ças, ameaçando-os de morte.

Na mesma ocasião, atearam fogo no recinto de 
leilão da fazenda, rasgaram sacos de semente de milho 
que ali estavam depositados, quebraram toda estru-
tura do recinto, viraram botijões de sêmen, retiraram 
os móveis dos funcionários de suas residências e de-
predaram todas as casas, quebrando janelas, pias de 
cozinha e vasos sanitários dos banheiros, unidos numa 
verdadeira ação terrorista. As fotos, eu, lamentavel-
mente, mostrei aqui e estarão nos jornais de amanhã 
e no noticiário nacional, lamentando por ter sido, mais 
uma vez, no meu Estado, o Estado do Pará.

O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Senador Flexa 
Ribeiro, gostaria de um breve aparte de V. Exª.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pois não, 
Senador José Nery.

O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Senador Flexa 
Ribeiro, a mesma pergunta que V. Exª faz, indignado, 
apresentando as fotografias dessa ação do MST, se-
gundo está relatando, eu diria que também posso fazê-
la: sabe o que é isto? É o resultado de 500 anos de 
concentração da propriedade da terra no Brasil. Sabe 
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o que é isto? E nesse ponto tenho concordância com 
V. Exª. É a ausência dos governos para tratar, de for-
ma correta e justa, o problema, a questão fundiária no 
Brasil, que nunca foi levada a sério! É a apropriação da 
terra, é a apropriação do trabalho por alguns poucos 
ricos e poderosos, o que faz com que o movimento dos 
trabalhadores seja obrigado a usar de meios... Eu diria 
a V. Exª, pela luta que defendo, qual seja, a de conquis-
tar o que é de direito pela não-violência... Mas aos tra-
balhadores, devemos compreender os seus meios de 
luta para fazer valer os seus direitos...No relato que o 
senhor fez, eu não me recordo de ter dito exatamente 
quais são as fazendas ocupadas, porque eu não digo 
invadidas, digo que os trabalhadores ocupam, os ricos 
é que invadem o direito de ter a terra, de produzir, de 
sobreviver com dignidade. Chegou-me a informação 
– não sei se é correta, Senador Flexa Ribeiro, se eu 
estiver errado, depois terei que... – de que algumas 
dessas fazendas são do Grupo Santa Bárbara, do 
banqueiro Daniel Dantas. Ele comprou um grupo de 
seis fazendas no sul do Pará, um milhão de hectares, 
oitocentas mil cabeças de gado, com dinheiro sujo das 
privatizações, da bandalheira, da corrupção que im-
perou no Governo Fernando Henrique Cardoso e que 
agora está aparecendo. O que muita gente não sabe é 
que essas fazendas, no sul do Pará, foram adquiridas 
com o dinheiro sujo da corrupção. Lá, naquelas áreas, 
Senador Flexa Ribeiro, o DNPM mostrou, outro dia, o 
número de concessões de empresas do Sr. Daniel Dan-
tas para exploração mineral. Em boa parte daquelas 
áreas, o interesse não é apenas em criação de gado. 
Vai mais além. O interesse é também na exploração 
dos recursos minerais, que, ao longo da nossa histó-
ria, o senhor sabe muito bem, tem sido feita contra os 
interesses do povo do Pará, contra toda possibilidade 
de garantir, com a exploração desses recursos, de 
forma correta, o pagamento dos impostos. O senhor 
sabe que, no Brasil, os recursos minerais pagam muito 
pouco ao Estado. Os Estados mesmos são proibidos 
por lei de cobrar ICMS de produtos minerais semiela-
borados que são exportados a preço de banana. En-
tão, essa é a situação da violência no campo, da tra-
gédia que nós vivenciamos e de que o senhor mostra 
fotografias, dados e informações que a qualquer um 
pode revoltar. Mas ela não é nada mais, nada menos 
do que o resultado da ação das elites brasileiras, que 
acumulam capital, que são donas da maior parte do 
território nacional, quando existe, no Brasil, possibili-
dade de todos terem terras, inclusive os fazendeiros, 
e possibilidade de garantir aos trabalhadores as con-
dições mínimas de sobrevivência na terra. Mas não só 
a terra, Senador Flexa Ribeiro, como os governos têm 

feito. Não adianta apenas distribuir a terra, é preciso 
garantir crédito, assistência técnica...

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – V. Exª vai 
permitir que eu termine meu pronunciamento?

O Sr. José Nery (PSOL – PA) – V. Exª me per-
mitiu o aparte e me fez perguntas. Então, eu esperei 
que pudesse responder a V. Exª. 

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Fique à 
vontade. Eu só quero....

O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Mas se é assim, 
eu encerro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Não, 
Senador José Nery. Se o Presidente, Senador Mão 
Santa, permitir, V. Exª poderá falar por mais meia hora 
ou uma hora, mas V. Exª faz um pronunciamento que 
eu lamento.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Eu 
chamo a atenção de V. Exªs, porque há outros oradores 
inscritos e já são 20 horas e 55 minutos.

O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Então, eu vou 
encerrar o meu aparte, Sr. Presidente, agradecendo 
ao Senador Flexa Ribeiro pela concessão do aparte. 
No inicio do seu pronunciamento, V. Exª disse que fa-
lava com pesar sobre esses fatos. Eu também digo 
que falo com pesar e pergunto a V. Exª que sentimento 
tem em relação ao fato de que muitos trabalhadores 
paraenses, entre os quais, 19 trabalhadores sem ter-
ra, foram brutal e covardemente assassinados em 17 
de abril de 1996. Naquela data, por triste coincidência, 
eu estava em Marabá, Senador Eduardo Suplicy, e vi 
chegar, no Centro de Perícias de Marabá, a comissão 
do Congresso, com o Senador Suplicy, a então Depu-
tada Federal Ana Júlia, a Deputada Federal Alcione 
Barbalho e outros Senadores e Deputados para, na-
quele necrotério, visitarem os corpos de trabalhadores 
que nada mais faziam do que lutar pelo direito à terra. 
E aí eu ia perguntar: como fica o nosso sentimento de 
pesar, com treze, quatorze anos de total e absoluta 
impunidade? Porque nenhum trabalhador, nenhum 
dos mandantes, entre os quais estava o Governador 
Almir Gabriel, que autorizou que a Polícia Militar fizes-
se aquele crime hediondo... Como fica a impunidade 
depois de tanto tempo? Então...

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Senador, 
não vou mais permitir que V. Exª fique falando bobagem. 
Já lhe concedi o aparte, mas não vou mais esperar, 
não vou lhe conceder...

O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Deixe-me encer-
rar. V. Exª, educado como é, com certeza... Só quero 
encerrar, dizendo que... 

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Não es-
tou mais concedendo o aparte a V. Exª. 
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O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Mas V. Exª me 
concedeu, eu quero concluir.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Já foi 
concluído. 

O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Eu não concluí. 
Portanto, quero dizer uma palavra.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Já está 
concluído. Eu quero dizer que V. Exª está desvirtuando 
o fato. V. Exª é...

O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Não, estou di-
zendo que a razão de existir essa situação é a estru-
tura fundiária e os governos, incluindo aquele que V. 
Exª fez parte.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – V. Exª, 
lastimavelmente, é um defensor dos atos de violência. 
Quero dizer a V. Exª...

O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Sou defensor 
da reforma agrária e da justiça no campo. Sou contra 
a impunidade, sou contra a violência.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Todos nós 
somos defensores da reforma agrária, segundo a lei.

O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Não parece.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Srs. Senadores, a Bandeira do Brasil diz: Ordem e 
Progresso. V. Exª está na tribuna e tem outros orado-
res inscritos.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pronto, 
então quero concluir. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Conclua. Temos ainda o Senador Jefferson Praia. So-
brinho, V. Exª já usou a palavra? Continua o seu nome 
aqui como inscrito. Eduardo Suplicy, V. Exª ainda quer 
usar a palavra?

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Ainda 
não concluí, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Não, eu só quero colocar em ordem. 

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Mas não 
interrompa.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sim, 
estou inscrito, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Então, há V. Exª e mais dois inscritos.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Senador 
Nery, eu lastimo o aparte de V. Exª. Lastimo. Normal-
mente, os Senadores quando são aparteados dizem 
da satisfação, do enriquecimento que o aparteante dá 
ao pronunciamento. Eu não farei isso, mas a vontade 
que eu tenho é de pedir que retirem dos Anais do Se-
nado o aparte de V. Exª. 

Eu estou falando, Senador, não concedi a pala-
vra a V. Exª.

O Sr. José Nery (PSOL – PA) – V. Exª fará jus ao 
que está dizendo pelo conteúdo que está dizendo.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Eu não 
concedi, eu não concedi aparte a V. Exª. Eu disse que 
gostaria de fazer, não o farei, porque eu quero que fi-
que registrado nos Anais do Senado o aparte que V. 
Exª fez...

(Interrupção do som.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – ... neste 
momento, de tão, eu diria, mal intencionado. V. Exª, 
que é um defensor dos direitos humanos, deve ser 
primeiro defensor do Estado democrático de direito. 
V. Exª, que é um Senador da República, não pode vir 
a este plenário para defender atos de terrorismo, de 
violência, seja lá contra quem seja. A Justiça está aí 
para julgar quem é que tem direito.

Eu não nominei ninguém. Se V. Exª quer saber, 
foram várias as fazendas invadidas e nem todas elas 
do banqueiro Daniel Dantas, que o incomoda tanto. 
Nem todas elas.

O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Verdade. (Fora 
do microfone.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Nem todas 
elas. Então, V. Exª quer desviar o assunto e vem trazen-
do de volta um lastimável incidente que ocorreu lá na 
década de 90 e que aqui, agora, Senador Nery, quero 
lhe dizer que o MST fechou novamente a PA-150.

Quer dizer, com que direito o Movimento dos Tra-
balhadores Sem Terra reivindicando algo que o Brasil... 
Já foi dito aqui, existem lotes do Incra em quantidade 
suficiente para atender a todos os que querem terra, 
mas os que estão lá não estão atrás de terra. Eles estão 
lá para criar esta insegurança no País, estão lá para 
tirar a insegurança do setor produtivo brasileiro; eles 
estão lá para tentar, com atos de violência, de atos de 
terrorismo – porque isso que foi mostrado aqui é sim 
terrorismo à luz do dia... E V. Exª sai em defesa, ale-
gando fatos que ocorreram em décadas passadas. V. 
Exª sabe muito bem que o Governador Almir Gabriel 
não mandou matar ninguém. O Governador Almir Ga-
briel, na época, tão-somente autorizou – como tinha 
que fazer – a desobstrução da estrada, como fará a 
Governadora Ana Júlia, se cumprir seu dever constitu-
cional de Governadora do Estado. Lamentavelmente, 
lamentavelmente ocorreu, é verdade, a morte daqueles 
trabalhadores, lamentavelmente. Mas, não é por isso 
que nós vamos permitir que possam ocorrer outros 
conflitos como aquele.

(Interrupção do som.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Não, nós 
queremos uma reforma agrária (Fora do microfone)
dentro da lei. Mas o que me parece é que o MST quer 
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– aí, eu vou talvez até concordar com V. Exª – é um 
lote que tenha minério embaixo, não quer lote também 
para produzir. É o que V. Exª fala, e do que eu não te-
nho conhecimento. Mas só para a consideração de V. 
Exª: foram várias as fazendas invadidas, várias, várias, 
e, em todas elas, foram cometidos os atos de violên-
cia aqui mostrados. Então, Senador Nery, eu lastimo 
novamente o aparte de V. Exª em que V. Exª defende 
a ação criminosa impetrada pelos trabalhadores do 
Movimento dos Sem Terra.

Para terminar, Senador Mão Santa...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Per-

mite V. Exª, Senador?
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Não, não 

permito, Senador Suplicy. E, para terminar, eu quero 
aqui dizer que recebi hoje...

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Só 
para assinalar que V. Exª...

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Eu não 
concedi aparte a V. Exª.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ...V. 
Exª iniciou o discurso fazendo três referências a minha 
pessoa, pedindo que prestasse atenção, e se recusa 
a dar aparte. Só para assinalar.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – É ver-
dade. Só que, quando eu pedi a V. Exª que prestasse 
atenção, V. Exª estava ao telefone, escrevendo e não 
prestou atenção. Então, V. Exª vai falar de algo que 
não ouviu.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Ô 
Senador Suplicy...

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prestei 
atenção, sim, senhor.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Não 
prestou!

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
não está falando a verdade.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Não 
prestou! V. Exª estava dando entrevista para o Pânico 
aí do lado de fora.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prestei 
atenção. V. Exª queria que eu fosse aí pertinho? Perto 
eu não fui porque eu tinha aqui obrigações.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Ô Suplicy! Senador Suplicy. Olhe a Presidência aqui. 
Assim eu vou encerrar a sessão.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
fale a verdade, porque eu prestei atenção.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Não pres-
tou, não prestou. Diga o nome da fazenda invadida.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se 
diz que não prestei atenção, preste atenção no meu 
aparte. Conceda o aparte.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Diga o 
nome da fazenda invadida.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Con-
ceda o aparte.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – V. Exª 
estava dando entrevista.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Con-
ceda o aparte.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA)(Fora do 
microfone) – V. Exª é o maior participante do Progra-
ma Pânico.

Então, Senador Mão Santa, vou pedir à Governa-
dora Ana Júlia que tome providências com relação...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Um minuto para V. Exª concluir.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Quero 
concluir pedindo à Governadora Ana Júlia que tome 
providências com relação a esses atos de violência 
ocorridos no Estado do Pará e dizer que recebi hoje, 
com muita satisfação, a visita do Prefeito Alsério de 
Floresta do Araguaia. O Prefeito, Senador Nery, veio 
fazer um apelo. Floresta do Araguaia é o maior produtor 
de abacaxi do Estado do Pará, quiçá do Brasil. Veio me 
dizer que a Governadora Ana Júlia está com problema 
– ao menos está nos jornais diariamente – de queda 
de arrecadação, que a Secretaria da Fazenda, lá em 
Floresta do Araguaia, está há uma semana sem emi-
tir notas para que o produto, o abacaxi, possa sair do 
Município. São 30 caminhões por dia. Essa produção 
está se perdendo. Queria pedir, em nome do Prefeito 
Alsério, do Vice-Prefeito Adélio, em nome do Susto, 
que é o Secretário de Saúde: Governadora, mande 
a Secretaria da Fazenda emitir as notas fiscais para 
que os produtores – e são pequenos produtores de 
abacaxi lá de Floresta do Araguaia – possam escoar 
a sua produção e não perdê-la, como está acontecen-
do. E V.Exª terá, evidentemente, recursos que virão da 
contribuição desses produtores, na maioria pequenos, 
com o pagamento dos seus tributos. 

E, por último, quero trazer uma boa notícia. Uma 
má notícia, Senador Nery, para festejarmos, vamos 
festejar. Recebi, agora à tarde, convite do Ministro da 
Educação, Fernando Haddad, para, amanhã, compa-
recer à sanção do Projeto de Lei que cria a Universi-
dade Federal do oeste do Pará. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Senador Flexa Ribeiro, um minuto para concluir. 

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Será 
sancionado esse projeto pelo Presidente em exercício, 
José Alencar. Quero parabenizar o Pará. Parabenizar 
o Município de Santarém como sede da nova Univer-
sidade Federal e a todos os dezoito Municípios que 
serão atendidos por essa universidade. Fico satisfeito, 
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Senador Mão Santa, porque essa luta eu iniciei lá em 
2005, lá atrás, e estou vendo hoje ser concretizada 
com êxito para o Estado do Pará poder se desenvol-
ver com ciência, tecnologia e inovação. Valeu a pena 
ter lutado. 

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Senador Suplicy, se V. Exª quiser usar da palavra pelo 
art. 14... 

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Art. 14 tam-
bém, Sr. Presidente. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, só pela ordem. Se possível antes, com a to-
lerância de ambos, só para um registro. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
José Nery pediu o art. 14. V. Exª quer, Suplicy, ou quer 
ligar o telefone? 

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Então, pronto. Regimentalmente, 

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

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, eu falarei só um segundo pela ordem. Um 
segundo para o registro. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Paulo Paim, pela ordem; depois, art. 14, José Nery; 
art. 14, Suplicy. Entendendo que o art. 14 é cinco mi-
nutos e c’est fini.

Agora, pela ordem, Paulo Paim, que pediu antes. 
Depois V. Exª usa pelo art. 14. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria 
só registrar que eu realizei, antes de vir aqui para o 
plenário, uma – eu diria – plenária com cerca de 700 
aposentados que estavam lá na Câmara, aqui na ram-
pa. Eles saíram entusiasmados com o movimento que 
fizeram; voltarão na próxima quarta-feira, porque hou-
ve um compromisso de todos os Líderes, mais uma 
vez – esperamos que agora seja derradeiro –, de votar 
o PL dos Aposentados e a questão do fator na próxi-
ma quarta-feira. Termino dizendo, Sr. Presidente, que 
também hoje nós aprovamos na Comissão de Direitos 
Humanos um projeto que regulamenta o pré-sal, o pe-
tróleo, enfim, apresentado pela centrais, confederações 
e também pela Federação Única dos Petroleiros e a 
Frente Sindical Nacional dos Petroleiros. É um avan-
ço, o projeto passa agora a ser debatido em cada uma 
das comissões aqui do Senado. E nesse relatório que 
eu apresentei e foi aprovado está incluído também o 
dinheiro do pré-sal para a previdência. Enfim, era isso, 
Sr. Presidente. Agradeço a V. Exª pelo movimento que 

fez junto ao Presidente Michel Temer para que a matéria 
fosse à pauta e cumprimento não só os aposentados 
que estiveram aqui, mas também os de todo o País, 
porque eu sei que milhões de pessoas acompanha-
ram o debate aqui no Congresso Nacional. Espero que 
na semana que vem a gente resolva definitivamente. 
Obrigado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os 
nossos aplausos, Senador Paulo Paim, pela partici-
pação em defesa dos aposentados, vítimas de cortes 
salariais ao longo dos anos. 

E, agora, pelo art. 14, que dispõe:

O Senador poderá fazer uso da pala-
vra:

(...)
VI – para explicação pessoal, em qual-

quer fase da sessão, por cinco minutos, se 
nominalmente citado na ocasião, para escla-
recimento de ato ou fato que lhe tenha sido 
atribuído em discurso ou aparte, não sendo a 
palavra dada, com a essa finalidade, a mais 
de dois oradores na mesma sessão.

Como hoje ninguém solicitou a palavra pelo art. 
14, a Presidência concede, em primeiro lugar, ao Se-
nador José Nery e, em segundo lugar, ao Senador 
Eduardo Suplicy.

Pelo art. 14, por cinco minutos, tem a palavra o 
Senador José Nery.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Para uma explica-
ção pessoal. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, lastimavelmente, eu fui acusado 
pelo meu colega, Senador Flexa Ribeiro, de apoiar... 
Ele disse assim: “você apóia atos criminosos”.

Para quem tem uma militância de mais de trinta 
anos nas lutas sociais, na luta contra a ditadura, na 
luta junto aos trabalhadores rurais, na luta junto aos 
pescadores, aos trabalhadores da educação, junto ao 
povo brasileiro, para conquistar o direito de ter a de-
mocracia limitada que nós temos, a defesa do Estado 
de Direito Democrático, que não pode ser confundido, 
como é constantemente, com o estado democrático do 
direito de acumulação das elites do nosso País, seja 
no campo, seja nas cidades. 

O Estado de Direito que a Constituição prevê é 
a garantia dos direitos fundamentais do ser humano; 
do direito à educação, à saúde, do direito à assistên-
cia social, do direito ao transporte, do direito à terra, 
portanto, do direito à reforma agrária. E, em 509 anos 
de história do nosso País, os governos que se suce-
deram, do Império, da Colônia à República, as elites 
governantes não foram capazes de promover a verda-
deira reforma agrária, Sr. Presidente.
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Por isso, quando perguntei ao Senador Flexa 
Ribeiro o que é isso aqui, em relação às fotos que S. 
Exª apresentou ao Brasil, pela TV Senado, eu disse: 
essas fotos, isso aí é o retrato, puro e simples, dos 
desmandos, do descompromisso das elites, que nun-
ca fizeram a reforma agrária. Porque, se ao sem terra 
fosse garantida a terra, a assistência, o crédito, a edu-
cação para que o trabalhador rural, com sua família, 
pudesse fixar-se na terra, não existiriam os sem-terra, 
não existiriam os conflitos e a violência. O chamado 
Estado de Direito Democrático, interpretado por alguns 
na Constituição Brasileira, é o Estado Democrático de 
Direito para permitir que um pequeno grupo detenha 
a maioria das terras no País, e as explore de forma 
criminosa, desmatando, comprometendo a vida no 
planeta, emitindo gases de efeito estufa, fazendo tudo 
o que não se deve fazer para acabar com o equilíbrio 
natural do planeta. São esses que hoje concentram a 
terra, como o banqueiro Daniel Dantas.

O Senador Flexa Ribeiro não citou as fazendas 
e não disse os donos da terra, mas eu não tenho por 
que aqui não citar a Fazenda Rio Vermelho e as fa-
zendas que fazem parte do complexo Santa Bárbara, 
que foram ocupadas. 

E reafirmo: o povo trabalhador ocupa; os inva-
sores são os ricos e poderosos fazendeiros que acu-
mulam, que fazem dívidas junto ao Estado brasileiro, 
junto aos bancos públicos e, a cada momento, estão 
pedindo anistia. Não pagam seus impostos e sequer 
fazem com que a terra cumpra a sua função social, 
como está escrito na Constituição, porque essa con-
centração, Sr. Presidente, é ilegítima e ilegal.

Portanto, eu também pedi ao Senador Flexa Ribei-
ro que verificasse, que pensasse qual é o sentimento de 
pesar que nós temos pelas mais de oitocentas mortes, 
Sr. Presidente, dos que foram vítimas, os trabalhado-
res sem terra, nos últimos 25 anos no Brasil, sendo 
que não há meia dúzia de mandantes responsáveis 
por esses crimes presa. É essa impunidade que deve 
ser cobrada à Justiça e ao Estado brasileiro para ser 
verdadeiramente democrático e de direito.

(Interrupção do som.)

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Fora do micro-
fone.) – O Estado tem que punir os criminosos!

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
São cinco minutos. É o Regimento. Muito obrigado. A 
Presidência garantiu a palavra a V. Exª pelo art. 14.

Agora, ainda pelo art. 14, vai usar da palavra o 
Senador Eduardo Suplicy, também com o mesmo cri-
tério: cinco minutos aqui no cronômetro.

Eu não encerrei a sessão em respeito ao nosso 
Senador Jefferson Praia, que está pacientemente es-

perando e tem um pronunciamento de profundidade 
e de grande interesse. Eu estaria sendo injusto com 
S. Exª.

Senador Eduardo Suplicy, por cinco minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 

uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, eu gostaria de informar que estou inscrito 
regularmente e aguardando a minha vez, o meu direito 
de falar ainda na sessão de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 
Exª está utilizando a palavra pelo art. 14.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Sim; neste instante.

Eu gostaria de dizer que tenho tratado o Sena-
dor Flexa Ribeiro sempre com o maior respeito, ainda 
que, com frequência – às vezes, três vezes por dia –, 
ele tenha provocado ações como a de há pouco, tanto 
nas comissões, como aqui no plenário, por vezes para 
tentar fazer com que eu esteja inteiramente atento às 
suas palavras e provocando para que eu possa inclusive 
oferecer algum aparte. Ocorre que, depois de provocar, 
ele resolveu não me conceder o aparte. E eu prestei 
atenção, ainda que também tivesse que estar dando 
atenção a um de meus 8.896.803 eleitores.

Tenho sido procurado por todos os programas de 
televisão, por todas as emissoras de televisão, inclusi-
ve o “Pânico”, o “CQC”, mas, por vezes, o “Jô Soares”, 
por vezes a Rede Globo, a Rede TV, a Rede Record, 
a Rede Cultura, a Rede Bandeirantes, enfim, todas 
as emissoras, porque veem em mim uma pessoa que 
tem o que dizer e, sobretudo, porque represento, de 
cada dois eleitores em São Paulo, praticamente um, 
ou seja, 48% do eleitorado votou em mim nas últimas 
eleições.

Fui eleito, pela primeira vez, quando aqui cheguei, 
em 1990, com 4,201 milhões, com 30% dos votos. Em 
1998, tive 6,716 milhões, com 43% dos votos. E, em 
2006, com 48% dos votos, sempre mais e mais.

Então, tenho procurado aqui realizar ações, como, 
inclusive, a de ser uma pessoa com afinidade com os 
movimentos sociais, os que lutam pela moradia, pela 
saúde, pelo direito de todos os brasileiros viverem com 
dignidade, com o Movimento dos Trabalhadores Ru-
rais Sem Terra e, sempre – e o Senador Flexa Ribeiro 
é testemunha, assim como o Senador José Nery –, 
sempre sou solidário ao MST, solidário e presente no 
ato em que se prestou homenagem à memória dos 
que foram mortos em Corumbiara, em Eldorado dos 
Carajás; sempre procurei estar presente e sempre re-
comendei a eles, e fui convidado por eles para fazer 
cursos e palestras, em que sempre lhes dizia: “Procu-
rem sempre seguir as recomendações, tais como as 
de Martin Luther King Júnior. Procurem jamais tomar 
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do chá do gradualismo daqueles que acham que as 
coisas vão mudar com o tempo, porque se as mudan-
ças não vierem logo, então vamos viver um novo verão 
abrasador, com tanta provocação de atos de violência, 
como ocorreram na época. Vamos sempre procurar 
evitar tomar o cálice do veneno, do ódio, da guerra e 
da violência! Vamos sempre procurar confrontar a for-
ça física com a força da alma, da razão, da busca da 
verdade, porque assim alcançaremos a justiça”. 

Sr. Presidente, peço para que, no horário...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Senador, encerrou sua fala pelo art. 14. A Presidência 
sabe dos milhões de votos de V. Exª, muito significati-
vos e importantes, mas lhe enviamos daqui votos de 
paz e felicidade.

Convido para se aproximar da tribuna o orador 
inscrito, enquanto a Senadora Rosalba Ciarlini usa da 
palavra, pela ordem. Aliás, Buenos Aires a aguarda.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Senador, infelizmen-
te, não pude ir e tive de ser substituída por um colega, 
apesar de ser um grande encontro de educação que 
está acontecendo. Mas, em função de eu já ter outros 
compromissos, não poderei comparecer. Inclusive, 
amanhã, participarei de um encontro das mulheres 
de carreira jurídica, como conferencista, em Natal, e 
este foi um dos motivos por que não pude atender ao 
convite para participar desse encontro de educação. 
Mas este Senado estará muito bem representado por 
colegas que para lá foram.

Sr. Presidente, quero fazer alguns registros, em 
nome da paz, já que estamos nesta Casa, que é de 
luta, que é de avanços, que é, com o nosso trabalho 
e com as nossas ações, de fazermos justiça social, 
mas sempre com paz. Hoje, tivemos a presença de 
vários Prefeitos do nosso Estado, reunidos com toda a 
bancada do Rio Grande do Norte, para que eles, mais 
uma vez, pudessem fazer um apelo. Estavam presen-
tes, além da Prefeita da cidade de Mossoró, a Srª Fafá 
Rosado, a Prefeita de Natal, Srª Micarla; o Prefeito Be-
nes Leocádio, que é o Presidente da Federação dos 
Municípios do Rio Grande do Norte, e outros Prefeitos, 
assim como representantes de todas as entidades que 
congregam o movimento municipalista do nosso Esta-
do, para que possamos, em conjunto com a bancada, 
independentemente de qualquer outra questão, fazer, 
mais uma vez, um apelo ao Governo Federal no sen-
tido de que as compensações aos Municípios venham 
a acontecer com maior rapidez, mesmo em relação à 
questão das emendas, porque todos passam por di-
ficuldades, ainda porque já está chegando o final do 

ano e muitas emendas individuais – a grande maioria 
– não foram ainda liberadas.

E também com relação àquela complementação, 
para que os Municípios que se adequaram – estão se 
adequando – ao pagamento do piso nacional dos pro-
fessores – estou terminando, Sr. Presidente – possam 
receber o que está na lei, que é exatamente a com-
plementação.

Senador Jefferson Praia, obrigada pela paciência 
em nos ouvir. Antes, porém, quero ainda registrar, além 
da presença da Prefeita Shirley, do Município de Mes-
sias Targino, a presença da Prefeita Maria Estela, do 
Município de Upanema. Duas mulheres bravas, duas 
mulheres dedicadas, que estão administrando suas 
cidades com muito carinho, com muito amor e com 
muita competência. Então, quero fazer esse registro 
da visita de S. Exªs.

Para finalizar, quero também registrar a presença 
do Prefeito Antônio Macaco, da cidade Jardim de Pira-
nhas, acompanhado do Vice-Prefeito, Sr. Galbê Maia, 
e os Vereadores Luís Macaco, Presidente; Edmilson 
Estevam; Jane Maia, Júnior Alves; Cícero Lindemberg; 
João Dantas e o Pároco da cidade, Frei Paulo Amâncio. 
Toda essa comitiva busca ser atendida pelo Banco do 
Brasil para solicitar a instalação de uma agência bancá-
ria naquela cidade, uma cidade de trabalho, produtiva, 
que tem uma economia forte, mas que, infelizmente, 
está carente de uma agência bancária. Aqui, me so-
mei a outros representantes de nossa bancada para 
que Jardim de Piranhas tenha esse pleito atendido, e 
com a máxima urgência, ou seja, a instalação de uma 
agência bancária naquela cidade.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Tem a palavra o Senador Jefferson Praia.

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, hoje vou me reportar à PEC 98-A, 
de 2007, que trata da imunidade tributária sobre fo-
nogramas e videofonogramas musicais produzidos 
no Brasil, e o impacto desta PEC na Zona Franca de 
Manaus.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estatísticas 
divulgadas pela Associação Brasileira de Produtores 
de Discos (ABPD) retratam os efeitos devastadores de 
pirataria de CDs e DVDs no setor. Em cinco anos, de 
2002 a 2007, as vendas desses produtos despenca-
ram de 75 milhões para 31,3 milhões de unidades. O 
rombo no faturamento correspondente a essa queda 
foi da ordem de 57% – saímos de R$726 milhões, em 
2002, para R$312,5 milhões, em 2007. Os impactos 
sociais, calculados para o período de 1997 a 2005, são 
ainda mais sérios, com uma redução de 50% dos pos-
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tos de trabalho e do número de artistas contratados; o 
fechamento de 3,5 mil postos de vendas – queda de 
44% nos lançamentos fonográficos nacionais; menos 
de 80 mil empregos diretos e indiretos. 

Sr. Presidente, na visão dos representantes da 
indústria e da classe artística, a alternativa a esse 
quadro dramático consistiria na total desoneração, na 
completa imunidade tributária para CDs e DVDs mu-
sicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais 
e literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em 
geral, interpretadas por artistas brasileiros, bem como 
os suportes materiais ou arquivos digitais que os con-
tenham, salvo na etapa de replicação industrial de mí-
dias ópticas de leitura a laser.

Com base nessa convicção, os referidos repre-
sentantes investiram seu prestígio e sua capacidade 
de articulação/mobilização política e formação de opi-
nião em apoio à Proposta de Emenda à Constituição 
de 1998, de 2007. A PEC pretende incluir CDs e DVDs 
musicais nos benefícios do art. 150 da Carta Repu-
blicana, que já isenta de impostos os templos religio-
sos, os partidos e suas fundações, as instituições de 
educação e de assistência social sem fins lucrativos 
e também os livros, jornais e periódicos, assim como 
o papel destinado à sua impressão.

Citando um número específico, esses represen-
tantes afirmam que a imunidade tributária reduziria o 
preço dos CDs e DVDs em até 40%, tornando-os, as-
sim, bem mais competitivos em face do produto pirata 
contrabandeado do exterior para o Brasil.

Como consta da justificação da proposta, o seu 
objetivo é eliminar um “fator que efetivamente torna a 
concorrência entre o produto pirata e o original quase 
impraticável: o alto preço dos impostos que recaem 
sobre o último, tornando seu custo final muitíssimo 
maior para o consumidor”. 

Vale lembrar que, em razão do substitutivo recen-
temente aprovado em Comissão Especial da Câmara 
dos Deputados, a proposta, já conhecida como PEC 
da Música, foi renumerada como PEC 98-A/2007.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, muito em-
bora reconheça a difícil situação da indústria fonográ-
fica e da classe artística diante da escalada da pirata-
ria – sou totalmente contra ela –, creio que a PEC em 
questão não resolve os problemas existentes e ainda 
cria novas e igualmente sérias dificuldades na medi-
da em que, se aprovada, prejudicará, e muito, aquele 
que é hoje o maior centro produtor de CDs e DVDs do 
País, justamente a Zona Franca de Manaus, no meu 
Estado do Amazonas.

O Polo Industrial de Manaus (PIM) concentra hoje 
90% dessa produção, e o Sindicato Amazonense das 
Indústrias de Meios Magnéticos e Fotográficos informa 

que o segmento é responsável por um faturamento de 
R$1,3 bilhão ao ano e por trinta mil empregos, sendo 
dez mil empregos diretos e vinte mil empregos indire-
tos. Aproximadamente 6% do total de 500 mil postos de 
trabalho, diretos e indiretos, gerados no Polo Industrial 
de Manaus, advêm da indústria fonográfica. 

Nunca é demais destacar o papel que a Zona 
Franca desempenha há mais de 42 anos na preserva-
ção ambiental do meu Estado. A industrialização local, 
ao criar e distribuir riqueza e multiplicar as oportunida-
des de trabalho formal, constitui uma alternativa eficaz 
à destruição da floresta.

Mas, Sr. Presidente, peço vênia para discutir 
os conceitos e também os números veiculados pela 
Associação Brasileira de Produtores de Discos e por 
líderes da classe artística.

Em primeiro lugar, deve-se levar em conta que, 
lado a lado da fatia de mercado arrebatada pela pi-
rataria, um novo e promissor mercado está surgin-
do, graças à revolução digital. No mundo inteiro vem 
crescendo o número de sites legais de download de
música, o que indica que parcela cada vez maior do 
público ouvinte está comprando música via Internet ou 
por telefone celular. Somente em 2007, as vendas de 
ringtones (trechos originais de artistas) para celulares 
aumentaram 157%, com receitas correspondentes a 
76% de todo o mercado digital.

A fonte para todos esses valores é a própria As-
sociação Brasileira de Produtores de Discos (ABPD), 
cujos números para o período 2006/2007 indicam tam-
bém um crescimento de 185% no faturamento com 
música digital no Brasil, um salto de R$8,5 milhões 
para R$24,3 milhões entre o primeiro e o segundo 
daqueles anos. A tendência aponta claramente para 
a rápida substituição dos atuais CDs e DVDs pela a 
compra de música em formato digital on-line.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, conforme es-
tudo recente e detalhado pela Superintendência da 
Zona Franca de Manaus (Suframa), a eliminação dos 
impostos sobre CDs e DVDs terá impacto sobre o 
preço final muito menor que os 40% proclamados pe-
los defensores da PEC. Afinal, a carga tributária de-
corrente de impostos corresponde a, no mínimo, 7% 
e, no máximo, 10% desse preço, pois tributos como 
o ICMS, que é um imposto estadual, e contribuições 
como o PIS/Cofins não serão alcançados por ela, o 
mesmo ocorrendo com o IPI (Imposto sobre Produtos 
Industrializados), em razão da exclusão da etapa de 
replicação industrial.

Conclusão: a desoneração pretendida pela PEC 
nº 98-A/07 não tornará os CDs e DVDs produzidos 
legalmente muito mais competitivos que os produtos 
pirateados. Essa é a primeira impressão. Pelo contrá-

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL460



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 56883

rio, a aprovação da proposta contribuirá, na verdade, 
para uma oficialização da pirataria, com prejuízos sé-
rios para as gravadoras e para os artistas.

Em terceiro lugar, o mesmo estudo da Suframa 
desmente a alegação dos defensores da PEC de que 
a exclusão da etapa de replicação industrial protegerá 
a indústria da Zona Franca de Manaus, mantendo as 
vantagens comparativas decorrentes dos incentivos fis-
cais ali existentes. Isso porque, Sr. Presidente, é muito 
significativa essa vantagem, de vez que os incentivos 
a ela relacionados abrangem todas as parcelas que 
compõem o preço final do produto, o que torna a atual 
diferença tributária entre a Zona Franca e as demais 
regiões do País deveras substancial. Com a alteração 
da proposta, essa vantagem seria reduzida em tor-
no de 90%, pois os incentivos diferenciados da Zona 
Franca alcançarão apenas a parcela correspondente à 
replicação industrial, de vez que a participação desta 
na formação do preço final do produto, em...

(Interrupção de som.)

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Obri-
gado, Sr. Presidente.

... em média, alcança 10%. 
Em quarto lugar, a desoneração fiscal da músi-

ca digital, almejada pela PEC, não se efetivará, pois 
os ringtones, responsáveis pela maior fatia do fatura-
mento desse mercado, são tributados via contas de 
telefonia celular, estando, portanto, fora do alcance 
da proposta. 

Em quinto lugar, um efeito colateral negativo, cer-
tamente não previsto pelos líderes da classe artística 
que defendem a PEC 98-A/07: se aprovada, ela com-
prometerá os controles vigentes para o pagamento dos 
direitos autorais. Esse é um ponto a ser estudado tam-
bém. Hoje, esses controles sobre a produção de CDs 
e DVDs pela indústria nacional são muito rigorosos. Já 
aquela parcela da indústria fonográfica instalada fora 
do Brasil, que alimenta a pirataria, sabidamente não 
paga esses direitos, nem disponibiliza informações 
que permitam a cobrança dos mesmos pelos artistas 
nacionais. Ora, é claro que essa situação se tornará 
ainda mais grave com o aumento das importações pela 
imunidade tributária. Neste ponto, é preciso frisar que 
o Imposto de Importação hoje em vigor funciona como 
proteção à indústria e aos artistas nacionais. Derruban-
do o Imposto de Importação, essa proteção cairia por 
terra, em prejuízo de ambos os segmentos.

Em sexto lugar, a exceção introduzida pela PEC 
98 de modo a excluir a etapa da replicação industrial 
da imunidade vai dificultar ainda mais as já comple-
xas operações para o recolhimento de tributos, pois 

o contribuinte terá que segregar a parcela sujeita aos 
impostos daquela protegida pela dita imunidade. 

As maiores prejudicadas serão as empresas da 
Zona Franca de Manaus, que, em razão dos incentivos 
ali concedidos, embutem nos seus preços os serviços 
de distribuição e logística, inclusive frete e direitos au-
torais e artísticos. 

Por conseguinte, fica claro que a aprovação dessa 
PEC vai agravar ainda mais a tributação das vendas a 
partir da Zona Franca de Manaus, assim como o cum-
primento dessa nova obrigação elevará o custo para o 
contribuinte. Desse modo, será impossível conseguir 
a redução do preço final dos CDs e DVDs. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores – já estou 
terminando, Sr. Presidente –, espero haver provado, 
enfim, que a aprovação da PEC 98-A/07 não trará be-
nefício algum para as gravadoras, os artistas, os con-
sumidores e as indústrias da Zona Franca de Manaus. 
Muito pelo contrário até! E, aqui, Sr. Presidente, quero 
dizer que deveremos aprofundar muito mais o estudo 
sobre essa questão, para não cometermos nenhuma 
injustiça com ninguém. Os únicos a ganhar serão os 
criminosos que promovem a pirataria no nosso País. 
Essa, pelo menos, é a minha primeira impressão. 

Em suma, perderá o Brasil e, particularmente, 
perderá causa do meio ambiente na Amazônia. Afi-
nal, se os incentivos diferenciados da Zona Franca 
ficarem restritos à replicação industrial, passarão a 
impactar apenas 10% do preço final desses produtos, 
o que não compensará as grandes desvantagens que 
a Região Amazônica arrasta em relação aos grandes 
centros industriais do Centro-Sul no que diz respeito 
à infraestrutura e à proximidade dos mercados con-
sumidores. Nesse cenário adverso, os investimentos 
serão suspensos e acabarão migrando para as regi-
ões mais avançadas. O desemprego e o esvaziamen-
to setoriais agravarão os problemas sociais da Ama-
zônia e enfraquecerão o Polo Industrial de Manaus. 
Esse enfraquecimento, por fim, redirecionará a força 
de trabalho e as energias empresariais locais para 
atividades danosas, como o desmatamento, acarre-
tando a devastação do maior patrimônio ambiental 
do nosso País, que está localizado justamente na 
Amazônia Ocidental. 

Por todas essas importantes razões, caso a PEC 
nº 98-A, de 2007, venha a ser aprovada no plenário da 
Câmara dos Deputados, caberá a nós, Senadores da 
República, não apenas do Amazonas, mas de todos os 
Estados brasileiros, aprofundar a discussão, Sr. Pre-
sidente, sobre o assunto, para que não cometamos, 
repito mais uma vez, nenhuma injustiça. 
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Nós queremos que os artistas brasileiros não 
sejam prejudicados, pois somos totalmente contra a 
pirataria. Estamos ao lado dos artistas brasileiros, Sr. 
Presidente. Por outro lado, não queremos nenhum 
prejuízo à Zona Franca de Manaus, porque ela ga-
rante a preservação e a conservação ambiental da-
quele Estado, que hoje tem 90% de área preservada 
e conservada. 

Portanto, Sr. Presidente, quando essa PEC che-
gar ao Senado, vamos ter de debruçar-nos, de dis-
cutir mais, em todas as Comissões, para que todos 
que estão envolvidos nesse processo – os artistas, 
as instituições que os representam, as instituições 
que representam o meu Estado do Amazonas – e to-
dos nós que estamos aqui para defender o Estado do 
Amazonas e a Amazônia possamos ficar esclarecidos 
e encontrar uma solução para essa questão, que tanto 
aflige os artistas do nosso País, que é a questão rela-
cionada à pirataria. 

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

Após o pronunciamento do Senador Jefferson Praia, 
convidamos, como último orador da sessão de hoje, 
o Senador inscrito Eduardo Suplicy.

Eduardo Suplicy, V. Exª é o último orador da noite. 
Já vai dar 10 horas.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Sr. Presiden-
te, pela ordem, enquanto o Senador Suplicy se dirige 
à tribuna.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Mas ele já chegou à tribuna.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Mas tenho 
certeza...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Mas concedo o aparte ao Senador José Nery.

Eu queria até informar, Senador José Nery...
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – O problema 

de dois pesos... Eu escuto V. Exª, Senador Suplicy, 
mas só para dizer que sempre dois pesos e duas me-
didas são a regra.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Senador José Nery, acredito que V. Exª, ainda há 
pouco, também tenha recebido o telefonema de uma 
das coordenadoras do Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra, que assistiu, juntamente com di-
versos companheiros do movimento, ao debate que 
aqui travamos. 

A Srª Marina, coordenadora do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais sem Terra, transmitiu que há a 
tentativa de efetivamente trazer informações que não 
correspondem à realidade sobre o que tem aconteci-

do seja no Rio Grande do Sul, seja em São Paulo ou 
ali no Pará. Tem-se procurado distorcê-las. Muitos dos 
fatos que, por vezes, são atribuídos ao MST não foram 
realizados por pessoas do movimento, e isso precisa 
ser bem esclarecido. 

Portanto, que venhamos a tomar cuidado. Quero 
transmitir aos próprios Senadores da Oposição que, 
ao fazerem aqui acusações sobre o MST, tomem as 
devidas precauções. 

Ademais, eu gostaria de transmitir que ainda ha-
verá uma audiência pública, que será em breve reali-
zada na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, 
para a qual foram convidados o Presidente da Contag, 
um dos coordenadores nacionais do MST, João Pedro 
Stédile, e o ex-Ministro da Agricultura Roberto Rodri-
gues, que já aceitou o convite. Está para ser marcada 
a audiência numa das próximas terças-feiras. Essa 
será uma oportunidade de esclarecer esses fatos aos 
Senadores.

Até transmiti ao Ministro Roberto Rodrigues que 
o próprio Senador Osmar Dias, há duas semanas, da 
tribuna do Senado, expressou que terá toda a dispo-
sição de dialogar, se os membros do MST estiverem 
dispostos a vir aqui para um diálogo construtivo e res-
peitoso, para que possam dizer das suas preocupações 
e da intenção do Movimento de realizar ações que não 
firam a lei e que não sejam consideradas criminosas.

Inclusive, avisei à Senadora Kátia Abreu que 
acho importante que os Senadores possam ter um 
diálogo com a coordenação nacional do MST naque-
la Comissão, não apenas na Comissão Parlamentar 
de Inquérito, na qual desejam colocá-los como réus. 
Então, isso é importante.

Concedo o aparte ao Senador José Nery.
O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Senador Suplicy, 

obrigado, primeiro, pela forma sempre cordial, firme e 
corajosa com que V. Exª defende seus ideais e seus 
pontos de vista. Há pouco, assistimos aqui a fatos que 
não contribuem para o próprio respeito à atividade 
parlamentar. Esta é uma Casa de debates e de em-
bates entre visões de mundo e de projetos diferentes, 
mas, em qualquer circunstância, deve prevalecer o 
respeito às opiniões divergentes, porque isso é que 
é democracia.

Então, primeiro, quero lamentar o ocorrido, ao 
lhe agradecer o aparte que V. Exª me concede, e fazer 
uma crítica à ausência do aparte que V. Exª não pôde 
fazer no pronunciamento do Senador Flexa Ribeiro. 
Mas quero me somar a esse entendimento que V. Exª 
agora manifesta em relação às denúncias de ocupa-
ções e de violência pelo MST – eles chamam de in-
vasão; nós chamamos de ocupação. É que o MST, de 
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fato, reconhece a existência das ocupações na Fazen-
da Rio Vermelho, da família Quagliato, em que foram 
libertados 170 trabalhadores em condições análogas 
às de escravidão. E lá tem sido travada uma luta. Aque-
la área, que é terra pública, produto da grilagem, foi 
uma das fazendas ocupadas no dia de hoje, ao lado 
de outras fazendas que pertencem ao Sr. Daniel Dan-
tas. A ocupação, o MST a confirma, mas denuncia, de 
forma veemente, as armações que têm sido orques-
tradas pelos fazendeiros, para promover a destruição 
de equipamentos das fazendas e colocar a culpa no 
Movimento. Tentam, dessa forma, criminalizar o Mo-
vimento, que luta pela reforma agrária. Essa mesma 
armação, que aconteceu no Rio Grande do Sul e, em 
alguma medida, na Cutrale, em São Paulo, repete-se 
agora, neste momento em que o MST faz ocupações. 
Se se denuncia mais esse tipo de prática, que tem 
sido, segundo o MST, protagonizada por fazendeiros 
e por seus capangas, para destruir equipamentos, ca-
sas, tratores, motos, como mostrou o Senador Flexa 
Ribeiro, mais o Movimento afirma não ter responsabi-
lidade alguma nesse tipo de atitude. Portanto, o que 
diz V. Exª, ao aqui transmitir essa mensagem, de fato, 
corresponde ao que o MST está afirmando. Faz a luta 
pela reforma agrária e ocupa a terra, para obrigar a 
desapropriação e os assentamentos dos agricultores. 
Mas, nesses casos e especialmente no que ocorreu 
hoje no sul do Pará, o MST afirma não ter responsa-
bilidade alguma quanto à destruição das casas e dos 
equipamentos. Portanto, estamos com a luta pela re-
forma agrária e contra esse tipo de armação protago-
nizada pelos fazendeiros. Agradeço muito a V. Exª. Em 
um segundo, quero dizer que, agora, obtive a informa-
ção de que o preso político italiano Cesare Battisti se 
encontra em greve de fome. É uma informação que 
me foi repassada agora pela ex-Prefeita e Professora 
Maria Luíza Fontenelle, que fez uma visita a ele ago-
ra, à tarde. Ele comunicou, formalmente, que está em 
greve de fome, na exigência para que tenha julgado 
seu processo e para que lhe seja, de fato, concedido, 
como fez o Governo corretamente, o refúgio político no 
Brasil. É uma informação que nos preocupa, sobretudo 
pelo estado grave de saúde de Cesare Battisti. Tanto 
para V. Exª quanto para mim, que temos nos dedicado 
à defesa da concessão do refúgio, essa notícia traz 
preocupações, sobretudo pelo estado de saúde de 
Cesare Batistti. Mas creio que essa luta é uma forma 
de exigir um julgamento justo, correto. Aliás, se fosse 
cumprida a Constituição, nem julgamento mais haveria; 
teria de ser extinto o processo, como mandam nossas 
leis. Infelizmente, continuou o processo de extradição, 
e esperamos que, ao final, no dia 12, o Supremo Tri-

bunal Federal (STF) julgue e garanta a liberdade para 
Cesare Battisti. Agradeço a V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Senador José Nery, ainda há pouco, citei Martin Luther 
King Júnior, em um paralelo sobre as lições do movi-
mento pela realização de justiça, com a utilização dos 
métodos da não violência.

Avalio que as ações do MST nas áreas que não 
são utilizadas de maneira produtiva, ou seja, que não 
justificam o uso social da propriedade rural, de acordo 
com o que prevê a Constituição, quando ali realizam 
sinalizações, ocupações, acampamentos, podem ser 
comparadas aos atos que aconteciam, por exemplo, 
quando, no sul dos Estados Unidos, as pessoas se-
guiam as recomendações de Martin Luther King Júnior. 
Por exemplo, um dia, uma senhora começou a ocupar 
a área que era proibida para os negros nos ônibus, 
porque ela não admitiu mais que só pudesse andar 
nas áreas para os negros. Ela passou a se sentar no 
banco dos brancos e, por isso, foi levada embora, à 
força, pelas forças policiais. Não se estava, assim, 
atingindo qualquer direito que não fosse o bom senso 
de se mostrar que brancos e negros eram pessoas 
com iguais direitos. Faço um paralelo, para dizer que 
as ações nessa direção são as que caracterizam a 
coragem desse Movimento e que, por vezes, são ob-
jeto de distorções.

Com respeito a Cesare Batistti, quero dizer que, 
ontem, estive com ele, acompanhando o jornalista 
da Ansa. Naquela ocasião, ele transmitiu que, como 
estava vomitando a cada vez que comia, ele, desde 
quarta-feira, não estava se alimentando. E, portanto, 
hoje, já faz oito dias que ele só está tomando água. 
Eu, possivelmente, irei visitá-lo amanhã, para saber 
como está seu estado de saúde.

Sr. Presidente, permita que eu possa aqui, en-
tão, fazer um breve pronunciamento sobre a audiên-
cia importante que vai haver amanhã na Câmara dos 
Deputados. Aqui, leio minha carta pessoal ao Presi-
dente do Grupo Santander, Fábio Colletti Barbosa, nos 
seguintes termos:

Sr. Presidente, os aposentados do Ban-
co do Estado de São Paulo S.A. – Banespa, 
que, posteriormente, foi adquirido pelo grupo 
espanhol Santander, vêm, reiteradamente, 
afirmando seus direitos de complementação 
de aposentadoria e pensão não estão sendo 
cumpridos. Os antigos ‘banespianos’ aposen-
tados e suas associações de representações 
têm me procurado no sentido de promover 
ações para assegurar seus direitos.
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A Associação dos Funcionários Apo-
sentados do Banco do Estado de São Pau-
lo – AFABESP – e a Comissão Nacional dos 
Aposentados do Banespa – AFUBESP – afir-
mam que o direito de complementação de 
aposentadoria e pensão dos empregados do 
Banespa, admitidos até 22 de maio de 1975, 
atualmente em torno de 13 mil aposentados, 
foi regulamentado por um conjunto de leis es-
taduais, e o Banco (à época Banespa) assumiu 
a responsabilidade do pagamento, inclusive 
com recursos próprios.

Mudanças posteriores nos marcos legais 
(novas leis estaduais, resolução do Senado Fe-
deral e acordos trabalhistas), associados à pri-
vatização do Banespa, resultaram na redução 
dos valores dos benefícios e das pensões pagas 
aos aposentados da instituição financeira, o que 
contrariou dispositivos legais vigentes.

Nesse sentido, avalio que a participação 
de V. Sª na reunião de amanhã, 5 de novembro, 
na Comissão de Legislação Participativa da 
Câmara dos Deputados, por iniciativa da De-
putada Emília Fernandes – Comissão presidida 
pelo Deputado Roberto Britto –, para debater 
as demissões do Banco Santander e denúncias 
contra aposentados da instituição, juntamente 
com representantes dos banespianos aposen-
tados – o coordenador-geral da Comissão Na-
cional dos Aposentados do Banespa, Herbert 
Moniz, e o representante da Associação dos 
Funcionários Aposentados do Banespa (AFA-
BESP), Yoshimi Onishi –, poderá construir as 
bases para um entendimento definitivo entre o 
Banco Santander e esses funcionários.

Tenho a convicção de que, do ponto de 
vista da imagem do Grupo Santander, no Brasil 
e no mundo, no momento em que essa ins-
tituição amplia sua participação em diversas 
áreas, esse entendimento será de grande va-
lia para todos os envolvidos, especialmente o 
Banco e os aposentados.

Sr. Presidente, acabo de falar com o Dr. Fábio 
Colletti Barbosa, Presidente do Santander, que me 
informou que estará representado nessa reunião pelo 
Sr. Jerônimo dos Anjos e que avalia que esse encontro 
poderá ser produtivo. Espero que, finalmente, possa 
haver esse entendimento entre a Direção do Santander 
e todos os seus funcionários do Banespa.

Sr. Presidente, agradeço-lhe muito sua grande 
paciência comigo. Muitas vezes, V. Exª, aqui, tem essa 
gentileza especial com todos nós, Senadores, inclusi-

ve comigo. V. Exª age como nenhum outro Presidente 
de sessões anteriormente nesta Casa. Mesmo como 
2º Secretário da Mesa, V. Exª mostra aqui disposição. 
Pode ser Senador de qualquer partido, às vezes com 
ideias diferentes das de V. Exª, mas V. Exª fica aqui. O 
Senador Jefferson Praia é testemunha disso. Eu e todos 
aqueles que, por vezes, permanecemos aqui até mais 
tarde somos testemunhas disso. São praticamente 22 
horas, e V. Exª continua aqui.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os 

nossos cumprimentos ao Senador Eduardo Suplicy, que 
representa São Paulo. Sem dúvida nenhuma ele deixou 
na história política um grande exemplo: foi o maior e 
melhor presidente da Câmara de Vereadores da cidade 
de São Paulo, que ele representa com grandeza.

Há um convite que quero fazer. O convite é do 
Partido Social Cristão, ao qual ingressei e do qual 
sou líder:

O Senador Mão Santa, Presidente da 
Comissão Regional do PSC – Partido Social 
Cristão - tem a honra de convidar V. Exª para a 
posse do novo Diretório Regional do Estado do 
Piauí, a ser realizada no próximo dia 07.11.2009, 
com início às 08:00 e término às 12:00 horas, no 
Auditório da EADCON, situado na Rua Acre, nº 
3.031, Bairro Ilhotas [...], Teresina, Piauí, onde 
serão discutidos assuntos de interesse do Piauí, 
organização e perspectivas do PSC.

Atenciosamente, Senador Mão Santa, 
Presidente da Comissão Regional desse Par-
tido.

Esse foi o partido que mais cresceu no País nos 
últimos meses tem como fundador um mineiro, Pedro 
Aleixo, nome significativo da história. Ele e Tancredo 
foram dois mineiros que deveriam assumir a Presidên-
cia da República e não assumiram. 

Tancredo se imolou pela redemocratização, e Pe-
dro Aleixo não assumiu. Ele era vice de Costa e Silva, 
mas se negou a assinar os atos institucionais. 

Estarão presentes o Presidente do Partido, Ví-
tor Nósseis, e o Vice-Presidente, Pastor Everaldo; e o 
Secretário, ex-Deputado Federal, Geraldo Nascimento 
e a Bancada do Partido, representada pelo Deputado 
Federal Hugo Leal.

Tem alguma coisa a tratar? (Pausa.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Só agradecer.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes
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NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL522



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 56945

523ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



56946 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL524



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 56947

525ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



56948 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL526



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 56949

527ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



56950 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL528



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 56951

529ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



56952 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL530



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 56953

531ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



56954 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL532



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 56955

533ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



56956 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL534



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 56957

535ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



56958 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL536



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 56959

537ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



56960 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL538



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 56961

539ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



56962 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL540



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 56963

541ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



56964 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL542



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 56965

543ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



56966 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL544



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 56967

545ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



56968 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL546



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 56969

547ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



56970 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL548



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 56971

549ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



56972 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL550



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 56973

551ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



56974 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL552



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 56975

553ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



56976 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL554



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 56977

555ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



56978 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL556



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 56979

557ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



56980 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL558



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 56981

559ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



56982 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL560



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 56983

561ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



56984 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL562



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 56985

563ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



56986 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL564



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 56987

565ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



56988 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL566



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 56989

567ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



56990 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL568



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 56991

569ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



56992 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL570



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 56993

571ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



56994 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL572



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 56995

573ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



56996 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL574



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 56997

575ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



56998 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL576



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 56999

577ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57000 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL578



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57001

579ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57002 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL580



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57003

581ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57004 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL582



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57005

583ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57006 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL584



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57007

585ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57008 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL586



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57009

587ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57010 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL588



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57011

589ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57012 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL590



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57013

591ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57014 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL592



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57015

593ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57016 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL594



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57017

595ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57018 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL596



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57019

597ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57020 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL598



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57021

599ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57022 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL600



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57023

601ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57024 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL602



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57025

603ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57026 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL604



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57027

605ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57028 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL606



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57029

607ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57030 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL608



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57031

609ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57032 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL610



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57033

611ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57034 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL612



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57035

613ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57036 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL614



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57037

PARECER Nº 1.940, DE 2009 

615ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57038 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL616



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57039

617ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57040 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL618



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57041

619ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57042 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL620



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57043

621ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57044 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL622



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57045

623ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57046 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL624



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57047

625ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57048 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL626



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57049

627ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57050 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL628



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57051

629ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57052 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL630



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57053

631ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57054 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL632



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57055

633ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57056 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL634



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57057

635ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57058 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL636



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57059

637ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57060 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL638



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57061

639ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57062 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL640



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57063

641ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57064 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL642



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57065

643ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57066 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL644



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57067

645ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57068 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL646



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57069

647ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57070 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL648



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57071

649ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57072 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL650



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57073

651ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57074 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL652



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57075

653ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57076 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL654



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57077

655ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57078 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL656



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57079

657ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57080 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL658



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57081

659ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57082 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL660



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57083

661ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57084 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL662



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57085

663ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57086 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL664



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57087

665ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57088 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL666



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57089

667ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57090 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL668



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57091

669ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57092 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL670



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57093

671ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57094 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL672



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57095

673ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57096 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL674



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57097

675ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57098 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL676



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57099

677ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57100 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL678



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57101

679ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57102 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL680



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57103

681ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57104 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL682



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57105

683ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57106 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL684



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57107

685ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57108 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL686



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57109

687ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57110 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL688



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57111

689ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57112 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL690



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57113

691ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57114 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL692



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57115

693ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57116 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL694



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57117

695ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57118 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
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Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57119

697ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57120 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
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Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57121

699ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57122 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL700



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57123

701ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57124 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL702



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57125

703ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57126 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL704



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57127

705ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57128 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL706



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57129

707ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57130 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL708



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57131

709ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57132 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL710



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57133

711ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57134 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL712



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57135

713ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57136 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
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Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57137

715ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57138 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL716



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57139

717ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57140 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
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Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57141

719ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57142 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
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57150 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
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57152 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
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57154 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
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733ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57156 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
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735ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57158 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
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Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57159

737ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57160 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL738



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57161

739ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57162 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL740



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57163

741ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57164 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL742



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57165

743ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57166 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL744



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57167

745ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57168 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL746



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57169

747ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57170 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL748



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57171

749ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57172 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL750



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57173

751ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57174 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL752



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57175

753ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57176 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL754



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57177

755ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57178 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL756



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57179

757ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57180 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL758



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57181

759ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57182 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
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761ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57184 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
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Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57185
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57186 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
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57188 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
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57194 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
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Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57195

773ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57196 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
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775ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57198 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL776



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57199

777ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57200 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
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57202 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
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57204 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
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57206 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
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Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57207

785ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57208 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL786



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57209

787ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57210 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
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789ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57212 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
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791ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57214 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
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Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57215

793ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57216 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
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57218 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
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57220 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
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Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57221
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57222 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
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Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57223

801ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57224 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
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57226 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
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Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57227

805ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57228 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
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Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57229

807ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57230 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
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Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57231

809ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57232 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
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Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57233

811ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57234 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
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Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57235

813ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57236 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
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Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57237

815ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57238 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
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57240 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL818



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 5 57241

819ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



57242 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
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57244 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os 
pareceres que acabam de ser lidos vão à publicação.

Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

Ofício nº 253/2009-PRES/CAS

Brasília, 14 de outubro de 2009

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão aprovou, em decisão termi-
nativa, o Projeto de Lei do Senado nº 175, de 2006, 
que “Acrescenta parágrafo ao art. 18 da Lei nº 8.036, 
de 11 de maio de 1990, para dispensar o empregador 
doméstico do pagamento da indenização ali prevista”, 
de autoria do Senador Rodolpho Tourinho.

Atenciosamente, Senadora Rosalba Ciarlini,
Presidente.

Ofício nº 241/2009/CE

Brasília, 13 de outubro de 2009

Assunto: Aprovação de matéria

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
na reunião realizada nesta data, pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado nº 2, de 2007, de autoria 
de Sua Excelência o Senhor Senador Osmar Dias, 
que “Altera o art. 9º da Lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, para determinar que a União par-
ticipe do financiamento das instituições de educação 
superior estaduais”, com as emendas e subemendas 
oferecidas.

Atenciosamente, – Senador Flávio Arns, Pre-
sidente Eventual da Comissão de Educação, Cultura  
e Esporte.

Ofício nº 127/2009-CI

Brasília, 22 de outubro de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senador Federal, comunico a Vossa Ex-
celência que esta Comissão aprovou no dia 8 de ou-
tubro de 2009, em turno único, a Emenda nº 1 – CI 
(Substitutivo), de 2009, ao Projeto de Lei do Senado 
nº 504, de 2007, de autoria do Senador Antônio Car-
los Valadares, e que, no dia 22 de outubro de 2009, 
não tendo recebido emendas em Turno Suplementar, 
foi definitivamente adotado, nos termos do art. 284 do 
Regimento Interno do Senado Federal.

Atenciosamente, Senador Fernando Collor, Pre-
sidente da Comissão.

Ofício PRES Nº 5/2009-CRA

Brasília, 6 de outubro de 2009

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, nos termos do § 

2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, 
que esta Comissão rejeitou, em 6 de outubro do cor-
rente, o Projeto de Lei do Senado nº 614 de 2007, que 
“altera dispositivos da lei nº 8.315, de 23 de dezem-
bro de 1991 e dá outras providências. (Dispõe sobre 
a organização administrativa do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural – SENAR)”, de autoria do Sena-
dor Siba Machado.

Atenciosamente, – Senador Valter Pereira, Pre-
sidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrá-
ria.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Com referência aos expedientes lidos, fica aberto o 
prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, 
nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno, 
por um décimo da composição da Casa, para que os 
Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2006; 2, 504 e 
614, de 2007, sejam apreciados pelo Plenário.

O Sr. Presidente (Mão Santa, PSC – PI) – A Pre-
sidência recebeu o Ofício nº 181, de 2009, da Comis-
são de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e 
Informática, comunicando a aprovação em caráter ter-
minativo dos Projetos de Decreto Legislativo nºs 393, 
de 2008; 177, 253, 357, 360, 364, 367, 370, 377, 406, 
418, 448, 462, 469, 470, 471, 474, 519, 526, 532, 536, 
538, 543, 554, 559, 561, 566, 567, 568, 570, 571, 576, 
577, 578, 583, 584, 587, 588, 596, 601, 606, 613, 629, 
636, 640, 642, 644, 666, 682, 699, 710, 714, 726, 733, 
747, 772, 773, 776, 777 e 778, de 2009.

Nos termos do art. 91, inciso III, do Regimento 
Interno, combinado com a Resolução nº 3, de 2009, 
do Senado Federal, fica aberto o prazo de cinco dias 
úteis para interposição de recurso, por um décimo da 
composição da Casa, para que as matérias sejam 
apreciadas pelo Plenário.

É o seguinte o ofício recebido:

Ofício nº 181/2009 – CCT

Brasília, 28 de outubro de 2009

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião 

realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecno-
logia, Inovação, Comunicação e Informática, aprovou, 
em caráter terminativo, os Projetos de Decretos Le-
gislativos nº 393 de 2008; e nºs 177, 253, 357, 360, 
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364, 367, 370, 377, 406, 418, 448, 462, 469, 470, 471, 

474, 519, 526, 532, 536, 538, 543, 554, 559, 561, 566, 

567, 568, 570, 571, 576, 577, 578, 583, 584, 587, 588, 

596, 601, 606, 613, 629, 636, 640, 642, 644, 666, 682, 

699, 710, 714, 726, 733, 747, 772, 773, 776 777 e 778 

de 2009.

Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comis-

são de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 

e Informática. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
A Presidência recebeu o Aviso nº 64, de 2009 (nº 
1.407/2009, na origem), do Tribunal de Contas da União, 
encaminhando cópia do Acórdão proferido nos autos 
do processo (TC 009.648/2009-1), bem como dos res-
pectivos Relatório e Voto que o fundamentam.

A matéria vai à Primeira Secretaria.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Sobre 

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

São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 497, DE 2009

Altera os artigos 47, 62, 63, 65, 66, 68, 
69, 70, 73, 75, 77, e acrescenta os artigos 
47-A, 80-A e 80-B a Lei 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973 –Código de Processo Civil.

O Congresso NacionaL decreta:
Art. 1º A lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – 

Código de Processo Civil passa a vigorar com as se-
guintes alterações:

“Art.47. Há litisconsórcio unitário quando, 
pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver 
de decidir a lide de maneira uniforme para to-
adas as partes litisconsorciadas, caso em que 
a eficácia da sentença dependerá da citação 
de todas. (NR)”

“Art. 62. O simples detentor da coisa, 
sendo-lhe demandada como se dela fosse 
possuidor, deverá nomear como réu o proprie-
tário ou o possuidor. (NR)”

“Art. 63. A nomeação aplica-se também 
as ações de indenização, toda vez que o réu 
alegue ser outrem o causador do dano ou que 
agiu por ordem, ou em cumprimento de instru-
ções de terceiro. (NR)”

“Art. 65. Ao autor, caso aceite o nomea-
do, incumbirá promover-lhe a citação, podendo 
requerer que o nomeante permaneça em litis-
consórcio passivo; recusando-o, a nomeação 
ficará sem efeito. (NR)”

“Art. 66. Se o nomeado reconhecer a qua-
lidade que lhe é atribuída, contra ele correrá o 
processo; se a negar, o processo prosseguirá 
apenas contra o nomeante, mas o nomeado 
não poderá, em processo posterior, discutir a 
justiça da sentença. (NR)”

“Art. 68. Presume-se aceita a nomea-
ção:

I – pelo autor, se este nada opuser no 
prazo previsto no art. 64

II – pelo nomeado se este, citado, ficar 
revel. (NR)”

“Art. 69. Responderá por perdas e danos 
aquele a quem incumbia a nomeação:

I – deixando de efetuá-la, quando dela 
for caso;

II – nomeando pessoa diversa daquela 
que deveria indicar.

Parágrafo único. A indenização pelas 
perdas e danos pode ser cumulada com as 
penas pela litigância de má-fé. (NR)”

“Art. 70. Cabe a denunciação da lide:

I – ao alienante imediato, ou qualquer dos 
anteriores na cadeia dominial, na ação relativa 
à coisa cujo domínio foi transferido à parte, a 
fim de que esta possa exercer o direito que da 
evicção lhe resulta;

.................................................... ;(NR)”
“Art. 73. Para os fins do disposto no art. 

70, I, o denunciado, por sua vez, requererá a 
citação do alienante anterior, ou de outro na 
cadeia dominial, e assim sucessivamente, 
observando-se quanto aos prazos o disposto 
no artigo antecedente.

§1º. O juiz poderá indeferir as sucessivas 
denunciações da lide, quando sugerirem expe-
diente protelatório ou importarem demasiada 
demora no andamento do processo, ficando 
resguardado o direito a autônomas ações de 
regresso

§2º. As denunciações da lide poderão ser 
requeridas coletivamente, em caso de insol-
vência ou ausência de algum dos antecessores 
na cadeia dominial. (NR)”

“Art. 75. Feita a denunciação pelo réu:
I – se o denunciado contestar o pedido 

formulado na ação principal, esta ação pros-
seguirá entre o autor, de um lado, e do outro 
o denunciante e o denunciado, em litiscon-
sórcio;

II – se o denunciado for revel, sendo mani-
festa a procedência da ação de regresso, pode 
o denunciante deixar de oferecer contestação, 
ou abster-se de usar de recursos;

III – se o denunciado confessar os fatos 
alegados pelo autor na ação principal, o de-
nunciante poderá prosseguir em sua defesa ou, 
aderindo a tal reconhecimento, pedir apenas 
a procedência da ação de regresso;

IV – procedente a ação principal, pode o 
autor, se for o caso, executar a sentença tam-
bém contra o denunciado, nos limites da con-
denação deste na ação regressiva. (NR)”

“Art. 76. Sendo o denunciante vencido na 
ação principal, a sentença julgará a denuncia-
ção da lide; se vencedor, a ação de denuncia-
ção será declarada extinta, sem prejuízo das 
verbas de sucumbência. (NR)”

“Art. 77 ..................................................
..............................................................
IV – daqueles que, por lei ou contrato, 

são também obrigados à reparação do dano 
causado por outrem. (NR)”
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Art. 2º Acrescente-se os artigos 47-A, 80-A e 
80-B à Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código 
de Processo Civil.

“Art. 47-A. Nos casos de litisconsórcio 
passivo necessário, o juiz determinará ao autor 
que promova a citação de todos que devam ser 
litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob 
pena de declarar extinto o processo.

Parágrafo único. A sentença de mérito, 
quando proferida sem a integração do contra-
ditório, será:

I – nula, se a decisão tinha de ser uni-
forme em relação à pessoa não chamada a 
integrar o processo;

II – ineficaz, nos demais casos, apenas 
para os que não foram citados.” (NR)

“Art. 80-A. O legitimado para as ações 
coletivas poderá, como ‘amicus curie’, intervir 
em causas pendentes, facultando-se-lhes jun-
tar documentos, requerer provas, arrazoar e, se 
for o caso, recorrer, desde que a intervenção se 
justifique para a defesa de relevante interesse 
de ordem pública e que busque favorecer uma 
das partes no processo.

Parágrafo único. Aplica-se à intervenção 
prevista neste artigo o disposto no parágrafo 
único do art. 50 e, no que couber, o disposto 
no art. 51”

“Art. 80-B. A União, o Estado, o Distrito 
Federal e o Município poderão intervir nas 
causas em que forem parte autarquias, fun-
dações de direito público, empresas públicas 
e sociedades de economia mista a eles vin-
culadas, atuando os intervenientes na defesa 
do patrimônio público e sendo-lhes facultado, 
se for o caso, recorrer.

Parágrafo único. Se o interesse ostentado 
for unicamente econômico, a intervenção da 
União não implicará deslocamento de compe-
tência para a Justiça Federal.”

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

Art. 4º Ficam revogados o parágrafo único do art. 
456 da lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que ins-
tituiu o Código Civil e o art. 5º e seu parágrafo único 
da lei 9.469 de 10 de julho de 1997. 

Justificação

O presente projeto tem a finalidade de alterar os 
dispositivos, do Código de Processo Civil, que disci-
plinam o Litisconsórcio e a Intervenção de Terceiros. 
Nesse sentido o ilustre Ministro Athos Gusmão Car-

neiro sugeriu proposta de projeto com fundamento nos 
argumentos abaixo escritos.

A atual redação do art. 47 do Código de Processo 
Civil tem merecido a critica de diversos autores. O ar-
tigo pretendeu definir o litisconsórcio necessário, mas 
o seu caput acabou por conceituar, confusamente, o 
litisconsórcio unitário. A redação ora sugerida, sem 
quebra dos princípios, afasta os equívocos do atual 
texto, conceituando apenas o litisconsórcio unitário, 
pois apenas este impõe a uniformidade de tratamento 
entre os litisconsortes. 

A alteração no art. 62 visa, pois, adequar a re-
dação da lei processual ao disposto no art. 1.198 do 
Código Civil (2002). O Código de Processo Cvil alude, 
com manifesta impropriedade, àquele que ‘detiver a 
coisa em nome alheio’. No entanto, a mera detenção 
é sempre em nome alheio; quem dispõe de uma coisa 
em nome próprio será o possuidor, e não detentor. 

O art. 63 prevê a ‘correção da legitimidade pas-
siva’ em demandas indenizatórias, mas tão somente 
naqueles casos de dano causado na coisa de alguém, 
que então promove a demanda contra o ostensivo 
causador do prejuízo; a este, pois, se for o caso, o de-
ver de invocar sua qualidade de mero preposto e de 
indicar como legitimado passivo quem lhe ordenou 
a prática dos atos ditos lesivos. Assim, a alteração 
proposta amplia a abrangência dessa modalidade de 
nomeação, para que atinja, não apenas os casos em 
que o réu alegue que praticou o ato por determinação 
de outrem – seu empregador ou preponente, como 
também compreenda aquelas hipóteses, muito fre-
qüentes, em que a defesa do réu reside na alegação 
de que o causador material do dano foi outra pessoa. 
A nomeação alagar-se-á além do âmbito da correção 
da ilegitimidade passiva, para abranger igualmente 
casos vinculados ao mérito da demanda.

A nova redação proposta ao art. 65, além de fa-
cilitar (no plano didático) a compreensão da norma, 
permite ao autor, posto em dúvida sobre qual o vero 
legitimado passivo (ou qual vero causador do dano) 
– se o nomeante ou se o nomeado, requerer fiquem 
ambos como réus, em litisconsórcio; além disso, não 
serão poucos os casos em que, inclusive, a respon-
sabilidade se apresente concorrente.

O art. 66 permite que o nomeado, mesmo cien-
te e consciente de ser ele o legitimado passivo, possa 
simplesmente negar a qualidade que lhe é atribuída. 
Com a alteração proposta, o nomeado poderá recusar-
se a substituir o nomeante, mas estará ciente de que 
sua recusa implica a aceitação, em eventual futuro 
processo que lhe seja movido, dos fatos tidos como 
provados e verídicos na anterior demanda.
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A alteração no art. 68 busca uma maior clareza 
ao texto legal, inclusive evitando-se a perplexidade 
decorrente da menção ao ‘comparecendo, nada ale-
gar’. Com efeito, em comparecendo o nomeado ao 
processo, ele: 1) aceita a qualidade que lhe foi atribu-
ída, de legitimado passivo ante a pretensão exposta 
pelo demandante; ou nega tal legitimação. Mas se o 
nomeado, citado, não comparece a juízo, a nomeação 
presume-se aceita, seguindo-se os efeitos da revelia 
relativamente ao novo réu.

O proposto para alterar o art. 69 melhora a reda-
ção. É afastado , no inciso I, o verbo ‘competir’, pois 
a rigor não se cuida de competência para nomear, e 
sim de perquirir se era ou não caso de operar a subs-
tituição no pólo passivo. E no inciso II é alterado de 
molde a abranger também os casos de nomeação em 
ações indenizatórias. O parágrafo único reforça a defe-
sa da boa-fé processual, ao expressamente permitir a 
cumulação das perdas e danos com as sanções pela 
litigância temerária.

O art. 70 ressente-se de manifestos equívocos, 
pelo teor ‘desatento à técnica processual’. Assim, a 
proposta de alteração busca a necessária harmo-
nização entre a lei processual e o novo regramento 
trazido pelo Código Civil vigente. A denunciação a 
lide poderá ser feita não apenas a quem diretamen-
te alienou a coisa ao denunciante, como a qualquer 
dos anteriores na cadeia dominial. Utilizando essa 
faculdade, o prejudicado pela evicção é favorecido 
pela escolha, que poderá agora fazer, daquele ante-
cessor dominial que esteja em melhores condições 
de indenizá-lo em demanda regressiva, assim, sur-
gindo uma solidariedade entre os anteriores titula-
res dominiais, perante aquele adquirente que veio 
sofrer evicção.

As alterações propostas no art. 73 consistem: 
no inciso I, é prevista a citação pelo denunciado, do 
alienante anterior, afastando-se a referência a intima-
ção, fonte de equívocos e dúvidas da doutrina. E as 
denunciações sucessivas ficarão autorizadas apenas 
nos casos de evicção – art. 70, I, eis que se cuida de 
expediente desaconselhado nos demais casos, mesmo 
porque permanecerá a possibilidade de o denunciado, 
mais tarde, ajuizar demanda regressiva autônoma. Pelo 
parágrafo primeiro, é expressamente previsto que o 
magistrado indefira a denunciação sucessiva quando 
dela possa resultar demasiada demora no andamento 
do processo, com prejuízo ao demandante. No pará-
grafo segundo estão previstos os casos de denuncia-
ção coletiva.

No art. 75, a nova redação, atribuída ao inciso 
I, inicialmente corrige imperfeição da lei atual, pois a 
expressão ‘se o denunciado a aceitar’ dá a falsa im-

pressão de que o denunciado poderia ‘recusar-se’ a 
figurar como réu na ação agressiva. Alem disso, fica 
explicitado que a contestação do pedido diz respeito 
formulado na ação principal, tanto que, se o denun-
ciado contestar tal pedido, tornar-se-á litisconsorte 
do réu nessa ação principal. No inciso II, em sendo 
o denunciado revel, o denunciante não mais esta-
rá obrigado a prosseguir em sua defesa até o final, 
mesmo porque pode acontecer que não encontre ele 
argumentos razoáveis para impugnar a pretensão do 
autor. A redação agora proposta colocará, outrossim, 
a lei processual em consonância com a lei material. O 
inciso III estabelece que caso o denunciado venha a 
confessar os fatos alegados pelo autor na ação prin-
cipal, o réu denunciante terá a opção de prosseguir 
em sua defesa. Pelo item IV fica explicitada a possibi-
lidade de o autor executar a sentença também contra 
o denunciado, nos limites em que foi este condenado 
na ação regressiva.

O texto do art. 76 dispõe que a sentença decla-
rará o direito do evicto: ora, a sentença não é decla-
ratória, mas condenatória, tanto que vale como título 
executivo; e nem sempre o caso será de evicção, pois 
não é o em hipóteses do art. 70, II e nas hipóteses do 
art. 70, III. A redação ora proposta pretende superar 
tais equívocos frisando o principal: ação e denuncia-
ção devem ser apreciadas na mesma sentença. A su-
cumbência do denunciante na ação principal implica 
o julgamento, em seu mérito, da ação regressiva; a 
vitória do denunciante faz com que não surja preten-
são regressiva e, assim, o denunciante será julgado 
carecedor da ação de regresso.

É acrescentado mais uma caso de chamamen-
to ao processo, no art. 77, passando a ser admitida 
a intervenção de terceiros para casos que não serão 
propriamente de solidariedade, mas de co-responsa-
bilidade, como as obrigações legais ou convencionais 
de reparar o dano.

O art. 80-A dispõe quanto ao amicus curiae, cuja 
intervenção será aceita desde que sendo entidade com 
representatividade adequada e suficiente, busque a 
defesa de relevante interesse de ordem pública, po-
dendo então provar, arrazoar e recorrer.

Já a inclusão do art. 80-B é para resguardar o 
interesse da União, dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios em intervir em causas em que forem par-
te entidades de direito público, atuando na defesa do 
patrimônio público.

Por essas razões que solicito apoio dos meus 
ilustres para a aprovação do presente projeto.

Sala das Sessões, 30 outubro de 2009, – Sena-
dor Pedro Simon.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Institui o Código de Processo Civil

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

Art. 1º .................................................................
....................................................................................

Art. 47. Há litisconsórcio necessário, quando, por 
disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, 
o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para 
todas as partes; caso em que a eficácia da sentença 
dependerá da citação de todos os litisconsortes no 
processo.

Parágrafo único. O juiz ordenará ao autor que 
promova a citação de todos os litisconsortes necessá-
rios, dentro do prazo que assinar, sob pena de declarar 
extinto o processo.
....................................................................................

Art. 62. Aquele que detiver a coisa em nome 
alheio, sendo-lhe demandada em nome próprio, deverá 
nomear à autoria o proprietário ou o possuidor.

Art. 63. Aplica-se também o disposto no artigo 
antecedente à ação de indenização, intentada pelo 
proprietário ou pelo titular de um direito sobre a coi-
sa, toda vez que o responsável pelos prejuízos alegar 
que praticou o ato por ordem, ou em cumprimento de 
instruções de terceiro.
....................................................................................

Art. 65. Aceitando o nomeado, ao autor incum-
birá promover-lhe a citação; recusando-o, ficará sem 
efeito a nomeação.
....................................................................................

Art. 66. Se o nomeado reconhecer a qualidade 
que Ihe é atribuída, contra ele correrá o processo; se 
a negar, o processo continuará contra o nomeante.
...................................................................................

Art. 68. Presume-se aceita a nomeação se:
I – o autor nada requereu, no prazo em que, a 

seu respeito, Ihe competia manifestar-se;
II – o nomeado não comparecer, ou, compare-

cendo, nada alegar.
...................................................................................

Art. 69. Responderá por perdas e danos aquele 
a quem incumbia a nomeação:

I – deixando de nomear à autoria, quando Ihe 
competir;

II – nomeando pessoa diversa daquela em cujo 
nome detém a coisa demandada.
...................................................................................

Art. 70. A denunciação da lide é obrigatória:
I – ao alienante, na ação em que terceiro reivin-

dica a coisa, cujo domínio foi transferido à parte, a fim 
de que esta possa exercer o direito que da evicção 
Ihe resulta;

II – ao proprietário ou ao possuidor indireto quan-
do, por força de obrigação ou direito, em casos como 
o do usufrutuário, do credor pignoratício, do locatário, 
o réu, citado em nome próprio, exerça a posse direta 
da coisa demandada;

III – àquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo 
contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo 
do que perder a demanda.
...................................................................................

Art. 73. Para os fins do disposto no art. 70, o de-
nunciado, por sua vez, intimará do litígio o alienante, o 
proprietário, o possuidor indireto ou o responsável pela 
indenização e, assim, sucessivamente, observando-se, 
quanto aos prazos, o disposto no artigo antecedente.
...................................................................................

Art. 75. Feita a denunciação pelo réu:
I – se o denunciado a aceitar e contestar o pe-

dido, o processo prosseguirá entre o autor, de um 
lado, e de outro, como litisconsortes, o denunciante 
e o denunciado;

II – se o denunciado for revel, ou comparecer ape-
nas para negar a qualidade que Ihe foi atribuída, cum-
prirá ao denunciante prosseguir na defesa até final;

III – se o denunciado confessar os fatos alega-
dos pelo autor, poderá o denunciante prosseguir na 
defesa.

Art. 76. A sentença, que julgar procedente a ação, 
declarará, conforme o caso, o direito do evicto, ou a 
responsabilidade por perdas e danos, valendo como 
título executivo.
....................................................................................

Art. 77. É admissível o chamamento ao proces-
so:

I – do devedor, na ação em que o fiador for réu; 
II – dos outros fiadores, quando para a ação for 

citado apenas um deles; 
III – de todos os devedores solidários, quando o 

credor exigir de um ou de alguns deles, parcial ou to-
talmente, a dívida comum. 
....................................................................................

LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Institui o Código Civil

O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º ................................................................
Art. 456. Para poder exercitar o direito que da 

evicção lhe resulta, o adquirente notificará do litígio o 
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alienante imediato, ou qualquer dos anteriores, quando 
e como lhe determinarem as leis do processo.

Parágrafo único. Não atendendo o alienante à 
denunciação da lide, e sendo manifesta a procedên-
cia da evicção, pode o adquirente deixar de oferecer 
contestação, ou usar de recursos.
....................................................................................

LEI Nº 9.469, DE 10 DE JULHO DE 1997.
(Conversão da MPV. 1.561-6 de 1997)

Regulamenta o disposto no inciso VI 
do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 
10 de fevereiro de 1993; dispõe sobre a 
intervenção da União nas causas em que 
figurarem, como autores ou réus, entes 
da administração indireta; regula os paga-
mentos devidos pela Fazenda Pública em 
virtude de sentença judiciária; revoga a Lei 
nº 8.197, de 27 de junho de 1991, e a Lei nº 
9.081, de 19 de julho de 1995, e dá outras 
providências.

Faço saber que o Presidente da República ado-
tou a Medida Provisória nº 1.561-6, de 1997, que o 
Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos 
Magalhães, Presidente, para os efeitos do disposto 
no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, 
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º ................................................................
....................................................................................

Art. 5º A União poderá intervir nas causas em que 
figurarem, como autoras ou rés, autarquias, fundações 
públicas, sociedades de economia mista e empresas 
públicas federais.

Parágrafo único. As pessoas jurídicas de direito 
público poderão, nas causas cuja decisão possa ter 
reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica, 
intervir, independentemente da demonstração de in-
teresse jurídico, para esclarecer questões de fato e 
de direito, podendo juntar documentos e memoriais 
reputados úteis ao exame da matéria e, se for o caso, 
recorrer, hipótese em que, para fins de deslocamento 
de competência, serão consideradas partes.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 498, DE 2009

Altera e acrescenta artigos a Lei nº 
5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código 
de Processo Civil.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º A Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – 

Código de Processo Civil, passa a vigorar com as se-
guintes alterações:

“Art. 10. O cônjuge necessitará do con-
sentimento do outro para propor ações que 
versem sobre direitos reais sobre imóveis, 
salvo nos casos de separação absoluta de 
bens.

§ 1º. ......................................................
I – que versem sobre direitos reais imo-

biliários, salvo nos casos de separação abso-
luta de bens.

..............................................................
III – fundadas em dívidas contraídas 

por qualquer dos cônjuges a bem da família; 
(NR)”

“Art. 37. ................................................
Parágrafo único. Os atos, quando não 

ratificados no prazo, serão havidos por inefi-
cazes, respondendo o advogado por despesas 
e perdas e danos. (NR)

“Art. 100. É competente o foro:
..............................................................
VI – do domicílio do idoso, nas ações que 

versem sobre direitos individuais previstos na 
lei 10.741, de 1º de outubro de 2003;(NR)”

“Art. 132. O juiz, titular ou substituto, 
que em audiência houver concluído a ins-
trução: 

a) terá sua competência prorrogada e 
julgará a lide, caso removido ou designado 
para outra vara da mesma comarca ou uni-
dade territorial judiciária; 

b) terá sua competência mantida para o 
julgamento da lide quando afastado do efetivo 
exercício de sua jurisdição, por qualquer motivo, 
por prazo não superior a trinta dias, ou quando 
designados juízes auxiliares (NR)”.

Parágrafo único. .................................. ”

“Art. 178. ..............................................
Parágrafo único. Nos prazos de até cin-

co dias, contar-se-ão apenas os dias úteis.
(NR)”

“Art. 282 ................................................
..............................................................
VIII – o pedido de concessão de medida 

de natureza cautelar ou antecipatória, se for 
o caso.”(NR)

“Art. 330. O juiz conhecerá de imediato 
do pedido, proferindo sentença:”(NR)
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“Art. 410 ................................................
IV – nos casos de inquirição por video-

conferência, quando a testemunha residir em 
outra comarca ou estiver presa;

V – as designadas no artigo seguinte.
Parágrafo único. Poderá ser dispensada 

a expedição de carta quando a testemunha 
residir em comarca contígua, de fácil comuni-
cação, ou que se situe na mesma região me-
tropolitana, caso em que prestará depoimento 
perante o juiz da causa, devendo a parte que 
a arrolou facilitar-lhe os meios de transporte, 
se necessário. (NR)”

“Art. 483. A sentença proferida por tri-
bunal estrangeiro não terá eficácia no Brasil 
senão depois de homologada pelo Superior 
Tribunal de Justiça, nos termos do respectivo 
regimento interno (NR).”

“Art. 484. O cumprimento da sentença 
far-se-á nos próprios autos do processo de 
homologação perante o juízo cível competente, 
a requerimento da parte (Art. 475-N, parágrafo 
único) e consoante as normas estabelecidas 
para o cumprimento da sentença nacional da 
mesma natureza.”(NR)

“Art. 496. São cabíveis os seguintes re-
cursos:

I – apelação;
II – agravo;
III – embargos infringentes;
IV – embargos de declaração;
V – recurso especial; 
VI – recurso extraordinário;
VII – embargos de divergência em recurso 

especial e em recurso extraordinário.”(NR)
“Art. 511. No ato de interposição do recur-

so, o recorrente comprovará, quando exigido 
pela legislação pertinente, o respectivo preparo, 
que inclui o porte de remessa e retorno.

§ 1º........................................................
§ 2º O não cumprimento do preparo, sal-

vo em caso de justo impedimento, implica a 
obrigação de pagamento em triplo do preparo 
omitido, ou da diferença a menor, conforme 
cálculo a ser incluído na primeira conta de 
custas lançada nos autos. (NR)”

“Art. 538. ..............................................
§ 1° A oposição de embargos no tribunal 

de segundo grau torna desde logo prequestio-
nada, para todos os efeitos, a matéria neles 
versada, ainda que tal matéria não seja enfren-
tada no Acórdão prolatado nos embargos.

§ 2° Outros recursos, quando interpos-
tos antes do julgamento dos embargos, não 
dependem de ulterior ratificação e poderão 
ser oportunamente alterados na medida das 
modificações que tal julgamento haja trazido 
ao acórdão embargado.

§ 3° Quando manifestamente protelató-
rios os embargos, o juiz ou o tribunal, decla-
rando que o são, em decisão fundamentada 
condenará o embargante a pagar ao embar-
gado multa de valor não superior a 2% (dois 
por cento) do valor da causa; na reiteração de 
embargos protelatórios, a multa é elevada até 
10% (dez por cento), ficando condicionada a 
interposição de qualquer outro recurso ao de-
pósito do mencionado valor. (NR)”

“Art. 539. Serão julgados, em apelação:” 
(NR)

“Art. 541 ................................................
§ 1º Quando o recurso fundar-se em 

dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a 
prova da divergência mediante certidão, có-
pia autenticada ou pela citação do repositório 
de jurisprudência, oficial ou credenciado, in-
clusive em mídia eletrônica, em que tiver sido 
publicada a decisão divergente, ou ainda pela 
reprodução de julgado disponível na Internet, 
com indicação da respectiva fonte, mencio-
nando, em qualquer caso, as circunstâncias 
que identifiquem ou assemelhem os casos 
confrontados.

§ 2º. Ao processamento dos recursos 
previstos nesta Seção aplica-se o disposto 
nos arts. 13, 37, 249 e 250.” (NR)

“Art. 552 ................................................
§ 1º Entre a data da publicação da pauta 

e a sessão de julgamento, mediará, pelo me-
nos, o espaço de três dias úteis. 

§ 2º A pauta será divulgada pelos meios 
eletrônicos disponíveis e afixada na entrada 
da sala de julgamento. (NR)”

“Art. 655 ................................................
§1º.........................................................
§ 2º recaindo a penhora em bens imóveis, 

será intimado também o cônjuge do executa-
do, salvo nos casos de separação absoluta 
de bens.”(NR)

“Art. 658 ................................................
Parágrafo único. Nas comarcas contíguas, 

de fácil comunicação, e nas que se situem na 
mesma região metropolitana, poderá ser dis-
pensada a expedição de carta, processando-
se a penhora e a avaliação nos termos do art. 
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230, com a alienação dos bens no foro da 
causa.”(NR)

“Art. 719. Na decisão, o juiz nomeará 
administrador que será investido de todos os 
poderes que concernem ao usufrutuário.

Parágrafo único. .......................... ”(NR)
“Art. 1.218. Continuam em vigor os pro-

cedimentos previstos no Código de Processo 
Civil de 1939 – Decreto-lei 1.608, de 18 de 
setembro de 1939, concernentes:

I – à dissolução e liquidação de socieda-
des (arts. 655 a 674);

II – aos protestos formados a bordo (arts. 
725 a 729);

III – à vistoria de fazendas avariadas 
(art. 756);

IV – à apreensão de embarcações (arts. 
757 a 761);

V – às avarias (arts. 762 a 768);
VI – às arribadas forçadas (arts. 772 a 

775).” (NR)

Art. 2º. A epígrafe da Seção II, do Capitulo V, do 
Título VIII, do Livro I, da Lei 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973 – Código de Processo Civil passa a ter a se-
guinte redação:

“Seção II – Do julgamento imediato da 
lide”.(NR)

Art. 3º. A Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – 
Código de Processo Civil, passa a vigorar acrescida 
do seguinte artigo:

“Art. 273-A. O juiz, verificando a existência 
de diversos processos individuais propostos 
contra o mesmo réu, com identidade de fun-
damento jurídico, notificará o Ministério Pú-
blico a fim de que proponha, se cabível, ação 
coletiva; ajuizada esta, serão suspensos os 
processos individuais.

Parágrafo único. A suspensão do pro-
cesso individual perdurará até o julgamen-
to da demanda coletiva em primeiro grau de 
jurisdição, facultado ao autor, comprovando 
graves prejuízos decorrentes da suspensão, 
requerer o prosseguimento da ação individual, 
caso em que não se beneficiará do resultado 
da demanda coletiva.”(NR)

Art. 4º Esta Lei entra em vigor noventa dias após 
a data de sua publicação.

Art. 5º Ficam revogados o inciso I do art. 100; 
art. 159; o parágrafo único do art. 527; o parágrafo 
terceiro do art. 542 e o art. 575, todos da Código da 

Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de 
Processo Civil.

Justificação

O Ministro Athos Gusmão Carneiro sugeriu pro-
posta de projeto de lei com a finalidade de compatibi-
lizar o Código de Processo Civil, que é de 1973, com 
o novo Código Civil que entrou em vigor em 2002. Por 
achar oportuna as alterações propostas, acolho a fun-
damentação apresentada pelo ilustre Ministro.

A alteração no art. 10 do CPC faz-se necessária 
na medida em que a hipótese de não-ratificação conduz 
à ineficácia do ato, e não à sua inexistência no plano 
jurídico. O dispositivo é apropriado. O ato não ratificado, 
carecedor de confirmação, não deixa de existir.

A nova redação do parágrafo único do art. 37 
justifica-se pelo fato de que a não-ratificação conduz 
à ineficácia do ato e não a sua inexistência no plano 
jurídico.

No artigo 100, a norma sobre competência, cons-
tante do chamado Estatuto do Idoso, merece aper-
feiçoamento. Não há motivo algum para que alguém, 
somente por ser maior de sessenta anos (e não por 
ser carente, por exemplo), desfrute do privilégio de le-
var o processo para o foro de seu domicílio, em toda e 
qualquer demanda que resolva promover.

Em sua atual redação, o art. 132 praticamente 
tornou-se inoperante, ‘letra morta’, tantas as exceções e 
as ressalvas que a lei e a jurisprudência vieram a criar, 
esvaziando completamente o salutar princípio da ‘ime-
diação’.Com as modificações introduzidas, mantém-se 
o princípio naquilo que é condizente com as dimensões 
do país e as necessidades operacionais da jurisdição. 
Assim, o juiz ficará ‘desvinculado’ quando promovido ou 
removido para outra comarca; ou se convocado para o 
tribunal ou corregedoria, ou posto em férias ou licença 
para tratamento de saúde por mais de trinta dias, ou 
afastamento por motivo disciplinar.

Sua competência será prorrogada, no entanto, e 
assim prestigiadas a ‘oralidade’ e a decorrente ‘imedia-
tidade’, se a remoção mantiver seu domicílio na mesma 
comarca (estadual) ou unidade territorial (federal). E 
sua competência não poderá ser afetada caso a vara 
seja colocada em regime de exceção, com a designa-
ção de juízes auxiliares, aos quais fica defeso julgar as 
causas às quais estiver vinculado o juiz titular.”

A modificação ao art. 178 será muito vantajosa 
aos litigantes e aos advogados, pois permite a plena 
utilização dos prazos pequenos, freqüentemente ‘ab-
sorvidos’ pelos feriados intercalados. Pela lei vigente, 
feita uma intimação às quintas-feiras, o prazo de cin-
co dias será reduzido a apenas três, ou a dois se a 
segunda-feira for igualmente dia não útil.”
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A alteração do art. 282, se aprovada, terá enorme 
repercussão de ordem prática, propiciando a ‘desbu-
rocratização’ das medidas cautelares incidentais. Atu-
almente, quem pretende o ‘mais’, ou seja, uma anteci-
pação dos efeitos da tutela (eficácia satisfativa), pode 
obtê-la liminarmente, nos próprios autos da demanda; 
mas quem pretende o ‘menos’, uma medida apenas 
assecuratória, deverá ajuizar uma ‘ação’ incidental 
cautelar, com todos os formalismos a ela inerentes. É 
tempo de simplificar o processo, de dar-lhe mais efici-
ência em procedimento mais célere. Nesse sentido é 
a proposta acima formulada.”

No art. 330 trata-se de correção de denominação, 
pois o julgamento conforme esse dispositivo legal não 
é um julgamento ‘direto’, nem ‘antecipado’; é um julga-
mento, isto sim, ‘imediato’, por não serem necessários 
atos de instrução processual. Além disso, de um pon-
to de vista didático, os alunos podem confundir este 
julgamento de mérito, dito ‘antecipado’, com instituto 
diverso, o de ‘antecipação de tutela’, motivo pelo qual 
está sendo igualmente proposta a alteração do título 
da Seção II.

No art. 410, os depoimentos por videoconferência 
devem ser incorporados explicitamente aos procedi-
mentos de instrução, sob o critério de modernidade e 
celeridade, sem prejuízo da segurança jurídica. Se-
guindo a linha do art. 230, será dispensada a carta 
quando for fácil à testemunha, residente em comarca 
próxima, locomover-se à sede do juízo.

O projeto ajusta o art. 483 do CPC à Emenda 
Constitucional nº 45 e aos preceitos da Lei nº 11.232, 
de 2005, que transferiram a competência do Supremo 
Tribunal Federal, para homologar a sentença proferi-
da por tribunal estrangeiro, para o Superior Tribunal 
de Justiça.

As alterações no art. 484 visam adequar o CPC 
às novas regras de competência constitucional, que 
deslocaram do Supremo Tribunal Federal para o Su-
perior Tribunal de Justiça a competência para homo-
logar sentença estrangeira e, bem assim, colocar o 
cumprimento da sentença, em conformidade com a 
sistemática decorrente da Lei nº 11.232/2005.

O art. 496 não deve incluir o recurso ordinário 
no elenco recursal. O denominado ‘recurso ordiná-
rio’, assim mencionado na norma constitucional, não 
é um ‘outro’ recurso ordinário, mas sim simplesmente 
revela-se como sendo uma apelação (e a apelação é 
o recurso ordinário por excelência!), mesmo porque 
como tal é tratado pela doutrina e, inclusive, é assim 
previsto no artigo 540. 

No art. 511, a ‘deserção’ do recurso pelo não 
pagamento das custas em tempo hábil é uma san-
ção absolutamente desproporcionada, que pode fazer 

perecer os mais respeitáveis direitos das partes pela 
mera inadvertência do advogado ou do encarregado do 
preparo (as próprias custas, a rigor, são reminiscência 
medieval – bastaria uma taxa judiciária, devidamente 
dosada). Assim, é proposto que a sanção para o paga-
mento tardio seja a exacerbação das próprias custas, 
e não a perda do (afirmado) direito material

Mediante parágrafos ao art. 538 do CPC, é pres-
tigiada a menos formalista orientação atual do Supre-
mo Tribunal Federal (que o STJ não adota), no sentido 
de que a oposição de embargos de declaração torna 
desde logo prequestionada a matéria sobre a qual eles 
versam, não sendo assim necessários novos embargos 
‘prequestionadores’, caso o tribunal de origem torne 
a não se manifestar expressamente sobre todos os 
temas objeto dos embargos.

A alteração ao art. 539 é reforçada pelas normas 
constantes dos parágrafos seguintes, pois, pelo § 2° são 
dispensadas ‘ratificações’ e são admitidos aditamentos 
aos recursos que hajam sido apresentados ‘prematu-
ramente; pelo § 3°, é majorada a sanção imposta à 
reiteração de embargos considerados protelatórios.”

A inclusão de um § 2º e conseqüente transforma-
ção do parágrafo único em § 1º do art. 541 visa ilidir 
manifestos excessos de formalismo, adotados pelos 
Tribunais Superiores no processamento do recurso 
especial e dos decorrentes agravos de instrumento, 
em jurisprudência de índole “defensiva”.

Compreende-se a preocupação em limitar o nú-
mero imenso, manifestamente excessivo de recursos 
dirigidos às Cortes. Todavia, os excessos de formalis-
mo – como, por exemplo, revelado na Súmula 115-STJ 
e também na proibição de qualquer saneamento dos 
instrumentos de agravo, são capazes de, com freqü-
ência, implicar prejuízos irreversíveis à defesa de re-
levantes direitos materiais trazidos pelos litigantes ao 
conhecimento do Judiciário. 

Além disso, institutos como a súmula vinculante 
e a nova sistemática dos recursos “repetitivos” objeti-
vam, exatamente, reduzir sob critérios juridicamente 
razoáveis e efetivos, o acúmulo de recursos no STF 
e no STJ.

No art 552, o denominado ‘recurso ordinário’, 
assim mencionado na norma constitucional, não é 
um ‘outro’ recurso ordinário, mas sim simplesmente 
revela-se como sendo uma apelação (e a apelação é 
o recurso ordinário por excelência!), mesmo porque 
como tal é tratado pela doutrina e, inclusive, é assim 
previsto no artigo 540.

A modificação feita ao art. 655 tem a finalidade 
de conceder um prazo adequado para as partes to-
marem conhecimento da pauta e se prepararem para 
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o comparecimento e sustentação oral, se for o caso, 
do recurso.”

Altera-se o art. 658 para compatibilizar o siste-
ma do CPC com o novo regramento do Código Civil 
– 2002. A proposta segue a linha já observada no art. 
230, mediante a permissão de prática, pelo oficial de 
justiça, dos atos processuais em uma ou outra das 
comarcas contíguas, com notável economia de tempo 
e de atividade processual. Evitam-se duas cartas pre-
catórias, uma para a penhora e a avaliação dos bens 
situados na comarca contígua, outra para a realização 
dos atos expropriatórios.”

No art. 719 o projeto de lei visa corrigir omissão 
da Lei 11.382/2006, porquanto o provimento judicial é 
‘decisão’ e não sentença’, como aliás consta da glosa n. 
1, ao art. 719, no CPC de Theotonio Negrão et alii, 39ª 
ed. e igualmente foi anotado por Humberto Theodoro 
Jr., CPC Anotado, glosa ao art. 719, 12ª ed.

Cumpre trazer o art. 1.218 do CPC para a atuali-
dade, dele retirando as muitas previsões que já foram 
objeto de regulamentação específica.

A alteração que se propõe na epígrafe da Seção 
II, do Capítulo V, do Título VIII, do Livro I, busca apri-
morar a técnica processual, pois o atual julgamento 
“antecipado” da lide não tem nada de antecipado, como 
bem assinalam os autores. Trata-se, isto sim, de um 
julgamento “imediato” da lide, quando desnecessária 
a audiência de instrução.

Além disso, de um ponto de vista didático, os 
alunos podem confundir este julgamento de mérito, 
dito “antecipado”, com instituto diverso, o de “anteci-
pação de tutela”. Vale, pois, aproveitar a ocasião para 
a devida corrigenda. 

Já a inclusão do novo art. 273-A ao Código de 
Processo Civil trata de providência tendente a redu-
zir o número de ações ‘repetidas’ – e por vezes são 
dezenas de milhares de ações com objetivo idêntico 
contra um mesmo réu -, atravancando ainda mais os 
congestionados ofícios forenses. O ideal é, em tais 
casos, a substituição dos processos individuais múlti-
plos por processos coletivos. A suspensão das ações 
individuais, todavia, encontrará um limite no tempo, 
nos termos previstos no parágrafo único.

Propõe-se a revogação do inciso I do art. 100 por 
mostrar-se incompatível com a igualdade de direitos 
entre homem e mulher, nos termos constitucionais 
(art. 5º, I). Já a revogação do art. 159 decorre não 
só de seu absoluto desuso, ante a realidade forense 
atual, como da progressiva implantação do processo 
eletrônico, com suas próprias técnicas de conserva-
ção dos textos.

A revogação que se propõe do parágrafo único 
do art. 527 ocorre em razão de inumeráveis questiona-

mentos doutrinários e jurisprudenciais, posta inclusive 
em fundada dúvida a constitucionalidade da proibição 
de agravar da decisão do relator em agravo de instru-
mento. Em lugar do proibido agravo, até mandados de 
segurança têm sido admitidos pela jurisprudência, para 
a correção de erros quando evidentes.

De outra parte, a intenção do legislador, ao acres-
centar, mediante a Lei 9.756/98, o parágrafo terceiro 
ao art. 542 foi o de diminuir o número de recursos ex-
traordinários e especiais, determinando sua “retenção 
nos autos” quando interpostos de decisões interlocutó-
rias em processos de conhecimento. Boa a intenção, a 
novidade todavia não propiciou a esperada vantagem, 
porquanto a maior parte das decisões recorridas refere-
se às concessões de medidas antecipatórias de tutela 
ou cautelares, em que a eficácia executiva imediata im-
põe o processamento e julgamento do recurso cabível, 
sob pena de o mesmo perder seu objeto. Pensemos, 
outrossim, nas decisões que no curso do processo ex-
cluem algum litisconsorte, ou venham liminarmente a 
extinguir a reconvenção, e assim por diante.

Em consequência, passaram a ser mui amplamen-
te admitidos, nos tribunais superiores, os requerimentos 
para que o recurso extraordinário ou especial mereça 
imediato processamento e exame de admissibilidade, 
pedidos estes em sua quase totalidade deferidos, como 
demonstra o exame da copiosa jurisprudência do STJ 
sobre as várias vias processuais todas adequadas para 
“destrancar” o recurso retido.

Assim, parece agora conveniente revogar o pa-
rágrafo terceiro, por haver acarretado maiores ônus 
processuais, inclusive aos juízes e não as esperadas 
vantagens.

A revogação do art. 575, omitida na Lei 
11.232/2005, decorre do teor do art. 475-P, que regu-
lou inteiramente a matéria.

Por essas razões que solicito apoio dos meus 
ilustres pares para a aprovação do presente projeto.

Sala das Sessões, 29 de outubro de 2009, – Se-
nador Pedro Simon.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973.

Institui o Código de Processo Civil.

....................................................................................
Art. 10. O cônjuge somente necessitará do con-

sentimento do outro para propor ações que versem 
sobre direitos reais imobiliários.

§ 1º Ambos os cônjuges serão necessariamente 
citados para as ações: 

I – que versem sobre direitos reais imobiliários; 
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II – resultantes de fatos que digam respeito a am-
bos os cônjuges ou de atos praticados por eles; 

III – fundadas em dívidas contraídas pelo marido 
a bem da família, mas cuja execução tenha de recair 
sobre o produto do trabalho da mulher ou os seus 
bens reservados; 

IV – que tenham por objeto o reconhecimento, a 
constituição ou a extinção de ônus sobre imóveis de 
um ou de ambos os cônjuges. 

§ 2o Nas ações possessórias, a participação do 
cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nos 
casos de composse ou de ato por ambos praticados. 
....................................................................................

Art. 37. Sem instrumento de mandato, o advogado 
não será admitido a procurar em juízo. Poderá, todavia, 
em nome da parte, intentar ação, a fim de evitar deca-
dência ou prescrição, bem como intervir, no processo, 
para praticar atos reputados urgentes. Nestes casos, 
o advogado se obrigará, independentemente de cau-
ção, a exibir o instrumento de mandato no prazo de 
15 (quinze) dias, prorrogável até outros 15 (quinze), 
por despacho do juiz.

Parágrafo único. Os atos, não ratificados no prazo, 
serão havidos por inexistentes, respondendo o advo-
gado por despesas e perdas e danos. 
....................................................................................

Art. 100. É competente o foro:
I – da residência da mulher, para a ação de sepa-

ração dos cônjuges e a conversão desta em divórcio, 
e para a anulação de casamento; 

II – do domicílio ou da residência do alimentando, 
para a ação em que se pedem alimentos;

III – do domicílio do devedor, para a ação de anu-
lação de títulos extraviados ou destruídos;

IV – do lugar:
a) onde está a sede, para a ação em que for ré 

a pessoa jurídica;
b) onde se acha a agência ou sucursal, quanto 

às obrigações que ela contraiu;
c) onde exerce a sua atividade principal, para a 

ação em que for ré a sociedade, que carece de per-
sonalidade jurídica;

d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a 
ação em que se Ihe exigir o cumprimento;

V – do lugar do ato ou fato:
a) para a ação de reparação do dano;
b) para a ação em que for réu o administrador ou 

gestor de negócios alheios.
Parágrafo único. Nas ações de reparação do 

dano sofrido em razão de delito ou acidente de veícu-
los, será competente o foro do domicílio do autor ou 
do local do fato.
....................................................................................

Art. 132. O juiz, titular ou substituto, que concluir 
a audiência julgará a lide, salvo se estiver convocado, 
licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido 
ou aposentado, casos em que passará os autos ao 
seu sucessor. 

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, o juiz que 
proferir a sentença, se entender necessário, poderá 
mandar repetir as provas já produzidas. 
....................................................................................

Art. 159. Salvo no Distrito Federal e nas Capitais 
dos Estados, todas as petições e documentos que 
instruírem o processo, não constantes de registro pú-
blico, serão sempre acompanhados de cópia, datada 
e assinada por quem os oferecer.

§ 1o Depois de conferir a cópia, o escrivão ou 
chefe da secretaria irá formando autos suplementares, 
dos quais constará a reprodução de todos os atos e 
termos do processo original.
....................................................................................

Art. 178. O prazo, estabelecido pela lei ou pelo 
juiz, é contínuo, não se interrompendo nos feriados.
....................................................................................

Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, an-
tecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendi-
da no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, 
se convença da verossimilhança da alegação e: 

I – haja fundado receio de dano irreparável ou de 
difícil reparação; ou 

II – fique caracterizado o abuso de direito de de-
fesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. 

§ 1o Na decisão que antecipar a tutela, o juiz 
indicará, de modo claro e preciso, as razões do seu 
convencimento. 

§ 2o Não se concederá a antecipação da tutela 
quando houver perigo de irreversibilidade do provi-
mento antecipado. 

§ 3o A efetivação da tutela antecipada observará, 
no que couber e conforme sua natureza, as normas 
previstas nos arts. 588, 461, §§ 4o e 5o, e 461-A. 

§ 4o A tutela antecipada poderá ser revogada 
ou modificada a qualquer tempo, em decisão funda-
mentada. 

§ 5o Concedida ou não a antecipação da tutela, 
prosseguirá o processo até final julgamento. 

§ 6o A tutela antecipada também poderá ser con-
cedida quando um ou mais dos pedidos cumulados, 
ou parcela deles, mostrar-se incontroverso. 

§ 7o Se o autor, a título de antecipação de tutela, 
requerer providência de natureza cautelar, poderá o 
juiz, quando presentes os respectivos pressupostos, 
deferir a medida cautelar em caráter incidental do pro-
cesso ajuizado. 
....................................................................................
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Art. 282. A petição inicial indicará:
I – o juiz ou tribunal, a que é dirigida;
II – os nomes, prenomes, estado civil, profissão, 

domicílio e residência do autor e do réu;
III – o fato e os fundamentos jurídicos do pedi-

do;
IV – o pedido, com as suas especificações;
V – o valor da causa;
VI – as provas com que o autor pretende demons-

trar a verdade dos fatos alegados;
VII – o requerimento para a citação do réu.

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

Seção II
Do Julgamento Antecipado da Lide

Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, 
proferindo sentença: 

I – quando a questão de mérito for unicamente 
de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 
necessidade de produzir prova em audiência; 

II – quando ocorrer a revelia (art. 319). 
....................................................................................

Art. 410. As testemunhas depõem, na audiência 
de instrução, perante o juiz da causa, exceto:

I – as que prestam depoimento antecipadamente;
II – as que são inquiridas por carta;
III – as que, por doença, ou outro motivo relevan-

te, estão impossibilitadas de comparecer em juízo (art. 
336, parágrafo único);

IV – as designadas no artigo seguinte.
....................................................................................

Art. 483. A sentença proferida por tribunal es-
trangeiro não terá eficácia no Brasil senão depois de 
homologada pelo Supremo Tribunal Federal.

Parágrafo único. A homologação obedecerá ao 
que dispuser o Regimento Interno do Supremo Tribu-
nal Federal.
....................................................................................

Art. 484. A execução far-se-á por carta de sen-
tença extraída dos autos da homologação e obedecerá 
às regras estabelecidas para a execução da sentença 
nacional da mesma natureza.

Art. 496. São cabíveis os seguintes recursos: 
I – apelação;
II – agravo; 
III – embargos infringentes;
IV – embargos de declaração;
V – recurso ordinário;
Vl – recurso especial; 
Vll – recurso extraordinário; 
VIII – embargos de divergência em recurso es-

pecial e em recurso extraordinário. 
....................................................................................

Art. 511. No ato de interposição do recurso, o re-
corrente comprovará, quando exigido pela legislação 
pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de re-
messa e de retorno, sob pena de deserção. 

§ 1o São dispensados de preparo os recursos 
interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelos 
Estados e Municípios e respectivas autarquias, e pelos 
que gozam de isenção legal. 

§ 2o A insuficiência no valor do preparo implicará 
deserção, se o recorrente, intimado, não vier a supri-lo 
no prazo de cinco dias. 
....................................................................................

Art. 527. Recebido o agravo de instrumento no 
tribunal, e distribuído incontinenti, o relator: 

I – negar-lhe-á seguimento, liminarmente, nos 
casos do art. 557; 

II – converterá o agravo de instrumento em agra-
vo retido, salvo quando se tratar de decisão suscetível 
de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, 
bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos 
relativos aos efeitos em que a apelação é recebida, 
mandando remeter os autos ao juiz da causa; 

III – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso 
(art. 558), ou deferir, em antecipação de tutela, total 
ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando 
ao juiz sua decisão; 

IV – poderá requisitar informações ao juiz da cau-
sa, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias; 

V – mandará intimar o agravado, na mesma opor-
tunidade, por ofício dirigido ao seu advogado, sob re-
gistro e com aviso de recebimento, para que responda 
no prazo de 10 (dez) dias (art. 525, § 2o), facultando-
lhe juntar a documentação que entender conveniente, 
sendo que, nas comarcas sede de tribunal e naquelas 
em que o expediente forense for divulgado no diário 
oficial, a intimação far-se-á mediante publicação no 
órgão oficial; 

VI – ultimadas as providências referidas nos inci-
sos III a V do caput deste artigo, mandará ouvir o Mi-
nistério Público, se for o caso, para que se pronuncie 
no prazo de 10 (dez) dias. 

Parágrafo único. A decisão liminar, proferida nos 
casos dos incisos II e III do caput deste artigo, somente 
é passível de reforma no momento do julgamento do 
agravo, salvo se o próprio relator a reconsiderar.
....................................................................................

Art. 538. Os embargos de declaração interrom-
pem o prazo para a interposição de outros recursos, 
por qualquer das partes. 

Parágrafo único. Quando manifestamente protela-
tórios os embargos, o juiz ou o tribunal, declarando que 
o são, condenará o embargante a pagar ao embargado 
multa não excedente de 1% (um por cento) sobre o va-
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lor da causa. Na reiteração de embargos protelatórios, 
a multa é elevada a até 10% (dez por cento), ficando 
condicionada a interposição de qualquer outro recurso 
ao depósito do valor respectivo. 

Art. 539. Serão julgados em recurso ordinário: 
I – pelo Supremo Tribunal Federal, os mandados 

de segurança, os habeas data e os mandados de in-
junção decididos em única instância pelos Tribunais 
superiores, quando denegatória a decisão; 

II – pelo Superior Tribunal de Justiça: 
a) os mandados de segurança decididos em única 

instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos 
Tribunais dos Estados e do Distrito Federal e Territó-
rios, quando denegatória a decisão; 

b) as causas em que forem partes, de um lado, 
Estado estrangeiro ou organismo internacional e, do 
outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada 
no País. 

Parágrafo único. Nas causas referidas no inciso II, 
alínea b, caberá agravo das decisões interlocutórias. 
....................................................................................

Art. 541. O recurso extraordinário e o recurso 
especial, nos casos previstos na Constituição Fede-
ral, serão interpostos perante o presidente ou o vice-
presidente do tribunal recorrido, em petições distintas, 
que conterão: 

I – a exposição do fato e do direito; 
Il – a demonstração do cabimento do recurso 

interposto; 
III – as razões do pedido de reforma da decisão 

recorrida. 
Parágrafo único. Quando o recurso fundar-se 

em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova 
da divergência mediante certidão, cópia autenticada 
ou pela citação do repositório de jurisprudência, ofi-
cial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em 
que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ain-
da pela reprodução de julgado disponível na Internet, 
com indicação da respectiva fonte, mencionando, em 
qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou 
assemelhem os casos confrontados.

Art. 542. Recebida a petição pela secretaria do 
tribunal, será intimado o recorrido, abrindo-se-lhe vista, 
para apresentar contra-razões. 

§ 1o Findo esse prazo, serão os autos conclu-
sos para admissão ou não do recurso, no prazo de 15 
(quinze) dias, em decisão fundamentada. 

§ 2o Os recursos extraordinário e especial serão 
recebidos no efeito devolutivo. 

§ 3o O recurso extraordinário, ou o recurso espe-
cial, quando interpostos contra decisão interlocutória 
em processo de conhecimento, cautelar, ou embargos 
à execução ficará retido nos autos e somente será 

processado se o reiterar a parte, no prazo para a in-
terposição do recurso contra a decisão final, ou para 
as contra-razões. 
....................................................................................

Art. 552. Os autos serão, em seguida, apresenta-
dos ao presidente, que designará dia para julgamento, 
mandando publicar a pauta no órgão oficial.

§ 1o Entre a data da publicação da pauta e a ses-
são de julgamento mediará, pelo menos, o espaço de 
48 (quarenta e oito) horas.

§ 2o Afixar-se-á a pauta na entrada da sala em 
que se realizar a sessão de julgamento.

§ 3o Salvo caso de força maior, participará do 
julgamento do recurso o juiz que houver lançado o 
“visto” nos autos.
....................................................................................

Art. 575. A execução, fundada em título judicial, 
processar-se-á perante:

I – os tribunais superiores, nas causas de sua 
competência originária;

II – o juízo que decidiu a causa no primeiro grau 
de jurisdição;

IV – o juízo cível competente, quando o título 
executivo for sentença penal condenatória ou senten-
ça arbitral. 
....................................................................................

Art. 655. A penhora observará, preferencialmen-
te, a seguinte ordem: 

I – dinheiro, em espécie ou em depósito ou apli-
cação em instituição financeira; 

II – veículos de via terrestre; 
III – bens móveis em geral; 
IV – bens imóveis; 
V – navios e aeronaves; 
VI – ações e quotas de sociedades empresá-

rias; 
VII – percentual do faturamento de empresa de-

vedora; 
VIII – pedras e metais preciosos; 
IX – títulos da dívida pública da União, Estados 

e Distrito Federal com cotação em mercado; 
X – títulos e valores mobiliários com cotação em 

mercado; 
XI – outros direitos. 
§ 1o Na execução de crédito com garantia hipo-

tecária, pignoratícia ou anticrética, a penhora recairá, 
preferencialmente, sobre a coisa dada em garantia; se 
a coisa pertencer a terceiro garantidor, será também 
esse intimado da penhora. 

§ 2o Recaindo a penhora em bens imóveis, será 
intimado também o cônjuge do executado. 
....................................................................................
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Art. 658. Se o devedor não tiver bens no foro da 
causa, far-se-á a execução por carta, penhorando-se, 
avaliando-se e alienando-se os bens no foro da situ-
ação (art. 747).
....................................................................................

Art. 719. Na sentença, o juiz nomeará adminis-
trador que será investido de todos os poderes que 
concernem ao usufrutuário.

Parágrafo único. Pode ser administrador:
I – o credor, consentindo o devedor;
II – o devedor, consentindo o credor.
Art. 1.218. Continuam em vigor até serem incor-

porados nas leis especiais os procedimentos regula-
dos pelo Decreto-lei no 1.608, de 18 de setembro de 
1939, concernentes:

I – ao loteamento e venda de imóveis a presta-
ções (arts. 345 a 349);

II – ao despejo (arts. 350 a 353);
III – à renovação de contrato de locação de imó-

veis destinados a fins comerciais (arts. 354 a 365);
IV – ao Registro Torrens (arts. 457 a 464);

V – às averbações ou retificações do registro civil 
(arts. 595 a 599);

Vl – ao bem de família (arts. 647 a 651);
Vll – à dissolução e liquidação das sociedades 

(arts. 655 a 674);
Vlll – aos protestos formados a bordo (arts. 725 

a 729); 
IX – à habilitação para casamento (arts. 742 a 

745); 
X – ao dinheiro a risco (arts. 754 e 755); 
Xl – à vistoria de fazendas avariadas (art. 756); 
XII – à apreensão de embarcações (arts. 757 a 

761); 
XIII – à avaria a cargo do segurador (arts. 762 

a 764); 
XIV – às avarias (arts. 765 a 768); 
XVI – às arribadas forçadas (arts. 772 a 775). 

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

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania – decisão terminativa.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os 
projetos lidos serão publicados e remetidos às comis-
sões competentes.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 1.473, DE 2009

Solicito a remessa à Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fis-
calização e Controle, do Projeto de Lei da 
Câmara nº 143, de 2009, que “acrescenta 
parágrafo único ao art. 9º e altera o art. 12, 
ambos da Lei nº 8.935, de 18 de novembro 
de 1994 (dispõe sobre atos praticados fora 
do município que recebeu a delegação).”

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 255, II, c, 12, com-

binado com o art. 102-A, III, do Regimento Interno, a 
remessa à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle do Projeto de 
Lei da Câmara nº 143, de 2009, que “acrescenta pa-
rágrafo único ao art. 9º e altera o art. 12, ambos da 
Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994 (dispõe so-
bre atos praticados fora do município que recebeu a 
delegação)”.

Sala das Sessões, 4 de novembro de 2009. – 
Senador João Vicente Claudino.

REQUERIMENTO Nº 1.474, DE 2009

Requeiro nos termos do art. 258 do Regimento 
Interno, a tramitação em conjunto do Projeto de Lei 
do Senado nº 327, de 2004, com o Projeto de Lei da 
Câmara nº 82, de 2009, por versarem sobre a mes-
ma matéria.

Sala das Sessões, 4 de novembro de 2009. – 
Senador Alvaro Dias.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os 
requerimentos que acabam de ser lidos serão publica-
dos e incluídos em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.475, DE 2009

Requeiro, nos termos regimentais, seja apre-
sentado pelo Senado Federal, voto de pesar à família 
do político Eliel Almeida Ribeiro, em virtude do seu 
falecimento.

Justificação

Faleceu na tarde desta última segunda-feira, o 
Prefeito de Italva, Rio de Janeiro, Eliel Almeida Ribeiro, 

55 anos, membro do nosso PMDB. Eliel não resistiu 
ao infarto fulminante do miocárdio.

Eliel Almeida Ribeiro era um estudioso e aficio-
nado homem público e ocupou o importante cargo de 
Subsecretário de Estado na pasta de Educação no 
Governo de Leonel Brizola; elegeu-se prefeito de Italva 
por três mandatos, destacando-se por sua capacidade 
administrativa e elevado senso democrático. O primeiro 
mandato foi no ano de 1989 e o segundo em 1997.

Prestou relevantes serviços a sua cidade e a todo 
o Estado, razão pela qual angariou tantos admiradores 
ao longo de sua vida.

Sua morte representa uma perda irreparável para 
Italva e para todo o Estado do Rio de Janeiro, que 
sempre teve em Eliel um modelo de biografia pessoal 
e política. Sua marca mais forte foi o apreço pela reti-
dão, lealdade, idealismo e competência.

Quero, neste momento de dor, manifestar os sen-
timentos de solidariedade à esposa Sônia, aos seus 
filhos e demais familiares de Eliel Almeida Ribeiro, que 
deixa a todos nós o legado da fraternidade, da amiza-
de e da humildade.

Apresento hoje um requerimento para que o 
Senado Federal possa expressar em meu nome e de 
todos os demais senadores, os nossos sinceros sen-
timentos de pesar pela morte desse homem público 
destacado.

Sala das Sessões, 4 de novembro de 2009. – 
Senador Paulo Duque.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência encaminhará o voto de pesar solicitado.

O requerimento lido vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 

Presidência comunica ao Plenário que recebeu o Aviso 
nº 1.286-GP-TCU, do Presidente do Tribunal de Contas 
da União, encaminhando ao Congresso Nacional cópia 
do Acórdão nº 1.706/2009-TCU-Plenário, proferido por 
aquele Tribunal ao apreciar o processo de Represen-
tação TC-007.759/2004-0.

O expediente lido vai à Comissão Mista de Pla-
nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-
dos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Esta é a 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legis-
latura, em 4 de novembro de 2009. Ela foi iniciada às 
14 horas. E, Senador Eduardo Suplicy, eu lhe informo 
que esta é a 536ª sessão que eu presido no Senado 
da República do Brasil, tentando dar a grandeza ao 
Estado de minhas origens, o Estado do Piauí.

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar a sessão do Senado da República, de 4 de 
novembro de 2009, lembrando às Srªs Senadoras e 
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aos Srs. Senadores que constará da próxima sessão 
deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 ho-
ras, a seguinte:

ORDEM DO DIA 

1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 

Nº 17, DE 2009 
(Proveniente da Medida Provisória nº 468, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 17, de 2009, que dispõe 
sobre a transferência de depósitos judiciais e 
extrajudiciais de tributos e contribuições federais 
para a Caixa Econômica Federal; e altera a Lei 
nº 9.703, de 17 de novembro de 1998 (prove-
niente da Medida Provisória nº 468, de 2009). 

(Lido no Senado Federal no dia 29.10.2009) Rela-
tor revisor: (Sobrestando a pauta a partir de: 15.10.2009) 
Prazo final prorrogado: 07.02.2010 

2
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. 

3
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. 

4
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. 

5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 19, DE 2007 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 19, de 2007, tendo 
como primeiro signatário o Senador Tião Viana, 
que acrescenta parágrafo único ao art. 54 da Cons-
tituição Federal, para permitir a Deputados Fede-
rais 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. 

6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 100, DE 2007 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 100, de 2007, 
tendo como primeiro signatário o Senador Al-
varo Dias, que 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. 

7
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 
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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 Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Expedito Júnior, favorável, com as Emendas 
nºs 1 a 3-CCJ, de redação, que apresenta. 

8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 28, DE 2009 

Quinta sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 28, de 2009 (nº 413/2005, na Câmara dos 
Deputados, tendo como primeiro signatário o 
Deputado Antonio Carlos Biscaia), que dá nova 
redação ao § 6º do art. 226 da Constituição 
Federal, que dispõe sobre a dissolubilidade 
do casamento civil pelo divórcio, suprimindo o 
requisito de prévia separação judicial por mais 
de um ano ou de comprovada separação de 
fato por mais de dois anos. 

Parecer favorável, sob nº 863, de 2009, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres. 

9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 32, DE 2008 

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 32, de 2008, tendo como primeira signatá-
ria a Senadora Patrícia Saboya, que altera o 
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal para 
incluir a caatinga entre os ecossistemas que 
constituem patrimônio nacional. 

Parecer favorável, sob nº 1.217, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko. 

10
SUBSTITUTIVO AO 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 110, DE 2005 

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
110, de 2005 (nº 3.685/2004, na Casa de ori-
gem, do Deputado Gustavo Fruet), que altera 
os arts. 11 e 62 da Lei nº 10.406, de 10 de ja-
neiro de 2002, que institui o Código Civil (altera 
dispositivos referentes aos direitos da persona-
lidade e à constituição de uma fundação). 

Parecer sob nº 1.549, de 2009, da Comis-
são Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhes-
sarenko, oferecendo a redação do vencido. En-
dereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/
atividade/plenario/sf Informações: Subsecreta-
ria de Informações – 3311-3325/3572/7279 

11
SUBSTITUTIVO AO 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2007 

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
104, de 2007 (nº 5.522/2005, na Casa de ori-
gem, do Deputado André de Paula), que dispõe 
sobre a obrigatoriedade da implementação de 
protocolo terapêutico para a prevenção vertical 
do HIV, em hospitais e maternidades. 

Parecer sob nº 1.548, de 2009, da Comis-
são Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhes-
sarenko, oferecendo a redação do vencido. 

12
EMENDAS DA CÂMARA AO PROJETO DE LEI DO 

SENADO Nº 498, DE 2003 

Discussão, em turno único, das Emendas 
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 
498, de 2003 (nº 4.647/2004, naquela Casa), 
da Senadora Serys Slhessarenko, que altera o 
art. 48 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, de modo a definir critérios 
para a revalidação de diplomas expedidos por 
universidades estrangeiras. 

Parecer sob nº 1.758, de 2009, da Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, Relator 
ad hoc: Senador Sérgio Zambiasi, favorável 
às Emendas nºs 1 e 3 e contrário à Emenda 
nº 2. 

13
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 34, DE 2001 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 34, de 2001 (nº 3.388/97, na 
Casa de origem, do Deputado Jaques Wag-
ner), que dispõe sobre a construção de muro 
de proteção contínuo nas pontes, viadutos e 
curvas perigosas em rodovias federais. 

Pareceres sob nºs 162 e 1.146, de 2003; 
e 694, de 2009, das Comissões 

– de Serviços de Infra-Estrutura, Rela-
tora: Senadora Heloisa Helena, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CI, que apresenta, 
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com voto contrário vencido do Senador Leo-
mar Quintanilha; e 

– de Assuntos Econômicos (em audiên-
cia, nos termos do Requerimento nº 269, de 
2003), 1º pronunciamento: Relatora: Senadora 
Serys Slhessarenko, solicitando informações 
ao Ministério dos Transportes para instruir a 
matéria; 2º pronunciamento: Relator: Senador 
Osmar Dias, favorável, nos termos das Emen-
das nºs 2 e 3-CAE, que apresenta. 

14
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 69, de 2001 (no 4.594/94, 
na Casa de origem, do então Deputado Pau-
lo Paim), que dispõe sobre o atendimento de 
emergência de acidentes do trabalho em loca-
lidades onde não existe rededo Sistema Único 
de Saúde – SUS. 

Pareceres sob nºs 12, de 2003; e 1.428, 
de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, 
1º pronunciamento: Relator ad hoc: Sena-
dor Tião Viana, favorável; 2º pronunciamento 
(em reexame, nos termos dos Requerimentos 
nºs 241, de 2003): Relator: Senador Expedito 
Júnior, favorável, nos termos da Emenda no 
1-CAS (Substitutivo), que oferece. 

15
ROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2002 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 22, de 2002 (nº 1.670/99, na 
Casa de origem, do Deputado Carlito Merss), 
que proíbe a utilização do jateamento de areia 
a seco, determina prazo para mudança tecno-
lógica nas empresas que utilizam este proce-
dimento e dá outras providências. 

Pareceres sob nºs 244, de 2003; e 1.672, 
de 2009, das Comissões 

– de Assuntos Sociais, Relator: Sena-
dor Juvêncio da Fonseca, favorável, nos ter-
mos da Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que 
oferece; e 

– de Constituição, Justiça e Cidadania 
(em audiência, nos termos do art. 101, II, d, do 
Regimento Interno), Relator ad hoc: Senador 
Valter Pereira, favorável, nos termos do Subs-
titutivo apresentado pela Comissão de Assun-
tos Sociais e que passa a ser denominado de 
Emenda nº 1-CAS/CCJ (Substitutivo). 

16
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 35, DE 2003 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 35, de 2003 (nº 3.055/2000, 
na Casa de origem, do Deputado Bispo Wan-
derval), que altera a Lei nº 9.610, de 19 de fe-
vereiro de 1998, para incluir, na categoria de 
intérpretes ou executantes, os dubladores. 

Pareceres sob nºs 776 e 777, de 2009, 
das Comissões 

– de Educação, Cultura e Esporte (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 1, 
de 2007), Relator: Senador Antônio Carlos 
Valadares, favorável; e 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorá-
vel, com Emenda nº 1-CCJ, que apresenta. 

17
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 85, DE 2004 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 85, de 2004 (no 1.282/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Inaldo Lei-
tão), que acrescenta parágrafo ao art. 1.050 
da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – 
Código de Processo Civil (dispensa a citação 
pessoal do embargado para responder à pe-
tição inicial, exceto quando não houver cons-
tituído advogado). 

Parecer sob no 1.570, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior, 
favorável, com a Emenda no 1-CCJ, de reda-
ção, que apresenta. 

18
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 19, DE 2005 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara no 19, de 2005 (nº 1.683/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Fernando 
Gabeira), que dispõe sobre a criação do Mo-
numento Natural do Arquipélago das Ilhas 
Cagarras. 

Pareceres sob nºs 1.571 e 1.572, de 
2009, das Comissões 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Patrícia Saboya, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece; e 

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle, Relatora ad
hoc: Senadora Marisa Serrano, favorável ao 
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Projeto, nos termos da Emenda da CCJ, que 
passa a ser denominada Emenda nº 1-CCJ/
CMA (Substitutivo). 

19
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 
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. 

20
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 72, DE 2006 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 72, de 2006 (no 4.127/2004, 
na Casa de origem, do Deputado Antonio Car-
los Mendes Thame), que altera o art. 275 da 
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Códi-
go de Processo Civil, incluindo como sujeitas 
ao procedimento sumário as causas relativas 
à revogação de doação. 

Parecer favorável, sob no 1.573, de 2009, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior. 

21
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 1.244/2003, 
na Casa de origem, do Deputado João Alfredo), 
que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (substitui a expressão “me-
dida sócio-educativa” pela “medida psicosso-
cioeducativa”). 

Parecer sob no 1.480, de 2009, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator 
ad hoc: Senador Efraim Morais, favorável, com a 
Emenda no 1-CCJ, de redação, que apresenta. 

22
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2006 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 116, de 2006 (nº 557/2003, 
na Casa de origem, do Deputado João Herr-

mann Neto), que determina a publicidade dos 
valores das multas decorrentes da aplicação 
do Código de Defesa do Consumidor revertidos 
para o Fundo Nacional de que a trata a Lei nº 
7.347, de 24 de julho de 1985; e altera Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990. 

Parecer sob nº 1.352, de 2007, da Comis-
são de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador 
Flávio Arns, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CMA (Substitutivo), que oferece. 

23
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 38, DE 2007 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 38, de 2007 (nº 6.672/2006, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que altera o art. 1.526 da Lei 
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código 
Civil, determinando que a habilitação para o 
casamento seja feita pessoalmente perante o 
oficial do Registro Civil. 

Parecer sob nº 1.088, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Inácio Arruda, favo-
rável, com a Emenda n° 1-CCJ, de redação, 
que apresenta. 

24
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2007 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 48, de 2007 (nº 6.048/2002, 
na Casa de origem, do Deputado Alberto Fra-
ga), que acrescenta o § 3º ao art. 83 da Lei 
nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de 
Execução Penal, determinando que os esta-
belecimentos penais destinados às mulheres 
tenham por efetivo de segurança interna so-
mente agentes do sexo feminino. 

Parecer favorável, sob nº 1.212, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko. 

25
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 60, de 2007 (nº 3.688/2000, 
na Casa de origem, do Deputado José Carlos 
Elias), que dispõe sobre a prestação de servi-
ços de psicologia e de assistência social nas 
escolas públicas de educação básica. 

Pareceres sob nºs 298 e 299, de 2009, 
das Comissões 
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– de Educação, Cultura e Esporte, Rela-
tor: Senador Cícero Lucena, favorável ao Proje-
to, com a Emenda nº 1-CE, que apresenta; e 

– de Assuntos Sociais, Relator: Sena-
dor Mozarildo Cavalcanti, favorável, nos ter-
mos da Emenda nº 2-CAS (Substitutivo), que 
oferece. 

26
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 126, DE 2007 

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

Parecer favorável, sob nº 525, de 2008, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Romero Jucá. 

27
ROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 127, DE 2007 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 127, de 2007 (nº 7.258/2006, 
na Casa de origem, do Deputado Celso Rus-
somanno), que altera a Lei nº 7.565, de 19 
de dezembro de 1986, – Código Brasileiro de 
Aeronáutica, para definir a abrangência da 
franquia de bagagem. 

Pareceres sob nºs 1.660 e 1.661, de 
2009, das Comissões 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Valdir Raupp, favorável; e 

– de Assuntos Econômicos, Relator ad
hoc: Senador Francisco Dornelles, pela re-
jeição. 

28
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 5, de 2008 (nº 3.246/2004, 
na Casa de origem, do Deputado Dr. Rosi-
nha), que altera o art. 13 da Lei n° 5.700, de 
1° de setembro de 1971 (inclui a bandeira do 
Mercosul nos casos de hasteamento diário da 
Bandeira Nacional). 

Parecer favorável, sob nº 526, de 2008, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Sérgio Zambiasi. 

29
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 7, de 2008 (nº 108/2007, 
na Casa de origem, da Deputada Solange 
Amaral), que altera o inciso II do caput do art. 
1.641 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 – Código Civil (é obrigatório o regime de 
separação de bens no casamento de pessoa 
maior de 70 anos). 

Parecer sob nº 1.392, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Valdir Raupp, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta. 

30
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que altera o art. 37 da Lei n° 
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe 
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não 
quitados de órgão e entidades federais e dá 
outras providências. 

Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Rela-
tor ad hoc: Senador Inácio Arruda. 

31
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 46, de 2008 (nº 799/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Magela), 
que revoga o art. 508 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943 (revoga o artigo 
que permite a rescisão de contrato de traba-
lho, por justa causa, do empregado bancário 
inadimplente). 

Parecer favorável, sob nº 1.649, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Paulo Paim. 

32
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 47, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 47, de 2008 (nº 5.139/2001, 
na Casa de origem, do Deputado Osmar Ser-
raglio), que altera os arts. 12 e 21 da Lei nº 
8.429, de 2 de junho de 1992 – Lei de Impro-
bidade Administrativa (permite a aplicação de 
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sanções, isolada ou cumulativamente, ao res-
ponsável por ato de improbidade, e restringe a 
aplicação da pena de ressarcimento). 

Parecer favorável, sob nº 1.056, de 2009, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator “ad hoc”: Senador Neuto de Conto. 

33
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 87, de 2008 (nº 1.871/2007, na 
Casa de origem, do Deputado Edinho Bez), que
inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro 
de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de 
Viação, o trecho rodoviário que especifica. 

Parecer sob nº 1.229, de 2008, da Comis-
são de Serviços de Infraestrutura, Relator: Se-
nador Cícero Lucena, favorável nos termos da 
Emenda nº 1-CI (Substitutivo), que oferece. 

34
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 104, de 2008 (nº 1.309/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Eliene Lima), 
que acresce o § 3º ao art. 974 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código 
Civil. (Dispõe sobre o registro de contratos e 
alterações contratuais de sociedade que seja 
integrada por sócio incapaz). 

Parecer favorável, sob nº 1.481, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Efraim Morais. 

35
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 136, DE 2008 – 

COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 136, de 2008 -Comple-
mentar (nº 375/2006-Complementar, na Casa 
de origem), de iniciativa do Presidente da Re-
pública, que dispõe sobre a composição do 
Conselho de Administração da Superintendên-
cia da Zona Franca de Manaus; revoga a Lei 
Complementar nº 68, 13 de junho de 1991; e 
dá outras providências. 

Pareceres favoráveis, sob nºs 953 e 954, 
das Comissões 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora ad hoc: Senadora Serys Shessa-
renko; e 

– de Desenvolvimento Regional e Turis-
mo, Relator: Senador Jefferson Praia. 

36
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº 388/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Maurício 
Rabelo), que altera a redação do art. 70 da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que 
dispõe sobre a proteção do consumidor (inclui 
a substituição ou retirada de peças e compo-
nentes, sem autorização do consumidor no 
fornecimento de serviços). 

Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de 
2009, das Comissões 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favo-
rável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ, 
que apresenta; e 

– da Comissão de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao 
Projeto e as emendas oferecidas pela CCJ. 

37
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. 

38
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 154, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 154, de 2008 (nº 1.246/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Márcio Fran-
ça), que altera a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro 
de 1999, que regula o processo administrativo 
no âmbito da administração pública federal. 

Parecer sob nº 691, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Vala-
dares, favorável, com a Emenda n° 1-CCJ, de 
redação, que apresenta. 

39
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343/2006, 
na Casa de origem, do Deputado Tarcísio Zim-
mermann), que altera o art. 38 da Lei nº 10.741, 
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de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso, 
para garantir a prioridade dos idosos na aqui-
sição de unidades residenciais térreas, nos 
programas nele mencionados. Endereço na 
Internet: http://www.senado.gov.br/sf/ativida-
de/plenario/sf Informações: Subsecretaria de 
Informações – 3311-3325/3572/7279 

Pareceres favoráveis, sob nº 67 e 1.593, 
de 2009, das Comissões 

– de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, Relator ad hoc: Senador Flávio 
Arns. 

– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc:
Senador Paulo Paim (em audiência, nos termos 
do Requerimento nº 636, de 2009). 

40
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 158, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 158, de 2008 (nº 843/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Daniel Almei-
da), que altera o art. 473 da Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a fim de 
permitir a ausência ao serviço para realização 
de exame preventivo de câncer. 

Parecer sob nº 1.650, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relatora ad hoc:
Senadora Fátima Cleide, favorável, com as 
Emendas nºs 1 e 2-CAS, que apresenta. 

41
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 173, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 173, de 2008 (nº 1.036/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Magela), 
que institui o exercício da profissão de Instru-
tor de Trânsito. 

Parecer favorável, sob nº 1.429, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Mozarildo Cavalcanti. 

42
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 182, DE 2008 

Discussão, em turno único, do 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). 

Parecer favorável, sob nº 706, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 

Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator: 
Senador Leomar Quintanilha. 

43
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 187, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara no 187, de 2008 (no 1.681/1999, 
na Casa de origem, do Deputado Arnaldo Fa-
ria de Sá), que regula o exercício da profissão 
de Técnico em Imobilização Ortopédica e dá 
outras providências. 

Parecer sob no 1.430, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Renato Casagrande, favorável, nos termos 
da Emenda no 1-CAS (Substitutivo), que ofe-
rece. 

44
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Alexandre 
Silveira), que inclui as vacinas contra hepatite 
A, meningocócica conjugada C, pneumocóci-
ca conjugada sete valente, varicela e pneu-
mococo no Calendário Básico de Vacinação 
da Criança. 

Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Mão Santa. 

45
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 12, de 2009 (nº 6.171/2005, na 
Casa de origem, do Deputado Celso Russoman-
no), 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 con-
sumidor o exame dos produtos adquiridos. 

Parecer favorável, sob nº 707, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor, Fiscalização e Controle, Relator 
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro. 

46
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 13, de 2009 (nº 6.244/2005, 
na Casa de origem, da Deputada Sandra Ro-
sado), que fixa critério para instituição de da-
tas comemorativas.
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Parecer favorável, sob nº 1.057, de 2009, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Cristovam Buarque. 

47
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006 

(Tramita nos termos dos arts. 142 e 143 
do Regimento Comum) 

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 
226, de 2006, de iniciativa da Comissão Parla-
mentar Mista de Inquérito dos Correios, quea-
crescenta dispositivos ao Decreto-Lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, e 
à Lei nº 1.579, de 18 de março de 1952, que 
dispõe sobre as Comissões Parlamentares de 
Inquérito (tipifica as condutas de fazer afirma-
ção falsa ou negar a verdade, na condição de 
indiciado ou acusado, em inquéritos, processos 
ou Comissões Parlamentares de Inquérito). 

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

48
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 382, DE 2003 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do Recurso 
nº 7, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 382, de 2003, de autoria do 
Senador Rodolpho Tourinho, que dispõe sobre 
o percentual dos cargos e empregos públicos 
para as pessoas portadoras de necessidades 
especiais e os critérios de sua admissão, nos 
termos do inciso VIII do artigo 37 da Consti-
tuição Federal. 

Pareceres sob nºs 964 a 966, de 2008, 
das Comissões 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator “ad hoc”: Senador Mozarildo Cavalcan-
ti, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, 
que apresenta; 

– de Assuntos Sociais (em audiência nos 
termos do Requerimento nº 510, de 2007), Re-
lator “ad hoc”: Senador Jayme Campos, favo-
rável, com as Emendas 3 e 4-CAS; e 

– de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, Relator: Senador Flávio Arns, favorá-
vel, nos termos da Emenda nº 5-CDH (Subs-
titutivo), que oferece. 

49
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 118, DE 2004 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do Recurso nº 11, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 118, de 2004, de auto-
ria do Senador Hélio Costa, que acrescenta 
o inciso IV ao § 4º, do art. 80 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, para assegurar 
aulas presenciais e periódicas nos cursos de 
educação à distância. 

Parecer sob nº 1.451, de 2009, da Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte, Re-
lator: Senador Marco Maciel, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo), 
que oferece. 

50
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria 
do Senador Demóstenes Torres, que regula-
menta o emprego de algemas em todo o ter-
ritório nacional. 

Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos 
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto, 
em turno único, perante a Comissão): favorá-
vel, nos termos de emenda substitutiva, que 
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emen-
das, apresentadas ao Substitutivo, no turno 
suplementar, perante a Comissão): favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que apresenta. 

51
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 124, DE 2005 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do Recurso nº 8, de 2006) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 124, de 2005, de autoria 
da Senador Papaléo Paes, que altera o art. 2º 
da Lei nº 9.965, de 27 de abril de 2000, que 
restringe a venda de esteróides ou peptídeos 
anabolizantes e dá outras providências, para 
tipificar a venda desses produtos como crime 
punível com penas equivalentes às do tráfico 
ilícito de substância entorpecente. 

Pareceres sob nºs 418, de 2006, e 795, 
de 2009, das Comissões 
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– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Augusto Botelho, favorável, com a Emenda nº 
1-CAS (Substitutivo), que oferece; e 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorá-
vel, nos termos do Substitutivo, oferecido pela 
Comissão de Assuntos Sociais. 

52
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 140, DE 2007 – 

COMPLEMENTAR 

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

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

53
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 441, de 2008 (apresen-
tado como conclusão do Parecer nº 1.135, de 
2008, da Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa, Relator ad hoc: Se-
nador Flávio Arns), que altera o art. 30 da Lei 
no 8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei dos 
Cartórios), para incluir, entre os deveres dos 
notários e oficiais de registro, o encaminha-
mento de relatório pertinente ao quantitativo 
de emolumentos recebidos no exercício ante-
rior à corregedoria do tribunal. 

Parecer favorável, sob nº 729, de 2009, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Renato Casagrande. 

54
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 183, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 183, de 2009, de iniciativa 
da Comissão de Assuntos Econômicos, que
altera a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 
1979, que dispõe sobre o parcelamento do 
solo urbano e dá outras providências, para 

regulamentar a implantação de equipamen-
tos urbanos. 

Parecer sob nº 1.388, de 2009, da Co-
missão de Desenvolvimento Regional e Tu-
rismo, Relator ad hoc: Senador Tasso Je-
reissati, favorável, com a Emenda nº 1-CDR, 
que oferece. 

55
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 234, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 234, de 2009, de iniciativa 
da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pe-
dofilia, que altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 (Código Penal) com 
a finalidade de modificar as regras relativas à 
prescrição dos crimes praticados contra crian-
ças e adolescentes. 

Parecer sob nº 1.637, de 2009, da Co-
missão de Constituição Justiça e Cidadania 
(em audiência, nos termos do Requerimento 
nº 881, de 2009), Relator: Senador Aloizio Mer-
cadante, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, 
que apresenta. 

56
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciativa da 
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedo-
filia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei 
nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar 
a concessão de visto ao estrangeiro indiciado 
em outro país pela prática de crime contra a 
liberdade sexual ou o correspondente ao des-
crito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990. 

Parecer favorável, sob nº 1.393, de 
2009, da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, Relator: Senador Ro-
meu Tuma. 

57
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 320, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 320, de 2009, de iniciativa 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
que altera a Lei nº 10.891, de 2004, que institui 
a Bolsa-Atleta, para permitir a concessão do 
benefício aos atletas-guias dos para-atletas 
das categorias T11 e T12. 
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58
REQUERIMENTO Nº 1.093, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.093, de 2009, do Senador Romero 
Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 238, de 2006, além das Comis-
sões constantes do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Serviços de 
Infraestrutura (prorrogação da não incidência 
do Adicional ao Frete para Renovação da Ma-
rinha Mercante). 

59
REQUERIMENTO Nº 1.094, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.094, de 2009, do Senador Paulo Paim,
solicitando o desapensamento da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 50, de 2006, das 
Propostas de Emenda à Constituição nºs 38, 
de 2004, e 86, de 2007, a fim de que tenha 
tramitação autônoma (voto secreto). 

60
REQUERIMENTO Nº 1.102, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.102, de 2009, do Senador Romero Jucá,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei do Senado nº 301, de 2009, com os Pro-
jetos de Lei do Senado nºs 212, de 2005; 67, 
199, 239 e 342, de 2006; e 287, de 2008, que 
já se encontram apensados, por regularem a 
mesma matéria. (porte de arma de fogo) 

61
REQUERIMENTO Nº 1.112, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.112, de 2009, do Senador Rome-
ro Jucá, solicitando a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 291, de 2006, 
e 63, de 2007, por regularem a mesma ma-
téria (concede benefício no imposto de renda 
para empresas). 

62
REQUERIMENTO Nº 1.149, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.149, de 2009, do Senador Tião Viana,
solicitando o desapensamento da Projeto de 
Lei do Senado nº 259, de 2006, dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 184, de 2004, e 258, de 

2006, a fim de que tenha tramitação autônoma 
(Código Brasileiro de Aeronáutica). 

63
REQUERIMENTO Nº 1.157, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.157, de 2009, do Senador Romero Jucá,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Sena-
do nº 4, de 2008, além da Comissão constante 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Constituição, Justiça e Cidadania 
(institui o regime de dedicação exclusiva para os 
profissionais da educação básica pública). 

64
REQUERIMENTO Nº 1.158, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.158, de 2009, do Senador Jefferson 
Praia, solicitando a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 510, de 1999, e 
505, de 2007, com o Projeto de Lei da Câmara 
nº 35, de 2000, que tramita em conjunto com 
os Projetos de Lei do Senado nºs 25, 165, 182, 
242, 308 e 355, de 2003; 352, de 2004; 370, 
de 2005; 151 e 531, de 2007, por regularem a 
mesma matéria. (propaganda de bebidas al-
coólicas, alimentos, produtos fumígeros, me-
dicamentos, terapias e defensivos). 

65
REQUERIMENTO Nº 1.217, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.217, de 2009, de autoria do Senador 
Valter Pereira, solicitando o desapensamento 
dos Projetos de Lei da Câmara n°s 49, de 2003; 
e 86, de 2004, e dos Projetos de Lei do Senado 
nºs 115 e 134, de 2005; 223 e 285, de 2006; e 
558, de 2007; e a tramitação conjunta, dividida 
em dois blocos, por afinidade, das seguintes 
matérias: – Projetos de Lei do Senado nºs 410, 
de 2003; e 224, de 2004 (gratuidade no trans-
porte coletivo para idosos); e – Projetos de Lei 
do Senado nºs 249, de 2004; e 135, de 2008 
(isenções fiscais para doações a instituições 
filantrópicas e pensão alimentícia). 

66
REQUERIMENTO Nº 1.238, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.238, de 2009, do Senador Romero Jucá, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 
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232, de 2006, além das Comissões constantes do 
despacho inicial de distribuição, seja ouvida, tam-
bém, a de Constituição, Justiça e Cidadania. 

67
REQUERIMENTO Nº 1.239, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.239, de 2009, do Senador Romero Jucá, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 
685, de 2007, além das Comissões constantes do 
despacho inicial de distribuição, seja ouvida, tam-
bém, a de Constituição, Justiça e Cidadania. 

68
REQUERIMENTO Nº 1.276, DE 2009 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do art. 222 do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.276, de 2009, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, so-
licitando seja apresentado voto de censura e 
repúdio ao cerco militar à Embaixada do Bra-
sil em Tegucigalpa e à repressão do governo 
golpista contra as manifestações pacíficas dos 
partidários do governante legítimo de Hondu-
ras, Manuel Zelaya. 

Parecer nº 1.636, de 2009, da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
em reexame, favorável, nos termos do texto 
que apresenta. 

69
REQUERIMENTO Nº 1.359, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.359, de 2009, do Senador Efraim 
Morais, solicitando que, sobre o Projeto de 
Resolução do Senado nº 62, de 2009, além 
da Comissão constante do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania (comprovação de 

adimplência quanto aos empréstimos e finan-
ciamentos devidos à União). 

70
REQUERIMENTO Nº 1.365, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.365, de 2009, do Senador Romero Jucá,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 158, de 2002; 201, de 
2003; e 475, de 2007, por regularem a mesma 
matéria (alteração do Código Florestal). 

71
REQUERIMENTO Nº 1.371, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.371, de 2009, do Senador Aloizio 
Mercadante, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 131, de 2001, além das 
Comissões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de As-
suntos Econômicos (cria o Serviço Social da 
Saúde – Sess e o Serviço Nacional de Apren-
dizagem da Saúde – Senass). 

72
REQUERIMENTO Nº 1.389, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.389, de 2009, do Senador Eliseu 
Resende, solicitando a tramitação conjunta 
do Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 2003, 
com o Projeto de Lei do Senado nº 232, de 
2007, por tratarem do mesmo assunto (cria 
aÁrea de Proteção Ambiental Rio-Parque do 
Araguaia). 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Está encerrada a sessão do Senado da República do 
Brasil.

(Levanta-se a sessão às 22 horas e 03 
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 - Flávio Torres* (S)

Minoria-PSDB - Tasso Jereissati*
Bloco-PC DO B - Inácio Arruda**

Paraná
Minoria-PSDB - 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*
PV - 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*
PSC - 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*
PDT - Acir Gurgacz**

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*
Bloco-PT - Sadi Cassol* (S)

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*
PTB - Osvaldo Sobrinho** (S)

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



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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) (15)

VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia   (PSDB-GO)
RELATOR: Senador Inácio Arruda   (PC DO B-CE) (27)

Leitura: 15/03/2007
Designação: 05/06/2007
Instalação: 03/10/2007

Prazo final prorrogado: 21/02/2010
TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM ) (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) (14,17,26)

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 Jeferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. Nº 17/08-GLPDT).
15. Em 05.08.2008, o Senador Heráclito Fortes foi eleito Presidente da Comissão (Ofício nº 050/08 - SSCEPI).
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).
26. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
27. Senador Inácio Arruda passou à Relatoria em 14.10.2009, conforme notas taquigráficas da 29ª reunião da CPI, realizada na mesma data.

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: 13/03/2009
Prazo prorrogado: 23/09/2009

Prazo final prorrogado: 02/05/2010
TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
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.
***. Prorrogado até 02.05.2010 através do Requerimento nº 1.275, de 2009, lido em 22.09.2009.
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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: Senador João Pedro   (PT-AM) (2)

VICE-PRESIDENTE: Senador Marcelo Crivella   (PRB-RJ) (2)

RELATOR: Senador Romero Jucá   (PMDB-RR) (3)

Leitura: 15/05/2009
Instalação: 14/07/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )

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) (1,4)

 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).
2. Eleito em 14.07.2009.
3. Designado em 14.07.2009.
4. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
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 ( PSDB, DEM )
Jayme Campos   (DEM-MT) (1,4)

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   (PSDB-PR) (5,6)

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).
4. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
5. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
6. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
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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  (DEM-PE) (1)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Antonio Carlos Valadares  (PSB-SE) (2)

RELATOR:  Senador Gerson Camata  (PMDB-ES)
Leitura: 05/03/2008

Instalação: 06/11/2008
Prazo final: 31/08/2009

Prazo prorrogado: 30/06/2009
Prazo final prorrogado: 22/12/2009

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.
***. Em 30.06.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 794, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 31.08.2009.
****. Em 19.08.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.032, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2009.

Secretário(a): Antonio Oscar Guimarães Lóssio
Telefone(s): 33033511

Fax: 33031176
E-mail: antiossio@senado.gov.br
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2) 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  (DEM-MT)
VICE-PRESIDENTE:  Senador João Pedro  (PT-AM)

RELATOR:  Senador Flexa Ribeiro  (PSDB-PA)
Leitura: 25/03/2008

Instalação: 10/04/2008
Prazo final: 22/12/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )

Senador Jayme Campos   (DEM) (1)

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) (2)

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti 1. Senador Romeu Tuma 

Notas:
1. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
2. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 33033514

Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br
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3) 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  (PSDB-PB)
VICE-PRESIDENTE:  VAGO (2)

RELATOR:  Senadora Rosalba Ciarlini  (DEM-RN)
Leitura: 02/07/2008

Designação: 26/08/2008
Instalação: 27/08/2008

Prazo final: 22/12/2009
TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
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) (3,4) 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. Vago, em virtude de o PTB ter cedido a vaga de titular do Senador Gim Argello ao Bloco de Apoio ao Governo (OF. Nº 092/2009-GLPTB).
3. Em 12.03.2009, o PTB cede a vaga de titular do Senador Gim Argello ao Bloco de Apoio ao Governo (OF. Nº 092/2009-GLPTB/SF).
4. 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).

Secretário(a): Irani Ribeiro dos Santos
Telefone(s): 33034854

Fax: 33031176
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4) 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 ( PSDB, DEM )

Senador Demóstenes Torres   (DEM)
Senador Marco Maciel   (DEM)
Senador Cícero Lucena   (PSDB)

1. Senador Eliseu Resende   (DEM)
2. Senador Jayme Campos   (DEM) (2)

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   (PV) (1,3)

Maioria ( PMDB, PP )
1.
2.
3.

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti 1. Senador Romeu Tuma 

PDT
1.

Notas:
1. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
2. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
3. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303514

Fax: 330311176
E-mail: willw@senado.gov.br
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5) 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

PRESIDENTE:  Senadora Marisa Serrano  (PSDB-MS) (4)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Augusto Botelho  (PT-RR) (4)

RELATOR:  Senadora Kátia Abreu  (DEM-TO) (4)

Instalação: 16/09/2009
TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Senadora Kátia Abreu   (DEM)

Senadora Marisa Serrano   (PSDB)

1. Senadora Rosalba Ciarlini   (DEM) (2)

2. Senador Flávio Arns   (PSDB) (5)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Augusto Botelho   (PT) (3) 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).
2. Em 13.07.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria (DEM) na Comissão (OF. Nº
104/09-GLDEM).
3. Em 15.09.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (OF. GLDBAG nº 131/2009).
4. Em 16.09.2009, foram eleitos Presidente a Senadora Marisa Serrano e Vice-Presidente o Senador Augusto Botelho. A Senadora Kátia Abreu foi
designada relatora (Of. nº 030/09-SSCEPI).
5. Em 21.10.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro do PSDB na Comissão (Of. 184/09-GLPSDB).

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 33033514

Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br
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6) 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

PRESIDENTE:  Senador Adelmir Santana  (DEM-DF) (3)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Eduardo Azeredo  (PSDB-MG) (3)

RELATOR:  Senador Geraldo Mesquita Júnior  (PMDB-AC) (3)

Instalação: 16/09/2009
MEMBROS

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
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 )
Senador Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (1,2)

PTB
Senador Gim Argello 

Notas:
1. Em 23/06/2009, o Senador Mauro Fecury é designado Titular do Bloco da Maioria, na Comissão (Of. GLPMDB nº 008-A-2009).
2. Em 24.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita Junior é designado membro do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Mauro Fecury
(OF. GLPMDB Nº 019-A-2009).
3. Em 16.09.2009, foram eleitos Presidente o Senador Aldemir Santana e Vice-Presidente o Senador Eduardo Azeredo. O Senador Geraldo Mesquita
Júnior foi designado relator (Of. nº 031/09-SSCEPI).

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303514

Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br
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7) 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 ( PSDB, DEM )

Senador Cícero Lucena   (PSDB)
Senador Flexa Ribeiro   (PSDB) (2)

1.
2.
3.

4. Senador João Tenório   (PSDB) (1)

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   (PSDB) (4,6)

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) (3,5)

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 João Tenório é designado membro suplente do PSDB (Bloco da Minoria) na Comissão, em substituição ao Senador Flexa
Ribeiro (Of. n 107/09 - GLPSDB).
2. 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).
3. Em 10.06.2009, a Liderança do Bloco da Maioria (PMDB,PP)designa seus membros na Comissão (OF. GLPMDB nº 007-A/2009).
4. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
5. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
6. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
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9) 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

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

RELATOR:
Coordenação:

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )

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   (PSC) (2,3,4)

Senador Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (1)

PTB
Senador João Vicente Claudino 

Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
3. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
4. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
*. 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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 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  (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE:  Senadora Serys Slhessarenko  (PT-MT)
RELATOR-GERAL:  Senador Renato Casagrande  (PSB-ES)

RELATOR-PARCIAL - PROCEDIMENTOS:  Senador Tião Viana  (PT-AC)
RELATOR-PARCIAL - INQUÉRITO POLICIAL:  Senador Romeu Tuma  (PTB-SP)

RELATOR-PARCIAL - MEDIDAS CAUTELARES:  Senador Marconi Perillo  (PSDB-GO)
RELATOR-PARCIAL - PROVAS:  Senador Valter Pereira  (PMDB-MS)

RELATOR-PARCIAL - RECURSOS:  Senadora Serys Slhessarenko  (PT-MT)
Instalação: 20/05/2009

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )

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 )
VAGO (3)

Senador Renato Casagrande   (PSB)
Senadora Serys Slhessarenko   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Almeida Lima   (PMDB)
Senador Valter Pereira   (PMDB)

PTB
Senador Romeu Tuma 

PDT
Senador Flávio Torres (1,2)

Notas:
1. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
2. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº 62/09-LPDT).
3. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana deixa de compor a Comissão (OF nº 127/2009-GLDBAG).

NOVO CALENDÁRIO DE TRAMITAÇÃO DO 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 156, DE 2009, 

QUE REFORMA O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
PRAZOS1

RELATÓRIOS PARCIAIS: 19.06.2009 a 16.07.2009 (art. 374, IV) 
RELATÓRIO DO RELATOR-GERAL: 17.07.2009 a 27.08.2009 (art. 374, V)2

PARECER PRORROGADO: 28.08.2009 a 25.09.2009 (art. 374, VI)2

PARECER FINAL PRORROGADO: 24.11.20093

1 Prazos duplicados pela aprovação do Requerimento nº 777, de 2009, em 24.06.2009.
2 Prazos quadruplicados pela aprovação do Requerimento nº 1.020, de 2009, em 13.08.2009. 
3 Prazo prorrogado pela aprovação do Ofício s/nº/2009-CPP, em 30.09.2009.
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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) (41)

Delcídio Amaral   (PT) (35)

Aloizio Mercadante   (PT) (30)

Tião Viana   (PT) (29)

Marcelo Crivella   (PRB) (28)

Inácio Arruda   (PC DO B) (32)

César Borges   (PR) (38)

 1.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (40)

 2.  Renato Casagrande   (PSB) (37)

 3.  João Pedro   (PT) (11,33)

 4.  Ideli Salvatti   (PT) (34)

 5.  Roberto Cavalcanti   (PRB) (36,72)

 6.  Sadi Cassol   (PT) (4,31,81,82,83)

 7.  João Ribeiro   (PR) (39)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles   (PP) (61,67)

Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (58,63)

Gerson Camata   (PMDB) (64,71)

Valdir Raupp   (PMDB) (53)

Neuto De Conto   (PMDB) (8,15,55,60)

Pedro Simon   (PMDB) (54,59)

Renan Calheiros   (PMDB) (62,78)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (56,65)

 2.  Gilvam Borges   (PMDB) (66,69)

 3.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (3,57)

 4.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (2,57,80)

 5.  Lobão Filho   (PMDB) (9,68,70)

 6.  Paulo Duque   (PMDB) (1,57)

 7.  Almeida Lima   (PMDB) (62,77)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Eliseu Resende   (DEM) (49)

Antonio Carlos Júnior   (DEM) (17,42)

Efraim Morais   (DEM) (47)

Raimundo Colombo   (DEM) (48)

Adelmir Santana   (DEM) (14,16,44)

Osvaldo Sobrinho   (PTB) (13,46,76,79)

Cícero Lucena   (PSDB) (23)

João Tenório   (PSDB) (25)

Arthur Virgílio   (PSDB) (23,73)

Tasso Jereissati   (PSDB) (23)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (42)

 2.  Demóstenes Torres   (DEM) (18,45)

 3.  Heráclito Fortes   (DEM) (51)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (42)

 5.  Kátia Abreu   (DEM) (52)

 6.  José Agripino   (DEM) (5,50)

 7.  Alvaro Dias   (PSDB) (22)

 8.  Sérgio Guerra   (PSDB) (19,26,74)

 9.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (27)

 10.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (24,75)

PTB (7)

João Vicente Claudino (43)

Gim Argello (43)

 1.  Sérgio Zambiasi (12,43)

 2.  Fernando Collor (43)
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PDT
Osmar Dias (21)  1.  Jefferson Praia (10,20)

Notas:
1. 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).
2. 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).
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 Antonio Carlos Júnior é designado titular do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes, que assume
a suplência (Of. 119/08-GLDEM).
18. 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).
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 Jefferson Praia teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
21. 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).
22. 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.
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 Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
25. 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.
26. 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.
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 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.
29. 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.
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 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.
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32. 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.
33. 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.
34. 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.
35. 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.
36. 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.
37. 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.
38. 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.
39. 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.
40. 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.
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 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).
43. 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).
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
Kátia Abreu.
45. 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.
46. 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.
47. 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.
48. 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.
49. 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.
50. 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.
51. 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.
52. 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.
53. 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).
54. 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).
55. 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).
56. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
57. Em 02.03.2009, os Senadores Wellington Salgado, Leomar Quintanilha e Paulo Duque tiveram suas indicações como suplentes da Comissão
ratificadas pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
58. 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 022/2009).
59. Em 04/03/2009, o Senador Pedro Simon teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
60. 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).
61. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
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62. Em 02.03.20090, vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
63. 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).
64. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF. GLPMDB
nº 022/2009).
65. 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 022/2009).
66. 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).
67. 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).
68. 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).
69. 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).
70. Em 04/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
71. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 47/2009 - GLPMDB).
72. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns (Of. 42/2009 -
GLDBAG).
73. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
suplência (Of. 55/09-GLPSDB).
74. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
titularidade (Of. 55/09-GLPSDB).
75. Em 15/04/2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.
72/09-GLPSDB).
76. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
77. Em 03.09.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
78. Em 03.09.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
79. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
80. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
81. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
82. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
83. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Expedito Júnior (Of. 138/2009-GLDBAG).

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário n° 19 - ALA ALEXANDRE COSTA

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)

VAGO (3,18,35,71,81)

Augusto Botelho   (PT) (26)

Paulo Paim   (PT) (27)

Marcelo Crivella   (PRB) (34)

Fátima Cleide   (PT) (28,75,77,78)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (33,60,62)

Renato Casagrande   (PSB) (33,58,64)

 1.  VAGO (31,78)

 2.  César Borges   (PR) (36)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (29)

 4.  Inácio Arruda   (PC DO B) (1,2,13)

 5.  Ideli Salvatti   (PT) (30,32)

 6.  VAGO (33)

 7.  José Nery   (PSOL) (33,63,65)

Maioria ( PMDB, PP )
Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (48,68,73)

Gilvam Borges   (PMDB) (9,51)

Paulo Duque   (PMDB) (6,55)

VAGO (57,80)

Mão Santa   (PSC) (50,76,79)

 1.  Lobão Filho   (PMDB) (54)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (56)

 3.  Valdir Raupp   (PMDB) (52)

 4.  Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (53,74,80)

 5.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (49)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Adelmir Santana   (DEM) (42)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (40)

Efraim Morais   (DEM) (12,15,46)

Raimundo Colombo   (DEM) (39)

Flávio Arns   (PSDB) (21,43,84)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (20,66)

Papaléo Paes   (PSDB) (25)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM) (41)

 2.  Osvaldo Sobrinho   (PTB) (44,70,72)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (10,38)

 4.  José Agripino   (DEM) (4,37)

 5.  Sérgio Guerra   (PSDB) (22,67,85)

 6.  VAGO (23,82,86)

 7.  Lúcia Vânia   (PSDB) (24,45,83)

PTB (8)

Mozarildo Cavalcanti (7,11,59)  1.  Gim Argello (14,16,61)

PDT
João Durval (19,47)  1.  Cristovam Buarque (17,69)

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, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
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, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
João Durval.
20. 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.
21. 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.
22. 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.
23. 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.
24. 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.
25. 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).
26. 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.
27. 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.
28. 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.
29. 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.
30. 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).
31. 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).
32. 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.
33. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
34. 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.
35. 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.
36. 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.
37. 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.
38. 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.
39. 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.
40. 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.
41. 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.
42. 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.
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43. 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.
44. 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.
45. 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.
46. 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.
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 Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
50. 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).
51. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão(OF. GLPMDB nº 34/2009).
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 34/2009).
53. 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).
54. 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).
55. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão (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 Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (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 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).
65. 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).
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).
70. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
71. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
72. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
73. Em 14.09.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão. (OF. GLPMDB nº 155/2009).
74. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
75. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
76. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
77. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
78. Em 29.09.2009, a Senadora Fátima Cleide deixa de compor a Comissão como membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo e é designada membro
titular, em substituição ao Senador Expedito Júnior (Of. 137/2009-GLDBAG).
79. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
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80. Em 01.10.2009, o Senador Garibaldi Alves Filho deixa vaga de membro titular na Comissão e passa à suplência, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB nº 162/2009).
81. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
82. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 165/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
83. Em 09.10.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 164/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
84. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns assume a vaga de titular do Bloco Parlamentar da Minoria, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of. nº
164/09-GLPSDB).
85. Em 15.10.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of.
170/09-GLPSDB).
86. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.

2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Flávio Arns  (PSDB-PR)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Eduardo Azeredo  (PSDB-MG)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )

Efraim Morais   (DEM)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (6)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (2,11)

 2.  Marisa Serrano   (PSDB) (7)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)

Flávio Arns   (PSDB) (10,12,15)  1.  Paulo Paim   (PT) (9)

PMDB
Paulo Duque (4)  1.  Leomar Quintanilha (5,13,14)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti   (PTB) (8)  1.  Gim Argello   (PTB) (3)

Mozarildo Cavalcanti   (PTB) (8)  1.  Gim Argello   (PTB) (3)
Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. 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.
3. Em 6.04.2009, o Senador Gim Argello é designado membro suplente do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
4. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
5. Em 6.04.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
6. 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).
7. 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).
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 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.
10. 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).
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).
12. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
13. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
14. Vago em 01.10.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à Comissão (OF.GLPMDB nº 162/2009-GLPMDB).
15. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
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2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA
DA SAÚDE

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Augusto Botelho  (PT-RR) (13)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Papaléo Paes  (PSDB-AP) (13)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )

Adelmir Santana   (DEM) (5)

Papaléo Paes   (PSDB) (9)

 1.  Raimundo Colombo   (DEM) (2,3)

 2.  João Tenório   (PSDB) (2,11)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)

Augusto Botelho   (PT) (4)  1.  Marcelo Crivella   (PRB) (2,10)

PMDB
Mão Santa   (PSC) (12,14,15)  1.  Paulo Duque (8)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti   (PTB) (6)  1.  João Durval   (PDT) (7)

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 Raimundo Colombo é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
4. 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).
5. 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.
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 Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
9. 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).
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 João Tenório é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
12. 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.
13. Em 02.07.2009, foi lido o Ofício nº 02/2009-PRES/CASSAÚDE, comunicando eleição.
14. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
15. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3303-3515

Fax: 3303-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br



200 quarta-feira 11 ORDEM DO DIA novembro de 2009

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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 ( PSDB, DEM )

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   (PSC) (2,3)  1.  Wellington Salgado de Oliveira 

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti   (PTB)  1.  Gim Argello   (PTB)
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).
2. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
3. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3303-3515

Fax: 3303-3652
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)

Serys Slhessarenko   (PT) (32,74,81,83,84)

Aloizio Mercadante   (PT) (10,35)

Eduardo Suplicy   (PT) (32)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (33)

Ideli Salvatti   (PT) (32)

João Pedro   (PT) (30,44,87,88,89)

 1.  Renato Casagrande   (PSB) (17,38)

 2.  Augusto Botelho   (PT) (1,15,17,31)

 3.  Marcelo Crivella   (PRB) (34)

 4.  Inácio Arruda   (PC DO B) (16,17,36,71)

 5.  César Borges   (PR) (37,44)

 6.  Marina Silva   (PV) (19,39,77,84)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB) (54,65)

Almeida Lima   (PMDB) (60,65)

Gilvam Borges   (PMDB) (56,65)

Francisco Dornelles   (PP) (58,65)

Valter Pereira   (PMDB) (2,65)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (9,18,59,67)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (62,64)

 2.  Renan Calheiros   (PMDB) (57,68,86,93)

 3.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (55,63,78)

 4.  Lobão Filho   (PMDB) (5,69,76)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB) (40,61,66)

 6.  Neuto De Conto   (PMDB) (3,65)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Kátia Abreu   (DEM) (51)

Demóstenes Torres   (DEM) (45)

Osvaldo Sobrinho   (PTB) (52,82,85)

Marco Maciel   (DEM) (14,20)

Antonio Carlos Júnior   (DEM) (42)

Alvaro Dias   (PSDB) (24,72)

Jarbas Vasconcelos   (PMDB) (29,75,91)

Lúcia Vânia   (PSDB) (24)

Tasso Jereissati   (PSDB) (24)

 1.  Efraim Morais   (DEM) (50)

 2.  Adelmir Santana   (DEM) (48)

 3.  Raimundo Colombo   (DEM) (46)

 4.  José Agripino   (DEM) (4,43)

 5.  Eliseu Resende   (DEM) (8,21,41)

 6.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (28)

 7.  Marconi Perillo   (PSDB) (25)

 8.  Arthur Virgílio   (PSDB) (27,73)

 9.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (26,70,90,92)

PTB (7)

Romeu Tuma (47)  1.  Gim Argello (49)

PDT
Osmar Dias (12,13,22)  1.  Flávio Torres (11,23,53,79,80)

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 19/02/2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como Titular na Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. 15/09-GLPDT).
13. Em 04.06.2008, o Senador Osmar Dias é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT).
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 Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 04/09-GLPDT).
23. 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.
24. 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).
25. 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.
26. 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.
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 Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
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 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.
31. 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.
32. 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).
33. 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.
34. 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.
35. 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.
36. 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.
37. 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.
38. 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.
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39. 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.
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 Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
42. 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).
43. 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.
44. 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.
45. 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.
46. 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.
47. 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.
48. 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.
49. 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.
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, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
52. 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.
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 Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (Of. 23/2009-GLPMDB).
56. 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).
57. 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).
58. 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).
59. 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).
60. 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).
61. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (Of. 23/2009-GLPMDB).
62. 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).
63. 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).
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, 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).
66. 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).
67. 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).
68. 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).
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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70. Em 10/03/2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
titularidade (Of. 51/09-GLPSDB).
71. Em 10.03.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 053/2009-GLDBAG).
72. Em 10/03/2009, o Senador Alvaro Dias é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. 52/09-GLPSDB).
73. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
53/09-GLPSDB).
74. Em 10.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Serys
Slhessarenko (Of. nº 052/2009-GLDBAG).
75. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro, que passa à suplência
(Of. 51/09-GLPSDB).
76. Em 04.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. nº 68/2009-GLPMDB).
77. Em 16.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. nº 056/2009-GLDBAG).
78. Em 19/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros (Of.
GLPMDB 075/2009).
79. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
80. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
60/09-LPDT).
81. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
82. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
83. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
84. Em 09.09.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva, que passa a ocupar vaga de membro suplente (Of. nº 128/2009-GLDBAG).
85. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
86. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
87. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
88. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
89. Em 29.09.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Expedito
Júnior (Of. 136/2009-GLDBAG).
90. Em 07.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of. nº
163/09-GLPSDB).
91. Em 06.10.2009, a Liderança do PSDB cede, temporariamente, vaga de titular do Senador Sérgio Guerra ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of. nº
109/09-GLPSDB).
92. Em 28.10.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 187/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Expedito Júnior.
93. Em 04.11.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(Of. nº 188/2009-GLPMDB)

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 10:00 hs - Plenário nº 3 - Ala Alexandre Costa

Telefone(s): 3303-3972
Fax: 3303-4315

E-mail: scomccj@senado.gov.br
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3.1) SUBCOMISSÃO - IMAGEM E PRERROGATIVAS PARLAMENTARES

Finalidade: Assessorar a Presidência do Senado em casos que envolvam a imagem e as prerrogativas dos
parlamentares e da própria instituição parlamentar. 

Número de membros: 5 titulares

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972

Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br

3.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972

Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  - CE
Número de membros: 27 titulares  e 27 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO (91)

VICE-PRESIDENTE:  Senadora Marisa Serrano  (PSDB-MS) (74,79)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (34,81,90,92,94)

Augusto Botelho   (PT) (34)

Fátima Cleide   (PT) (34)

Paulo Paim   (PT) (34,39,66)

Inácio Arruda   (PC DO B) (37)

Ideli Salvatti   (PT) (31,76,78,80,96)

Sadi Cassol   (PT) (33,85,86,87)

 1.  João Pedro   (PT) (1,30)

 2.  VAGO (32,96)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (12,36)

 4.  José Nery   (PSOL) (38)

 5.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (35,67,94,95)

 6.  João Ribeiro   (PR) (35,71)

 7.  Marina Silva   (PV) (35,80)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB) (56)

Mauro Fecury   (PMDB) (8,16,58,70,72)

Gilvam Borges   (PMDB) (54)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (61)

Gerson Camata   (PMDB) (53)

VAGO (5,9,59,88)

VAGO (60,65)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (64)

 2.  Francisco Dornelles   (PP) (64,83,88)

 3.  Pedro Simon   (PMDB) (64)

 4.  Neuto De Conto   (PMDB) (55)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB) (63)

 6.  Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (15,17,57)

 7.  Lobão Filho   (PMDB) (62)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Raimundo Colombo   (DEM) (4,45)

Marco Maciel   (DEM) (46)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (6,19,51)

Heráclito Fortes   (DEM) (44)

José Agripino   (DEM) (13,50)

Adelmir Santana   (DEM) (42)

Alvaro Dias   (PSDB) (26)

Flávio Arns   (PSDB) (29,93)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (24,69,73,75)

Marisa Serrano   (PSDB) (27)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (41)

 2.  Kátia Abreu   (DEM) (11,49)

 3.  Osvaldo Sobrinho   (PTB) (48,77,82)

 4.  Efraim Morais   (DEM) (40)

 5.  Eliseu Resende   (DEM) (14,18,43)

 6.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (2,52)

 7.  VAGO (28,68,75,84,89,97)

 8.  Marconi Perillo   (PSDB) (22)

 9.  Papaléo Paes   (PSDB) (25)

 10.  Sérgio Guerra   (PSDB) (23)

PTB
Sérgio Zambiasi (7,47)

Romeu Tuma (47)

 1.  João Vicente Claudino (47)

 2.  Mozarildo Cavalcanti (47)

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 Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
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, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Papaléo Paes.
25. 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.
26. 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.
27. 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.
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 Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
30. 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.
31. 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.
32. 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.
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. 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).
35. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
36. 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.
37. 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.
38. 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.
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39. 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).
40. 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.
41. 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.
42. 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.
43. 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.
44. 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.
45. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
46. 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.
47. 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).
48. 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.
49. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
50. 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.
51. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
52. 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.
53. 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).
54. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. GLPMDB nº 28/2009).
55. 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).
56. 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).
57. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro suplente do PMDB na Comissão (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 Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
60. 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).
61. 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).
62. 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).
63. 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).
64. 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).
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, 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).
69. 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).
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 membro titular do PSDB (Of. nº 108/09-GLPSDB).
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75. Em 06.08.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, deixando de ocupar a suplência (Of. 132/09 -
GLPSDB).
76. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
77. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
78. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
79. A Senadora Marisa Serrano foi eleita Vice-Presidente da Comissão, conforme ofício lido na sessão de 03.09.2009 (Of. nº 155/2009/CE).
80. Em 09.09.2009, a Senadora Marina Silva deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio e é designada membro suplente (Of.
nº 129/2009-GLDBAG).
81. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
82. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
83. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
84. Em 21.09.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 156/09-GLPSDB).
85. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
86. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
87. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Expedito
Júnior (Of. 139/2009-GLDBAG).
88. Em 07.10.2009, o Senador Francisco Dornelles é remanejado da titularidade para a suplência do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador
Leomar Quintanilha (OF. GLPMDB nº 169/2009).
89. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 167/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
90. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
91. Em 09.10.2009, vago em virtude de o Senador Flávio Arns deixar de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
145/2009-GLDBAG), c/c o art. 81, § 2º, do RISF.
92. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
145/2009-GLDBAG).
93. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 161/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
94. Em 14.10.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é remanejado da suplência para a titularidade do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
149/2009-GLDBAG).
95. Em 14.10.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
150/2009-GLDBAG).
96. Em 14.10.2009, a Senadora Ideli Salvatti é remanejada da suplência para a titularidade do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
149/2009-GLDBAG).
97. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 11:00HS - Plenário nº 15 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121

E-mail: julioric@senado.gov.br
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4.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO ESPORTE
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Designação:  22/09/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

Eduardo Suplicy   (PT)
Inácio Arruda   (PC DO B)

 1.  João Vicente Claudino   (PTB)
 2.

Maioria ( PMDB, PP )
Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)
Sérgio Zambiasi   (PTB)

 1.  Gerson Camata   (PMDB)
 2.  Neuto De Conto   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Raimundo Colombo   (DEM)
Gilberto Goellner   (DEM)

Alvaro Dias   (PSDB)

 1.  Flávio Arns   (PSDB) (1)

 2.

 3.  Papaléo Paes   (PSDB)

Notas:
1. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
*. Lido na sessão deliberativa ordinária de 30.09.2009 o Of. nº 183/2009/CE comunicando a indicação em reunião realizada no dia 22.09.2009 dos nomes
para comporem a Subcomissão.

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   (PV) (7,26,43,45)

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) (40,47)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (40)

Gilvam Borges   (PMDB) (39)

Valter Pereira   (PMDB) (40)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (40)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB) (5,11,38)

 3.  Almeida Lima   (PMDB) (40)

 4.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (40)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Gilberto Goellner   (DEM) (27)

Kátia Abreu   (DEM) (33)

Heráclito Fortes   (DEM) (31)

Eliseu Resende   (DEM) (34)

Arthur Virgílio   (PSDB) (10,19)

Cícero Lucena   (PSDB) (15)

Marisa Serrano   (PSDB) (16)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (30)

 2.  Raimundo Colombo   (DEM) (1,35)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (3,32)

 4.  Osvaldo Sobrinho   (PTB) (9,28,44,46)

 5.  Alvaro Dias   (PSDB) (4,18)

 6.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (14)

 7.  Mário Couto   (PSDB) (17)

PTB
Gim Argello (6,29)  1.  Sérgio Zambiasi (29)

PDT
Jefferson Praia (8,12,36,42)  1.  Cristovam Buarque (13,37,41)

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 Jefferson Praia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 06/09-GLPDT).
13. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 06/2009-GLPDT).
14. 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).
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 Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Papaléo Paes.
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, o Senador Gilberto Goellner é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
28. 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.
29. 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).
30. 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).
31. 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.
32. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
33. 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.
34. 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.
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, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
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, 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).
41. 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).
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42. 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).
43. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
44. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
45. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
46. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
47. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.

5.1) 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 ( PSDB, DEM )
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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5.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A CRISE AMBIENTAL NA
AMAZÔNIA

(Requerimento Da Cma 8, de 2008)

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) (6)  1.  VAGO (2,4)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
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.
6. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.

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 PERMANENTE DA ÁGUA

Finalidade: Encaminhamento de soluções legislativas sobre os problemas ainda existentes da gestão e
distribuição dos recursos hídricos no Brasil. 

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

Marina Silva   (PV) (1,2)

João Pedro   (PT)
 1.  Fátima Cleide   (PT)
 2.  Renato Casagrande   (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha   (PMDB) (3)

Valter Pereira   (PMDB)
 1.  Valdir Raupp   (PMDB)
 2.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Marisa Serrano   (PSDB)
Gilberto Goellner   (DEM)

 1.  Flexa Ribeiro   (PSDB)
 2.  Adelmir Santana   (DEM)

PTB
Gim Argello  1.  Sérgio Zambiasi 

Notas:
1. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
2. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
3. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
*. Em 19.08.2009, lido o Ofício nº 57/2009-CMA, que informa a criação da Subcomissão, nos termos do RMA nº 38/2009-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 PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DA COPA DO MUNDO DE
2014 E DAS OLIMPÍADAS DE 2016

Finalidade: Acompanhamento, fiscalização e controle das obras financiadas com dinheiro público para a
Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016. 

Número de membros: 9 titulares  e 9 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Cícero Lucena  (PSDB-PB) (2)

VICE-PRESIDENTE:  Senador César Borges  (PR-BA) (2)

RELATOR:  Senador Gilberto Goellner  (DEM-MT) (2)

Instalação:  29/09/2009

Atualização:  16/10/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

Renato Casagrande   (PSB)
César Borges   (PR) (3)

 1.  Marina Silva   (PV) (4)

 2.  João Pedro   (PT) (3)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha   (PMDB) (1)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)
 1.  Valdir Raupp   (PMDB)
 2.  Almeida Lima   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Gilberto Goellner   (DEM)
Adelmir Santana   (DEM)

Cícero Lucena   (PSDB)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM)

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)
 3.  Marisa Serrano   (PSDB)

PTB
Gim Argello  1.  Sérgio Zambiasi 

PDT
Jefferson Praia  1.  Cristovam Buarque 

Notas:
1. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
2. Em 30.09.2009, lido o Ofício nº 67/2009-CMA, que informa a eleição dos Senadores Cícero Lucena e César Borges para Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente, e designação do Senador Gilberto Goellner como Relator.
3. Em 30.09.2009, o Senador César Borges deixa a suplência e é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em
substituição ao Senador João Pedro, que passa a ocupar a suplência (Of. nº 67/2009/CMA).
4. Em 16.10.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição ao Senador
João Ribeiro (Of. nº 78/2009-CMA).
*. Em 19.08.2009, lido o Ofício nº 57/2009-CMA, que informa a criação da Subcomissão, nos termos do RMA nº 48/2009-CMA.
**. Em 16.10.2009, lido o Ofício nº 78/2009-CMA, que altera a denominação da Subcomissão e o quantitativo de membros e informa mudanças na
composição, nos termos de aditamento ao RMA nº 48/2009-CMA.
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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)

VAGO (20,53,60,61)

Fátima Cleide   (PT) (20)

Paulo Paim   (PT) (20)

VAGO (3,23,48,49,57)

José Nery   (PSOL) (24)

 1.  João Pedro   (PT) (22)

 2.  Serys Slhessarenko   (PT) (21)

 3.  Marcelo Crivella   (PRB) (11,19,28)

 4.  Marina Silva   (PV) (19,45,50,52)

 5.  Magno Malta   (PR) (19,48)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (41,44)

Gerson Camata   (PMDB) (40)

VAGO (34,43)

Gilvam Borges   (PMDB) (33)

Paulo Duque   (PMDB) (10,12,37)

 1.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (35)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (42)

 3.  Valter Pereira   (PMDB) (38)

 4.  Mão Santa   (PSC) (39,56,58)

 5.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (36,55)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
José Agripino   (DEM) (2,27)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (31)

Eliseu Resende   (DEM) (4,26)

VAGO (8,46)

Arthur Virgílio   (PSDB) (16)

Cícero Lucena   (PSDB) (16)

Flávio Arns   (PSDB) (1,5,61)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM) (25)

 2.  Osvaldo Sobrinho   (PTB) (30,51,54)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (29)

 4.  Adelmir Santana   (DEM) (9,13,32)

 5.  VAGO (18,47,59,62)

 6.  Mário Couto   (PSDB) (17)

 7.  Papaléo Paes   (PSDB) (16)

PTB (7)

 1.  Sérgio Zambiasi 

PDT
Cristovam Buarque (15)  1.  Jefferson Praia (14)

Notas:
1. Em virtude do retorno do titular, Senador Alvaro Dias.
2. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
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 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).
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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 Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/2009-GLPDT).
15. 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).
16. 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).
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, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
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, 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).
21. 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.
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 à Senadora Serys Slhessarenko.
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. 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.
25. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
26. 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.
27. 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.
28. 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).
29. 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.
30. 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.
31. 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.
32. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
33. 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).
34. 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).
35. 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).
36. 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).
37. 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).
38. 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).
39. 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).
40. 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).
41. 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).
42. 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).
43. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.



226 quarta-feira 11 ORDEM DO DIA novembro de 2009

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

44. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
45. Em 31.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 072/2009-GLDBAG).
46. Em 14/04/2009, o Senador Gilberto Goellner deixa de compor a Comissão, como membro Titular do DEM (Of. 61/09-GLDEM).
47. Em 16.04.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em virtude da comunicação contida no Of. nº 74/09-GLPSDB.
48. Em 29.04.2009, o Senador Magno Malta deixa de compor a Comissão como membro titular e é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na
Comissão (Of. nº 082/2009-GLDBAG).
49. Em 09/07/2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 119/2009 - GLDBAG).
50. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
51. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
52. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
53. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
54. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
55. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
56. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
57. Em 29.09.2009, o Senador Aloizio Mercadante deixa de compor a Comissão como membro titular (Of. nº 135/2009-GLDBAG).
58. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
59. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 170/09-GLPSDB).
60. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
61. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 1682/09-GLPSDB).
62. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 12:00HS - Plenário nº 2 - ALA NILO COELHO

Telefone(s): 3311-4251/2005
Fax: 3311-4646

E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO IDOSO
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Paulo Paim  (PT-RS) (16)

VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

Paulo Paim   (PT) (5)  1.  Fátima Cleide   (PT) (8)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha   (PMDB) (15)

Valter Pereira   (PMDB) (6)

 1.  Gilvam Borges   (PMDB) (3,10)

 2.

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO (1,4,11)

Mário Couto   (PSDB) (13)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (7)

 2.  Papaléo Paes   (PSDB)

PDT
Jefferson Praia (12)  1.  Cristovam Buarque (9)

PTB
Sérgio Zambiasi (14)  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 Serys Slhessarenko deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (OF. CDH 078-09).
6. 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).
7. Em 12/06/2009, o Senador Adelmir Santana é designado Suplente do Bloco Parlamentar da Minoria, na Comissão (Of. CDH 078/09).
8. 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).
9. Em 12/06/2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT, na Comissão (Of. CDH 078/09).
10. Em 12.06.2009, o Senador Gilvam Borges é designado Suplente do PMDB, na Comissão (Of. CDH 078-09).
11. 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).
12. Em 12/06/2009, o Senador Jefferson Praia é designado Titular do PDT, na Comissão (Of. CDH 078/09).
13. 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).
14. Em 12/06/2009, o Senador Sérgio Zambiasi é designado Titular do PTB, na Comissão (Of. CDH 078/09).
15. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
16. Em 15.04.2009, o Senador Paulo Paim foi eleito Presidente da Subcomissão (Ofício nº 078/09 - CDH).
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6.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO E
ACOMP. DA REGUL. FUNDIÁRIA DA AMAZÔNIA LEGAL

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   (PSDB) (1,2)

 2.  VAGO 

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )

Lúcia Vânia   (PSDB)

 1.  VAGO 

 2.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB)

Maioria ( PMDB, PP )
 1.  VAGO 

Notas:
1. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
2. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
*. 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.
**. Em 03.08.2009 foi à publicação o OF. Nº 086/09-CDH, que comunica a aprovação do Requerimento nº 26, de 2009-CDH, cujo teor renomeia o
colegiado para Subcomissão Permanente de Combate ao Trabalho Escravo e Acompanhamento da Regularização Fundiária na Amazônia Legal.

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) (47)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (46,73)

João Ribeiro   (PR) (39,72)

João Pedro   (PT) (38)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (42,54,70,86,87)

 1.  Aloizio Mercadante   (PT) (44,68,85,88,89)

 2.  Marina Silva   (PV) (40,83,84)

 3.  Renato Casagrande   (PSB) (45,75)

 4.  Magno Malta   (PR) (41)

 5.  Augusto Botelho   (PT) (22,43,49,67)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB) (1)

Francisco Dornelles   (PP) (64)

Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (63)

Romero Jucá   (PMDB) (3,71,74)

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) (10,21,62)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Efraim Morais   (DEM) (58)

Demóstenes Torres   (DEM) (57)

Marco Maciel   (DEM) (18,29,56)

Heráclito Fortes   (DEM) (8,51)

João Tenório   (PSDB) (33,66)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (33)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (37)

 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) (36)

 6.  Arthur Virgílio   (PSDB) (17,35,69)

 7.  Tasso Jereissati   (PSDB) (34)

PTB (12)

Fernando Collor (13,14,15,16,25,26,28,30,48)  1.  Mozarildo Cavalcanti (48)

PDT
Flávio Torres (31,60,81,82)  1.  Cristovam Buarque (20,32,59)

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, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
08/09-GLPDT).
32. 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.
33. 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).
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 João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
36. 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.
37. 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.
38. 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.
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 ao Senador Antonio Carlos Valadares.
40. 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.
41. 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.
42. 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.
43. 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.
44. 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.
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45. 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.
46. 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.
47. 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).
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, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of.
19/09-GLPDT).
60. 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).
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 Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (Of.
24/2009-GLPMDB).
63. 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).
64. 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).
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 Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório (Of. nº
47/09-GLPSDB).
70. 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).
71. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
72. 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).
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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78. Em 02/06/2009, a Liderança do Democratas cede, temporariamente, vaga de suplente ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (OF. Nº
094/09-GLDEM).
79. Em 02/06/2009, a Senadora Kátia Abreu deixa de compor a Comissão (Of. 93/09-GLDEM).
80. Em 02/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro suplente em vaga cedida pelo DEM na Comissão (OF. Nº 165/2009/GLPTB).
81. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
82. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
59/09-LPDT).
83. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
84. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
85. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
86. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana deixa de compor a Comissão (Of. 125/09-GLDBAG).
87. Em 16.09.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. GLDBAG nº 132/2009).
88. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
89. Em 13.10.2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 148/2009-GLDBAG).

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário nº 7 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3311-3496
Fax: 3311-3546

E-mail: scomcre@senado.gov.br

7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS BRASILEIROS NO
EXTERIOR

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496

Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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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 )
VAGO (9,10)  1.  Valdir Raupp   (PMDB)

 2.  VAGO (8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
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.
9. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
10. Vago em 02.03.09 em virtude de o Senador Mão Santa não pertencer mais à Comissão (Of. nº 024/2009-GLPMDB).

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496

Fax: 3311-3546
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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 ( PSDB, DEM )
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
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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 ( PSDB, DEM )

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)

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.  VAGO (4)

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).
4. Vago em 15.09.2009 em virtude de o Senador Tião Viana não pertencer mais à CRE (Of. 125/09-GLDBAG).

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) (17)

Delcídio Amaral   (PT) (17,34,59)

Ideli Salvatti   (PT) (17)

Inácio Arruda   (PC DO B) (18)

Fátima Cleide   (PT) (21)

João Ribeiro   (PR) (22)

 1.  Marina Silva   (PV) (23,66,68)

 2.  Paulo Paim   (PT) (19,34,55)

 3.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (25)

 4.  VAGO (24,70,72,73)

 5.  Eduardo Suplicy   (PT) (16)

 6.  João Pedro   (PT) (20)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles   (PP) (50,63,64)

Gilvam Borges   (PMDB) (49)

Paulo Duque   (PMDB) (45)

Mão Santa   (PSC) (5,9,53,71,74)

Valdir Raupp   (PMDB) (54,58)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (47)

 1.  Neuto De Conto   (PMDB) (3,6,48)

 2.  Lobão Filho   (PMDB) (26,52)

 3.  Pedro Simon   (PMDB) (8,10,11,46)

 4.  Valter Pereira   (PMDB) (44)

 5.  VAGO (43,63)

 6.  Almeida Lima   (PMDB) (51,60,64)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Gilberto Goellner   (DEM) (36)

Eliseu Resende   (DEM) (29)

Heráclito Fortes   (DEM) (35)

Osvaldo Sobrinho   (PTB) (30,67,69)

Kátia Abreu   (DEM) (7,37)

Arthur Virgílio   (PSDB) (41,62,65)

João Tenório   (PSDB) (40,56)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (14)

Marconi Perillo   (PSDB) (42)

 1.  Antonio Carlos Júnior   (DEM) (28)

 2.  Efraim Morais   (DEM) (27)

 3.  Adelmir Santana   (DEM) (31)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (38)

 5.  Demóstenes Torres   (DEM) (1,32)

 6.  Cícero Lucena   (PSDB) (14)

 7.  Mário Couto   (PSDB) (15,57,65)

 8.  Alvaro Dias   (PSDB) (14,61)

 9.  Sérgio Guerra   (PSDB) (13)

PTB (4)

Fernando Collor (33)  1.  Gim Argello (33)

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, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
14. 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).
15. 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.
16. 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.
17. 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).
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 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.
21. 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.
22. 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.
23. 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.
24. 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.
25. 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.
26. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
27. 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.
28. 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.
29. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
30. 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.
31. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
32. 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.
33. 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.
34. 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.
35. 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.
36. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
37. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
38. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é confirmada como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
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 Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
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 Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
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43. 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).
44. 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).
45. 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).
46. 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).
47. 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).
48. 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).
49. 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).
50. 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).
51. 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).
52. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Fiho é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 25/2009).
53. 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).
54. 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).
55. 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).
56. 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).
57. 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).
58. 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).
59. 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).
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 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).
64. 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).
65. Em 12.08.2009, o Senador Arthur Virgílio deixa a suplência e é designado titular do PSDB, em substituição ao Senador Mário Couto, que passa a
integrar a Comissão como suplente (Of. 136/09-GLPSDB).
66. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
67. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
68. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
69. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
70. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
71. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Nacional, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
72. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
73. Em 29.09.2009, o Senador Expedito Júnior deixa de compor a Comissão (Of. 142/2009-GLDBAG).
74. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
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9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO  - CDR
Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Neuto De Conto  (PMDB-SC) (56,58)

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) (23)

Serys Slhessarenko   (PT) (2,28)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (25)

José Nery   (PSOL) (27)

 1.  Delcídio Amaral   (PT) (7,26)

 2.  Roberto Cavalcanti   (PRB) (24,50)

 3.  Tião Viana   (PT) (24,54)

 4.  VAGO (24)

Maioria ( PMDB, PP )
Neuto De Conto   (PMDB) (33,43,55,57)

Valter Pereira   (PMDB) (1,44)

Romero Jucá   (PMDB) (4,11,42)

Almeida Lima   (PMDB) (48)

 1.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (47)

 2.  Pedro Simon   (PMDB) (45)

 3.  Valdir Raupp   (PMDB) (46)

 4.  Gerson Camata   (PMDB) (41,49,51)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
José Agripino   (DEM) (38)

Marco Maciel   (DEM) (37)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (34)

Adelmir Santana   (DEM) (30)

Lúcia Vânia   (PSDB) (18)

Marconi Perillo   (PSDB) (19)

Papaléo Paes   (PSDB) (21)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (29)

 2.  Osvaldo Sobrinho   (PTB) (36,52,53)

 3.  Demóstenes Torres   (DEM) (9,12,32)

 4.  Kátia Abreu   (DEM) (6,14,31)

 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 (8,15,39)  1.  João Durval (16,40)

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. 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.
24. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
25. 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.
26. 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).
27. 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.
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 Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
31. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
32. 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.
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, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
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 Jayme Campos é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM)
37. 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.
38. 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.
39. 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).
40. Em 19/02/2009, o Senador João Durval é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 21/09-GLPDT).
41. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
42. 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).
43. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
44. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
45. Em 02.03.2009, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
46. 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).
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47. 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).
48. 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).
49. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
50. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 43/2009 - GLDBAG).
51. Em 10.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 064/2009).
52. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
53. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
54. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 126/09-GLDBAG).
55. Em 17.09.2009, o Senador Neuto de Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 157/2009).
56. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 17 de setembro de 2009 (art. 39, II, do
Regimento Interno).
57. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
58. Em 23.09.2009, o Senador Neuto de Conto é eleito Presidente da Comissão (OF. Nº 108/2009-CDR).

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 14:00HS -

Telefone(s): 3311-4282
Fax: 3311-1627

E-mail: scomcdr@senado.gov.br
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10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA  - CRA
Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador 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) (17)

Sadi Cassol   (PT) (19,62)

Augusto Botelho   (PT) (20,32,49)

César Borges   (PR) (22,54)

 1.  Paulo Paim   (PT) (17)

 2.  Fátima Cleide   (PT) (4,6,18)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (23,60,61,63,65)

 4.  Serys Slhessarenko   (PT) (21,52)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha   (PMDB) (2,11,41,44,59)

Neuto De Conto   (PMDB) (40,43)

Gerson Camata   (PMDB) (36,46)

Valter Pereira   (PMDB) (34,50)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (37,45)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB) (38,48)

 3.  Renan Calheiros   (PMDB) (35,39)

 4.  Paulo Duque   (PMDB) (42,47)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Gilberto Goellner   (DEM) (26)

Raimundo Colombo   (DEM) (27)

Kátia Abreu   (DEM) (28)

Osvaldo Sobrinho   (PTB) (8,10,30,57,58)

VAGO (15,53,56,64,66)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (13,55)

Marisa Serrano   (PSDB) (14)

 1.  Demóstenes Torres   (DEM) (3,33)

 2.  Heráclito Fortes   (DEM) (31)

 3.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (7,24)

 4.  José Agripino   (DEM) (25)

 5.  Mário Couto   (PSDB) (16,55)

 6.  João Tenório   (PSDB) (14)

 7.  Marconi Perillo   (PSDB) (12)

PTB (5)

Romeu Tuma (9,29)  1.  Sérgio Zambiasi (29,51)

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, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
13. 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.
14. 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).
15. 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.
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 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).
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 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.
20. 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.
21. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
22. 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.
23. 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.
24. 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).
25. 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).
26. 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).
27. 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).
28. 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).
29. 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).
30. 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).
31. 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).
32. 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).
33. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Suplente do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
34. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
35. 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).
36. 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).
37. 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).
38. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
40. 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).
41. 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).
42. 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).
43. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
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44. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
45. 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).
46. 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).
47. 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).
48. 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).
49. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 024/09-GLDBAG).
50. Em 04/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado Titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
51. Em 05/03/2009, o Senador Sérgio Zambiasi é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of. 86/2009 -
GLPTB).
52. Em 31.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
072/2009-GLDBAG).
53. Em 16.04.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em virtude da comunicação contida no Of. nº 75/09-GLPSDB.
54. Em 29.04.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Magno
Malta (Of. nº 016/09-GLDBAG).
55. Em 12.08.2009, o Senador Flexa Ribeiro deixa a suplência e é designado titular do PSDB, em substituição ao Senador Mário Couto, que passa a
integrar a Comissão como suplente (Of. 138/09-GLPSDB).
56. Em 12.08.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 137/09-GLPSDB).
57. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
58. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
59. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
60. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
61. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
62. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of. 140/2009-GLDBAG).
63. Em 29.09.2009, o Senador Expedito Júnior deixa de compor a Comissão como membro suplente (Of. 141/2009-GLDBAG).
64. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 169/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
65. Em 08/10/2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão(Of. 144/2009 - GLDBAG).
66. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.

Secretário(a): Marcello Varella
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 12:00HS -

Telefone(s): 3311-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br
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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.  VAGO (6,7,9)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB)
Neuto De Conto   (PMDB)

 1.  Valdir Raupp   (PMDB)
 2.  VAGO (5,8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
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.
5. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
6. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
7. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
8. Vago em 04.03.09 em virtude de o Senador Mão Santa não pertencer mais à Comissão (Of. nº 046/2009-GLPMDB).
9. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.

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) (19)

Renato Casagrande   (PSB) (21)

Magno Malta   (PR) (20)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (18,41,47)

 1.  Delcídio Amaral   (PT) (22)

 2.  Flávio Arns   (PSDB) (19,52,54)

 3.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (18,44)

 4.  João Ribeiro   (PR) (18,43)

Maioria ( PMDB, PP )
Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (37)

Lobão Filho   (PMDB) (39)

Gerson Camata   (PMDB) (7,10,40)

Valdir Raupp   (PMDB) (38,42)

 1.  Valter Pereira   (PMDB) (34)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (35)

 3.  Gilvam Borges   (PMDB) (8,9,36,46,48)

 4.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (2,53)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Antonio Carlos Júnior   (DEM) (30)

Demóstenes Torres   (DEM) (3,31)

José Agripino   (DEM) (6,12,26)

Efraim Morais   (DEM) (23)

Cícero Lucena   (PSDB) (16)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (17,29)

Papaléo Paes   (PSDB) (15)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (28)

 2.  Eliseu Resende   (DEM) (27)

 3.  Marco Maciel   (DEM) (1)

 4.  Kátia Abreu   (DEM) (24)

 5.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (17,29)

 6.  Sérgio Guerra   (PSDB) (14,49)

 7.  Arthur Virgílio   (PSDB) (11,17,45)

PTB (5)

Sérgio Zambiasi (25)  1.  Fernando Collor (25)

PDT
Flávio Torres (13,32,50,51)  1.  Cristovam Buarque (33)

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. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
19. 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).
20. 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.
21. 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.
22. 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.
23. 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).
24. 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).
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 José Agripino é designado Titular do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
27. 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).
28. 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).
29. 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.
30. 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).
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, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
23/09-GLPDT).
33. Em 19/02/2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão (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 Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of.
32/2009-GLPMDB).
36. 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).
37. 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).
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 Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (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 Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
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43. Em 10.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 039/2009-GLDBAG).
44. 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).
45. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra (Of.
54/09-GLPSDB).
46. 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).
47. Em 10.03.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Antonio Carlos Valadares (Of. nº 046/09-GLDBAG).
48. Em 11.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 065/2009).
49. Em 12.03.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
054/09-GLPSDB).
50. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
51. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
58/09-LPDT).
52. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
53. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
54. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 08:45HS -

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

Wellington Salgado de Oliveira   (MG) (4)

DEM
Marco Maciel   (PE)

PSDB
Lúcia Vânia   (GO)

PT
Fátima Cleide   (RO)

PTB
VAGO (2)

PDT
Flávio Torres   (CE) (5)

PR
VAGO (1,6)

PSB
Renato Casagrande   (ES)

PRB
Marcelo Crivella   (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda   (CE)

PP

PSOL
José Nery   (PA)

Atualização:  05/11/2009
Notas:
1. O Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 05/11/2009.
2. Vago tendo em vista a comunicação de desligamento do Senador Mozarildo Calvacante, conforme Of.nº088/2009/GLPTB.
3. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 17.06.2009.
4. Indicado para ocupar a vaga destinada ao PMDB, conforme Of.GLPMDF nº 020-A-2009, lido na sessão do dia 24.06.2009.
5. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres (PDT-CE)foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, em substituição à
Senadora Patrícia Saboya, que se encontra licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, a partir de 17.07.2009 (Of. nº61/09-LPDT).
6. Em 23.09.2009, o Senador Expedito Júnior comunicou a sua desfiliação do Partido da República (PR), a partir dessa data, conforme Of.GSEJUN
nº 221/2009 e, em 29.09.2009, a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 25 de setembro de 2009, conforme
OF.GSEJUN nº 225/2009.
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