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(Inicia-se a Sessão às 9 horas e 14 minu-
tos e encerra-se às 12 horas e 28 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI ) – 
Sexta-feira, dia 13 de novembro, 9 horas e 14 minutos. 
Estamos no Senado da República do Brasil. Esta é a 
210ª sessão não deliberativa ordinária da 3ª Sessão 
Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura.

Há número regimental. Declaro aberta a ses-
são.

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI ) – A 
Presidência comunica ao Plenário que foi protocolado 
na Secretaria-Geral da Mesa recurso no sentido da 
apreciação pelo Plenário do Projeto de Lei do Senado 
nº 140, de 2009. No entanto, o referido recurso deixa de 
ser lido por não conter o número de subscritores míni-
mo, previsto no § 4º do art. 91 do Regimento Interno.

Tendo sido aprovado terminativamente pela Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, o projeto 
vai à sanção.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI ) – 
Há oradores inscritos.

O primeiro orador inscrito é o Senador pelo Es-
tado de Alagoas, Fernando Collor de Mello.

O Senador Fernando Collor preside a Comissão 
de Serviços de Infraestrutura do Senado da Repúbli-
ca e, com muita altivez, já exerceu a Presidência da 
República do Brasil.

Convidamos o Senador Fernando Collor a ocupar 
a tribuna e usá-la pelo tempo que achar conveniente.

As sessões das sextas-feiras são não delibera-
tivas. Aqui os Senadores apresentam as suas teses 
mais trabalhadas, mais demoradas. E o Plenário tem 
uma tradição de ter tido, na sua história, discursos de 
até quatro horas. Ruy Barbosa o fez. Sabemos que, 
recentemente, no período ditatorial, o Senador Paulo 
Brossard fazia pronunciamentos de três horas, estimu-
lando o País a redemocratizar-se. Petrônio Portella, que 
presidia esta Casa e fazia o papel de Líder do Governo 
Militar, limitou a uma hora. Então, Paulo Brossard falava 
três vezes por semana durante uma hora, mas a sua 
mensagem foi necessária à redemocratização.

Então, esse período foi criado para isso, para que 
os Senadores aqui tragam as suas teses mais trabalha-
das, mais demoradas. E aqui é a caixa de ressonância 
dos clamores do povo; aqui, sem dúvida nenhuma, vive-
se a democracia, a liberdade – o primeiro item. 

E eu queria fazer do Presidente Collor a expressão 
do Líder Teotônio Vilela que, moribundo, desta tribuna 
– moribundo, com câncer –, dizia que um dos papéis 
do Senador é falar resistindo e resistir falando.

Então, V. Exª, que representa Alagoas, essa ter-
ra de grande valia na política do País ao longo das 
sua história – os primeiros presidentes da república 
foram de lá e V. Exª é o terceiro alagoano que chegou 
à Presidência da República – hoje enriquece com a 
sua presença este Senado da República.

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Muito obrigado a V. Exª, 
Presidente Senador Mão Santa, pelas suas sempre 
generosas palavras.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Bra-
sil encontra-se em vias de tomar uma das decisões 
mais importantes de sua história econômica recente. 
O conjunto de descobertas de petróleo e de gás na 
camada do pré-sal, situada a grandes profundidades 
na plataforma continental brasileira, provavelmente 
virá, uma vez confirmado, a triplicar ou quadruplicar o 
volume atualmente reconhecido das reservas petrolí-
feras nacionais.

Tramitam na Câmara dos Deputados, neste mo-
mento, quatro diferentes projetos de lei por meio dos 
quais o Poder Executivo propõe estabelecer, em relação 
aos marcos legais envolvidos, os ajustes que conside-
rou necessários para fazer frente a essa promissora, 
embora complexa, realidade.

Antecipando-se à chegada do assunto ao Senado 
Federal, a Comissão de Serviços de Infraestrutura desta 
Casa aprovou, no último dia 6 de agosto, requerimento 
com o objetivo de promover – dentro da programação 
que intitulamos Agenda 2009-2015 – Desafios Estra-
tégicos Setoriais – o aprofundamento do debate sobre 
o Marco Regulatório do Pré-Sal.

Assim, foram realizadas, Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, quatro audiências públicas, a última 
delas no início desta semana, na segunda-feira, dia 
9 de novembro, sobre os diversos aspectos que nos 
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propusemos explorar, com o auxílio sempre experiente 
e maduro de autoridades, de especialistas e de repre-
sentantes de associações profissionais e empresariais. 
Foram temas: a introdução do regime de partilha de 
produção; a criação de uma empresa pública, a Em-
presa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás 
Natural S.A – Petro-Sal, encarregada de operar o novo 
regime; a instituição de um fundo social para gestão 
dos recursos obtidos com a exploração; e, por fim, a 
proposta de capitalização da Petrobras.

Pela avaliação majoritária dos presentes ao 1ª 
Painel, quase todos os objetivos buscados por meio da 
adoção do regime de partilha para o Pré-Sal poderiam 
ser, de alguma forma, alcançados com aplicação do 
regime estabelecido na Lei nº 9.478, de 1997, conhe-
cida também como a Lei do Petróleo, referindo-se ao 
regime de concessão.

A partilha, entretanto, parece ajustar-se melhor 
à situação de menor risco global e de maior previsibi-
lidade operacional que a província do pré-sal de fato 
oferece aos empreendedores. É justo registrar que 
vem contribuindo decisivamente para mitigar riscos, 
neste momento, o trabalho de refinamento do mape-
amento geológico daquele trecho da plataforma con-
tinental que está sendo conduzido pelas autoridades 
setoriais brasileiras.

Partilha e concessão não seriam, portanto, opções 
estratégicas significativamente opostas ou contraditó-
rias do ponto de vista operativo. Não. Pode a partilha 
propiciar melhor controle estratégico do Estado sobre 
o setor, sobre a propriedade dos recursos e sobre o 
ritmo da exploração e produção.

Em suma, o cenário e a tendência mundiais con-
firmam que os países com alto volume de petróleo e 
baixo risco exploratório, como é o caso brasileiro, cos-
tumam utilizar o modelo de partilha da produção.

Cabe ressaltar, também, que aquele sistema vale-
rá apenas para as áreas ainda não licitadas do pré-sal 
e naquelas a serem definidas como estratégias pelo 
Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE. 
Isso significa aproximadamente 72% da área do pré-
sal que ainda serão licitados. No restante, prevalece o 
atual modelo de concessão já estabelecido. Daí dizer-se 
que o Brasil passará a contar, daí em diante, com um 
sistema misto de exploração e produção de petróleo, 
como o praticado, por exemplo, na Arábia Saudita, o 
maior produtor mundial de óleo.

Do ponto de vista constitucional, porém, há dois 
obstáculos: o art. 176 da Constituição garante ao con-
cessionário a “propriedade do produto da lavra”. Este 
mandamento parece colidir frontalmente com a estraté-
gia de adoção do regime de partilha por simples via de 
lei, situação que merece, é claro, atenção e reexame, 

pelos riscos que suscita nos futuros desenvolvimen-
tos do pré-sal. Outro obstáculo refere-se ao art. 177, 
também da Carta Magna, que impede a entrega das 
áreas do pré-sal à Petrobras sem licitação.

Mais delicada, entretanto, Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, nos pareceu a opção por adotar siste-
mática de intenso controle operacional da prospecção 
e da produção, por meio de um comitê operacional – 
instância de administração prevista para cada consór-
cio contratado em regime de partilha. Nesse regime, a 
nova estatal, a Petro-Sal, além de 50% dos assentos, 
enfeixaria o direito a veto e, ainda mais, ao exercício 
do voto de qualidade, sem comprometer-se, em contra-
partida, com qualquer obrigação jurídica ou financeira 
em relação às atividades operacionais.

Com isso, mesmo sem arregimentar os votos 
da Petrobras no comitê, o Governo poderia facilmen-
te monopolizar as decisões, sem ouvir nenhuma das 
demais empresas consorciadas e sem arcar com o 
quinhão correspondente de responsabilidade pelos 
resultados.

Aliás, os excessivos poderes de gestão da Petro-
Sal são, de fato, um ponto a ser observado, especial-
mente no que tange ao voto de qualidade e ao veto 
irrestrito. Trata-se de mecanismos que podem vir a 
enfraquecer em demasia a participação privada. Daí 
ser recomendável o estudo de uma redução do direito 
de veto a apenas alguns temas de maior abrangência, 
como, por exemplo, o caso dos orçamentos anuais e 
do programa exploratório.

Contudo, não resta dúvida quanto à importância 
da presença da União, por meio da nova estatal, nos 
comitês operacionais que definirão as regras dos con-
sórcios, assim como no monitoramento e na auditagem 
dos custos e investimentos nos contratos de partilha 
e, por fim, na gestão desses contratos para a comer-
cialização do petróleo e do gás natural.

Outro ponto que merece reflexão é a condição 
dada à Petrobras como única operadora de todos os 
contratos de partilha. Isso significa que ela assumiria, 
integralmente, os trabalhos de prospecção e de produ-
ção, no âmbito do pré-sal, além de assumir, obrigato-
riamente, um mínimo de 30% de participação própria 
em todos os consórcios que vierem a ser contratados 
sob o novo regime.

Não questiono, aqui – é evidente! – a competência 
dessa gigante multinacional do petróleo que é a Petro-
bras, um dos mais respeitados ícones empresariais do 
Brasil, cujos méritos são mundialmente reconhecidos. 
Muito menos questiono as boas e legítimas razões 
que conduziram o Governo Federal a essa modela-
gem, principalmente o objetivo de desenvolver o setor 
nacional de tecnologia e de bens e serviços ligados 
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à indústria do petróleo, para gerar emprego, renda e 
dignidade para o nosso povo.

Não questiono, por fim, o empenho e a since-
ridade do Governo, que sinaliza – uma vez gerada a 
demanda – amplo espectro de cobertura, via BNDES, 
das iniciativas com vistas ao desenvolvimento da ca-
deia produtiva de hidrocarbonetos.

Ainda assim, tal como está, o modelo aprisiona 
o desenvolvimento da produção no pré-sal às naturais 
limitações da capacidade de investimento da Petrobras, 
cuja destinação vai além das novas reservas em grande 
profundidade. Fica o receio, principalmente, quanto às 
efetivas possibilidades que terá ela de ampliar, rápida 
e dramaticamente, a sua capacidade de operação.

Isso pode constituir, inclusive, um obstáculo ao 
desenvolvimento empresarial da própria Petrobras: 
inicialmente, por perder grande parte de sua atual li-
berdade de escolha de prioridades e alvos comerciais, 
sendo obrigada a associar-se a todos os licitantes 
vencedores, inclusive aos seus malogros e fracassos. 
E, por fim – a exemplo de alguns tristes precedentes, 
como é o caso da estatal mexicana de petróleo –, ar-
riscar a não ter quem lhe cobre, em decorrência desse 
novo monopólio, a contínua melhoria de seus índices 
de eficiência empresarial, ou seja, justamente o que 
lhe permitirá manter e aprimorar seu atual patamar de 
competitividade.

Esses pontos, portanto, merecem uma reflexão 
mais aprofundada por parte desta Casa e do próprio 
Governo, inclusive porque, de fato, há alternativas ca-
pazes de contornar os riscos que o modelo proposto 
desnecessariamente assume, garantindo, todavia, o 
conjunto de objetivos a princípio definido.

A necessidade de criação do Fundo Social, tema 
do 3º Painel realizado pela Comissão de Serviços de 
Infraestrutura do Senado Federal, é consenso amplo. 
Financiado pelos recursos livres, na parcela de royal-
ties que cabe à União, e principalmente pela receita 
de comercialização de hidrocarbonetos, o Fundo tem 
basicamente três grandes justificativas.

Uma é permitir que as futuras gerações de bra-
sileiros também usufruam da riqueza gerada pelo pe-
tróleo. Outra, evitar a sistemática e negativa aprecia-
ção do câmbio que decorrerá do ingresso de moeda 
estrangeira, na venda de óleo e derivados, compro-
metendo perigosamente a competitividade da nossa 
economia. A última – mas não menos importante! – é 
permitir o investimento público em programas e em 
projetos nas áreas-chave para o desenvolvimento 
econômico e social. 

O Projeto de Lei nº 5.940, de 2009, que consubs-
tancia essa proposta governamental, define corretamen-
te como prioritárias as áreas de combate à pobreza e 

de desenvolvimento da educação, da cultura, da ciência 
e tecnologia e da sustentabilidade ambiental.

Há, entretanto, espaço para boas sugestões no 
tópico do Fundo Social, principalmente quanto à sis-
temática de investimento e de uso dos recursos res-
gatados.

A lógica de contenção dos danos ao câmbio, por 
exemplo, é que os recursos não sejam internalizados. 
Seria de todo importante, por isso, que as regras de 
aplicação externa ficassem absolutamente claras, já 
na Lei.

Do mesmo modo, é necessário estabelecer-se um 
período inicial de carência para o resgate de recursos, 
relembrando que os aportes demorarão algum tempo 
para alcançar volumes mais significativos. Daí decorre 
que, sem tal restrição às saídas, o Fundo jamais ga-
nhará a musculatura de que necessita. Mesma con-
tenção será requerida na programação dos gastos: os 
montantes a resgatar devem limitar-se rigorosamente 
aos rendimentos obtidos com as carteiras de aplicação. 
Somente assim, respeitado esse conjunto de cuidados, 
os louváveis objetivos que levaram à proposta do Fun-
do Social serão efetivamente garantidos

Não há, por fim, Sr. Presidente, Srªs e Srs Sena-
dores, reparos a fazer à relação dos setores arrolados 
como prioritários: trata-se, de fato, de áreas do maior 
relevo. Outras mais, contudo, parecem guardar impor-
tância equivalente.

A infraestrutura é uma delas. E a sua melhora, 
concretamente, é demanda vinculada à própria pros-
pecção e exploração de petróleo, esteja ele acima ou 
abaixo da camada de sal.

Como todos sabem, as vias de transporte no Brasil 
– estradas, ferrovias, portos, aeroportos – constituem, 
como um todo, verdadeiro obstáculo ao desenvolvi-
mento. Elas necessitam de urgentes e substantivos 
aportes de recursos públicos, mesmo na hipótese em 
que se venha a retomar brevemente, com mais força, 
os mecanismos de estímulo ao investimento privado 
no setor.

Também o saneamento merece prioridade na 
aplicação dos recursos do Fundo Social; e com fun-
dados motivos. Ele apresenta-se, hoje, praticamente 
paralisado em todo o País. 

Avaliem, Srªs e Srs. Senadores, Sr. Presidente, 
uns poucos dados de que aqui disponho. Dos R$4,6 
bilhões do Fundo de Garantia destinados ao saneamen-
to no Brasil em 2009, menos de R$35 milhões foram 
consumidos até o dia de hoje; ou seja, menos de 1% 
do que foi disponibilizado. E a razão é muito simples: 
Estados e Municípios, os principais tomadores dos re-
cursos do setor, praticamente não possuem capacidade 
de endividamento e, com isso, não podem contratar os 
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empréstimos. Medidas vêm sendo adotadas no Gover-
no Federal para tentar remover esse obstáculo. 

As conseqüências desse estado de coisas, no 
entanto, de simples não têm nada: imaginem que re-
cente levantamento feito pelos profissionais de saúde 
do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na capital, 
indica que 65% das internações lá feitas sob o regime 
do SUS têm como causa problemas ligados a defici-
ências do saneamento básico e do fornecimento de 
água potável no entorno daquela Capital. Por aí po-
demos imaginar o que acontece no restante do País, 
nas capitais mais pobres e menos desenvolvidas do 
que a capital do maior Estado brasileiro.

Como se percebe, mesmo que não reconheçamos 
uma prioridade, ela às vezes se impõe, por si mesma; 
e de modo inapelável! É o caso da infraestrutura e do 
saneamento básico nas prioridades do Fundo Social.

Do 4º Painel realizado pela Comissão de Serviços 
de Infraestrutura desta Casa, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, também surge um imediato consenso: a 
necessidade de capitalizar a Petrobrás para fazer fren-
te aos exigentes desafios financeiros e operacionais 
do Pré-Sal, sem comprometer o investment grade a 
ela conferido pelo mercado. A opção pela cessão de 
petróleo futuro como mecanismo de aporte de capital 
pareceu, a quase todos, criativa e exemplar do ponto 
de vista dos fluxos de ativos e de caixa envolvidos. 

Há, entretanto, uma série de indefinições e impre-
cisões que carecem e merecem rápido reparo, sob o 
risco de prejudicar os imensos trunfos já conquistados 
pela Petrobras, vista a qualidade de sua governança 
corporativa, e pelo próprio Brasil, hoje rematado exem-
plo de estabilidade de regras, de obediência aos acor-
dos firmados e de equidade no exercício da atividade 
reguladora do Estado.

As principais dúvidas evidenciadas durante essas 
Audiências Públicas realizadas na Comissão de Infra-
estrutura são relativas ao processo conhecido no jargão 
petroleiro como “unitização” de áreas, e aos aspectos 
de transparência do modelo de capitalização perante 
a comunidade do mercado de capitais.

“Unitização” é o processo de ajuste que deve ser 
feito entre concessionárias que exploram blocos cujas 
reservas estão fisicamente ligadas e, por essa razão, 
sofrem interferências mútuas. Há, na proposta gover-
namental, muitas dúvidas sobre aspectos cruciais da 
unitização, tais como: quem falará como mediador, nes-
ses casos, em nome do Governo; como será aplicado o 
processo no caso de lotes adjudicados sob diferentes 
sistemas – concessão e partilha –; como serão tratados 
os casos de ocorrência de óleo em áreas não licitadas 
adjacentes a lotes já com contrato firmado.

Entre os pontos de sombra identificados na pro-
posta de capitalização da Petrobras, sobressaem três 
questionamentos principais portanto. Um, quanto à iso-
nomia do tratamento dado aos acionistas minoritários, 
que – ao contrário do Governo – terão de pagar à vista 
se quiserem sustentar sua participação acionária. Dois, 
quanto à precificação da moeda definida para o aporte 
governamental – os cinco bilhões de barris de petróleo 
futuro – , cujo valor hoje é incerto, assim como incer-
to é o prazo em que esse reforço patrimonial será de 
fato integralizado e materializado no fluxo de caixa da 
Empresa. E três, quanto à suficiência desse volume de 
capitalização, face às enormes dimensões do Pré-Sal 
e do próprio papel que a Petrobras lá está chamada 
a desempenhar. Cabe ainda, finalmente, questionar 
quanto ao impacto deste grande aporte de recursos 
nas políticas de câmbio e fiscal do Governo.

Dado seu estatuto de empresa de capital aberto, 
tanto a própria Petrobras quanto o Governo, seu con-
trolador, devem cuidar para que não somente os ritos e 
formalidades previstos nas regras de controle das S.A. 
sejam cumpridos; mais do que isso, precisam também 
certificar-se de que o mercado esteja satisfeito com o 
nível da informação oferecida. Afinal, embora queira 
retomar um maior controle sobre o quadro acionário de 
sua controlada, não poderá o Governo abrir mão, em 
alguma medida, do apoio do mercado de capitais no 
financiamento à sua atividade no setor de petróleo.

Todo o requinte no cumprimento desse quesito 
será, portanto, absolutamente adequado e bem-vindo. 
Além disso, é imperiosa a transparência na gestão e o 
contínuo fornecimento e simetria de informações, até 
mesmo para se garantir a segurança jurídica e adquirir 
o lastro do Governo mediante, por exemplo, a partici-
pação do BNDES neste processo de capitalização.

Preocupação também levantada se deu em rela-
ção à pressão sobre os recursos humanos da Petrobras 
diante da grande perspectiva e revolução socioeconô-
mica que a exploração do Pré-Sal poderá trazer para a 
sociedade. Daí ser imperativo o devido investimento na 
ampliação do competente corpo técnico da Petrobras 
e na sua sempre buscada qualificação profissional.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, fechado 
meu relato, pontuo o tema da distribuição dos royal-
ties sobre a exploração do óleo do Pré-Sal, aspecto 
que tem provocado intensa movimentação política e 
atenta cobertura da mídia. Trata-se, evidentemente, 
de decisão de caráter preponderantemente político, 
embora argumentações técnicas possam apoiá-la, de 
alguma forma.

O fato evidente, porém, é que a riqueza petrolífera 
na plataforma continental – acima ou abaixo da camada 
de sal – não pode ser tão sofregamente reivindicada 
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pelos Estados produtores. A verdade incontestável é 
que eles já dela se beneficiam amplamente, em função 
de importantíssimas externalidades tais como a gera-
ção local de emprego e renda; e a indução à instalação 
de novos empreendimentos locais ligados à cadeia 
do petróleo, entre os quais fornecedores, indústrias 
diversas intensivas em energia, e plantas de geração 
de energia termelétrica com base em gás, para citar 
poucos exemplos.

Com essa observação, Sr. Presidente, eu finalizo 
esse apanhado que fiz das quatro Audiências Públicas 
realizadas pela Comissão de Infraestrutura do Sena-
do da República para debate do Marco Regulatório 
do Pré-Sal. 

Entendo que os subsídios nelas coletados são 
de fundamental importância para amparar essa que é 
– todos nós entendemos assim, repito – uma das mais 
complexas e relevantes decisões que nosso País terá 
de tomar em sua história econômica recente.

Não há, efetivamente, por que não fazê-lo nes-
te momento. Não há por que o embarreiramento e a 
demora! 

Mas não há, da mesma forma, por que não fazê-lo 
do modo o mais correto e transparente possível, inaugu-
rando com acerto e com boas decisões uma caminha-
da que tem tudo para se constituir em nossa definitiva 
entrada na província da maturidade econômica e, por 
essa porta, na terra da perene justiça social.

Uma oportunidade histórica como essa não deve 
ser jamais desperdiçada. E ela não o será, com a gra-
ça de Deus.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Srªs e 
Srs. Senadores. 

Era o que eu tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Senador Fernando Collor, nós queremos dar um tes-
temunho. Eu pertenço à Comissão de Serviços de In-
fraestrutura, votei em V. Exª e orgulhosamente quero 
dar este testemunho ao País.

V. Exª tem um estoicismo enorme junto com gran-
de capacidade de trabalho. Como nosso Presidente da 
República diz, nunca antes – Camões diria nunca “dan-
tes” – eu vi neste Senado funcionar, já às 8h30min, a 
Comissão de Sérvios de Infraestrutura. Às oito e meia 
da manhã V. Exª tem iniciado os trabalhos, e a televisão 
os leva para o País todo. Os temas mais importantes 
deste País – permita-me, eu sou médico cirurgião – 
foram dissecados: as estradas, as hidrovias, as ferro-
vias, os aeroportos e os portos.

Aliás, eu e o Senador Heráclito utilizamos a Co-
missão de V. Exª para fazer uma audiência pública para 
recomeçar o sonhado porto do Piauí, secular, começado 
com Epitácio Pessoa e, agora, com os royalties...

V. Exª marcou sua presença com tanta compe-
tência que o Senado da República o escolheu para 
saudar o Presidente de Israel Shimon Peres e mani-
festar o pensamento da Casa. E ninguém o faria me-
lhor do que V. Exª.

Mas eu quero dar um testemunho para o Brasil. 
Eu votei em V. Exª para Presidente da Comissão de 
Infraestrutura. E queria dizer por que eu votei em V. 
Exª para Presidente da República – eu era Prefeito de 
Parnaíba, Heráclito Fortes era Prefeito de Teresina. Eu 
votei, Collor, foi com medo do Presidente Luiz Inácio 
naquela altura. Com medo. Com medo. E sabe por quê? 
Porque eu era Prefeito de Parnaíba – tirando a capital, 
é a maior cidade do Piauí – e via as cidades vizinhas, 
suas prefeituras, serem invadidas por sem-terras, por 
sindicatos de trabalhadores. Parnaíba, sendo maior, 
tinha uma estrutura – o Prefeito dispunha do Tiro de 
Guerra, da Polícia e da Capitania dos Portos, porque é 
no litoral – e não foi invadida. Mas eu ficava meditando: 
se ele tivesse ganhado naquela época, teria... Porque 
vi as cidades menores, no entorno de Parnaíba, serem 
invadidas. Aí eu peguei, para terminar...

E quero dar um testemunho. O primeiro ano de 
meu governo – o Heráclito tem o jeito dele de pensar 
– foi sob o Presidente Sarney, com aquela paraferná-
lia para enfrentar a inflação. Todos os meses fazíamos 
uma folha de pagamento, porque a inflação chegava 
a quase 100% ao mês, 80%. Era bom porque se fa-
zia o ajuste: colocava-se o dinheiro no banco, aquilo 
rendia e dava para pagar. Shakespeare disse que não 
há bem ou mal, o que vale é a interpretação. Sei que 
navegar é preciso...

Mas, muito generoso... Lembro-me de que nin-
guém tinha dinheiro para o décimo terceiro mês, e isso 
é um desastre para os Prefeitos – V. Exª sabe disso, 
porque foi um extraordinário Prefeito de Maceió, muito 
jovem, com visão adiantada. E o Presidente Sarney, 
depois de ouvir as súplica de todos nós, criou o quar-
to fundos – eram quatro fundos, nos dias 10, 20 e 30; 
V. Exª se lembra, como Prefeito e como pagador. Ele 
foi muito generoso.

Mas V. Exª deu autoridade. Eu estou aqui para di-
zer isso, e talvez o Heráclito confirme: todos nós dessa 
geração devemos muito ao senhor. A Constituição dizia 
que 22,5% do fundo, constituído por todas as riquezas, 
pelo PIB, era para os municípios. E não havia essas 
marchas de Prefeitos. Eu nunca marchei aqui atrás 
de dinheiro. E nós governamos tão bem que estamos 
aqui – eu, Heráclito, muitos Prefeitos daquela época. 
E V. Exª transferiu com fidelidade os valores devidos, 
conforme reza a Constituição. Então, eu queria dar 
esse testemunho.
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Também: fé sem obra já nasce morta, diz o Após-
tolo Tiago. E eu sou aqui do Partido Social Cristão. A sua 
fé se fez com obras. Não iria citar todas, mas eu diria 
que talvez nenhum tenha tido a visão de V. Exª, porque 
educação é que faz nascer todas as liberdades.

Era Caic que V. Exª apelidou? Caic, aqueles “pre-
diões”, aqueles grandões?

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Caic, 
Ciac.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Olhe, o Prefeito Heráclito Fortes ganhou cerca de uns 
quatro em Teresina, e sei porque fui depois Governador 
de Estado e reformei-os e apoiei. Foram quatro, Herá-
clito, que chegaram em Teresina? Foram uns quatro, 
e uns quatro no resto do Estado, um em Parnaíba, 
Floriano, Picos e Piripiri.

Sei que depois governei o Estado e visitei os Caics 
do Governo de V. Exª, com Heráclito, prefeito.

Mas, no Estado, tive o privilégio de, saído da Pre-
feitura, Deus me permitir governar o Estado. Então, eu 
coloquei para funcionar.

Belezas ainda hoje não há como aquelas igrejas 
para a educação que V. Exª ofereceu à mocidade. São 
verdadeiros templos de devoção à educação e que 
possibilitavam à mocidade estudar os dois turnos, ha-
bitar ali, o que foi um avanço muito grande. 

Então, essas são as nossas palavras; e V. Exª 
pode fazer pesquisas com os Prefeitos do período em 
que V. Exª era governador para ver se o testemunho 
não coincide. Eu falo por todos eles. Aliás, na época, 
eu era o Presidente do Conselho da Associação de 
Prefeitos do Piauí; o Presidente era o Deputado Júlio 
César, que apoiou V. Exª, um dos primeiros. 

Então, a história é assim, depois vem a verda-
de e salta aos olhos. A política é cheia de injustiças. 
Eu as sofri, e mais do que nós, Juscelino Kubitschek, 
sorridente, que disse que é melhor sermos otimistas. 
O otimista pode errar, mas o pessimista já nasce er-
rado e continua errando. Quando lembramos que ele 
foi sacado, tirado, execrado bem daqui de uma cadeira 
do Senado... Então, a política é cheia dessas adversi-
dades. Mas V. Exª hoje enriquece a política do Brasil 
com a sua postura no Senado da República.

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Muito 
obrigado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Então, de quando em quando, esses dias de sexta-
feira são feitos justamente para essas prestações de 
contas e essas teses mais amplas dos Srs. Senadores, 
que, nos dias comuns, devido às Comissões, devido 
às votações, não é possível.

Então, V. Exª fez um relatório extraordinário, que 
todo o Brasil tomou conhecimento, e os nossos aplau-

sos. E não era só madrugando, não. Aliás, eu não daria 
para trabalhar com V. Exª não, porque V. Exª madruga, 
não é? Eu daria mais é com o Serra, porque eu ouvi 
dizer que ele acorda às 10h, igual a mim e tal. Mas 
não é só esse de... Todas as quintas-feiras, às 8 ho-
ras e 30 minutos, o Presidente Collor já está na sua 
Comissão, começando; ele chegou antes e colocou 
tudo para funcionar. E não é só isso, não. Eu faltei al-
gumas, e perdi, porque perdi culturalmente. Ele trouxe 
as maiores cabeças pensantes deste País para debater 
os problemas estruturais: o porvir, o vir a ser, o futuro, 
como Ortega y Gasset disse, o capitão.

Eu vi as mais – devido ao relacionamento dele, o 
seu conhecimento – diversas autoridades, imparciais, 
mas dotadas de todo o conhecimento para discutir o 
nosso futuro.

Então, é isso: segundas-feiras, às 18h – atentai 
bem: segunda-feira –, lá estava o Presidente Collor em 
audiências públicas. Eu faltei a algumas, perdi, porque 
lá teria um aprendizado extraordinário, porque quase 
sempre estou presidindo, às segundas-feiras, aqui.

Os nossos cumprimentos por esse relatório e que 
Deus o faça sempre forte, bravo e feliz!

Convidamos agora, para usar da palavra, o Sena-
dor do Piauí, Heráclito Fortes. Ele é do Democratas.

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Muito 
obrigado, Senador.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Presidente Collor, eu gostaria que V. Exª presidisse, 
porque quero fazer um pronunciamento depois do Se-
nador Heráclito.

Convido-o a assumir a Presidência.
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Muito 

obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Fernando Collor.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Fernando Collor, Srs. Senadores, 
é evidente que não há outro tema a ser tratado hoje 
desta tribuna que não seja o apagão ocorrido esta 
semana e que atingiu 40% da população brasileira. 
Quero crer até que esse assunto já teria entrado na 
rotina e caminhado para o esquecimento, não fosse a 
arrogância com que o Governo tratou de tirar das suas 
responsabilidades este fato.

V. Exª, Senador Fernando Collor, foi Presidente 
da República e sabe que é praticamente impossível 
um fato dessa natureza ocorrer sem a responsabilida-
de do Governo. Não que o Governo seja o causador; 
o Governo até pode não ter cometido omissão, mas o 
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Governo é o gestor do setor elétrico, foi o responsável 
pelo não investimento, ao longo desses tempos, na 
expansão e na modernização das redes. E os dados 
que começam a aparecer dão conta, de maneira bem 
clara, que apenas 30% do necessário foi investido ao 
longo deste tempo.

Querer tratar esse episódio como um microinci-
dente ou um microacidente é debochar do povo brasi-
leiro. Senador Fernando Collor, pode ser que, para nós, 
que estamos aqui em Brasília e não fomos atingidos 
pelo blecaute, ou para que os que estão vivendo em 
regiões onde o apagão não chegou, o fato não tenha 
grande importância, mas não podemos subestimar as 
pessoas que foram vitimadas por esse episódio.

Ontem, vimos, pelos jornais televisivos, o que foi a 
rotina quebrada de moradores de importantes cidades 
brasileiras; contudo, esse fato atingiu também o setor 
produtivo, desde as grandes multinacionais – veja o 
caso da Volkswagen, que teve a sua linha de montagem 
paralisada – às pequenas fábricas que produzem auto-
peças e que dão suporte ao parque industrial brasileiro 
em vários setores. O que vimos, ontem, foram os seus 
proprietários ou os seus diretores desesperados, ava-
liando o prejuízo que tiveram, porque a falta de ener-
gia, Senador Mão Santa, provoca o desaquecimento 
de máquinas, tira do ar o computador, hoje usado ma-
ciçamente nessas indústrias modernizadas. De forma 
que esse fato não pode ser esquecido.

Senador Mão Santa, e aqueles que sobrevivem 
do pequeno comércio, da quitanda, da bodega, que 
perderam seus estoques: carne, leite e derivados, 
produtos perecíveis?

Portanto, esse não é um assunto de brincadeira. 
Por que é que o Governo peca, e peca muito? Por ter 
politizado o setor energético do Brasil. Vamos ser cla-
ros! O telespectador que estiver me ouvindo vai per-
ceber o que estou dizendo. As empresas de energia, 
em quase sua totalidade, são dirigidas para acomo-
dações políticas. Talvez, se os membros do Governo 
não tivessem se dedicado tanto tempo a fazer acomo-
dações incorretas no fundo de pensão de Furnas, no 
famoso Real Grandeza, que ocupou tantas páginas 
de jornais – e, na semana passada, finalmente, os 
jornais noticiam como grande vitória a acomodação 
partidária dos que dão sustentação ao Governo –, 
ou seja, se não tivessem perdido tanto tempo nessa 
acomodação imprópria, nessa acomodação política, 
poderiam ter se dedicado a medidas preventivas que 
evitariam esse apagão.

Sabemos que o sistema não é perfeito, que o 
sistema é passível de falhas. Falhar faz parte da natu-
reza humana, e a máquina não sobrevive, a máquina 
não funciona sem a mão do homem. Se tudo isso é 

verdade, por que esse comportamento arrogante e 
prepotente do Governo, que, agora, chega e diz: “Este 
assunto acabou, este assunto é passado”? Não! Esse 
assunto deixou marcas, deixou feridas e, acima de tudo, 
causou prejuízos ao bolso de pessoas que, para sua 
sobrevivência, dependem, fundamentalmente, de um 
bico de luz na sua casa, no seu estabelecimento.

Portanto, lamento esse tipo de comportamento 
arrogante. O Governo tinha que ter instalado, imediata-
mente, um comitê de crise para fazer uma avaliação pro-
funda e para dar satisfação à sociedade brasileira.

Quem está colocando, por exemplo, a Ministra 
Dilma Rousseff no centro das questões é o próprio 
Governo, ao tentar blindá-la. A Ministra foi, é verdade 
– não podemos esquecer disso –, Ministra das Minas 
e Energia lá atrás. Mas, se hoje há preocupação com 
a blindagem de S. Exª, é pelo fato de que ela, por ser 
do setor, exerce influência predominante no setor, 
participando de conselhos e sendo responsável por 
indicações. Todavia, essa blindagem exagerada deixa 
o povo brasileiro desconfiado do por quê. 

De repente aparecem pessoas que nunca vimos; 
técnicos que, desesperadamente, de maneira atabalho-
ada, vão para a televisão justificar erros. E aí, Senador 
Collor, começa o festival de baboseiras!

Vi o Deputado Fernando Ferro num debate, on-
tem, com o Deputado Aleluia – por sinal, num debate 
desproporcional. Vamos reconhecer. O Deputado Ale-
luia foi Presidente da Chesf, é um homem do setor; 
e o Fernando Ferro, por mais correto que seja, como 
cidadão, é um curioso na matéria. É um curioso! Até 
se esforçou para justificar o injustificável, mas se saiu 
com uma lapidar: “Esses acidentes ocorrem. É como 
desastre de avião; o avião é seguro, mas, de vez em 
quando, cai”. Ele se esqueceu de dizer que, em 85%, 
aproximadamente, dos desastres, a culpa é do piloto. É 
preciso, pois, apontar quem é o piloto que comandava 
esse desastre, e o Governo não quer.

O fato está aí. Se a comparação é com avião, va-
mos comparar para o bem e para o mal. É preciso que 
se apresente quem é o piloto ou, então, dizer que foi a 
máquina que quebrou, onde quebrou e por quê!

E aí está havendo uma coisa interessante, Se-
nador Mão Santa.

Se é para visitar obras como a do rio São Fran-
cisco, a Ministra Dilma serve; se é para anunciar obras 
do PAC, quem vai é a Ministra Dilma; se é para ir para a 
Dinamarca, quem vai é a Ministra Dilma. Mas, na hora 
do apagão, escondem a Ministra Dilma para quê? 

Ora, se estão preparando, Presidente Collor, a 
Ministra Dilma para ser candidata, é preciso que as 
pessoas se conscientizem de que Presidente da Re-
pública tem que enfrentar o bom e tem que enfrentar 
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o ruim. Se vão blindá-la, é preciso, então, que o PT 
lance dois candidatos: um para as inaugurações, para 
as festas e outro para as crises. A Constituição brasi-
leira não o permite.

Acho até que é momento de treiná-la, e não de 
poupá-la. É momento de mostrar à Nação que S. Exª 
está preparada para o bom e para o ruim, e não de 
escondê-la.

Não sei, mas parece que já deve ser dedo desse 
Marco Aurélio Garcia, que, depois de fazer tanto mal 
à política externa brasileira, principalmente no âmbi-
to da América Latina, estreia e se vangloria de ser o 
coordenador da campanha da Ministra Dilma. Não 
sei quem será o candidato da oposição, mas que o 
candidato da oposição fique absolutamente tranquilo, 
porque, com um coordenador desse, Senador Collor, 
não é preciso ter muita preocupação, porque ele vai 
fazer uma bobagem atrás da outra; pela arrogância, 
pela prepotência.

V. Exª se lembra do comportamento do Sr. Marco 
Aurélio com relação aos cubanos? 

Pessoalmente, comandou a volta dos boxeado-
res cubanos para a Ilha, utilizando os aviões do Sr. 
Chávez e, depois, fazendo correr uma versão de que 
aquilo foi espontâneo.

Lembra-se da ação desastrada do episódio do 
“top, top”, pelo qual ele ficou conhecido, subestimando 
a imprensa brasileira? Lembra-se das viagens que fez 
no episódio da libertação da Senadora colombiana, 
fazendo viagem, anunciando que o assunto estava 
resolvido? Foram umas três ou quatro vezes.

É um desastrado! Talvez já seja produto da sua 
lavra essa história de poupar a Ministra Dilma. Agora, 
é muito difícil, Senador Mão Santa, você trabalhar com 
quem quer ser candidato a Presidente da República, 
mas que só assume o que é bom: visita os Estados 
para as obras do PAC, que não existem, que são mira-
gem; vai ao São Francisco, mas, na hora de uma crise 
dessas, é poupada, é protegida, é escondida. Assim 
não dá para entender!

Senador Mão Santa, com o maior prazer, escu-
to V. Exª.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Herá-
clito Fortes, temos acompanhado a história. Entendo 
que o Presidente da República deveria ter mais humil-
dade. “A humildade une os homens; o orgulho divide 
os homens”. Não fui eu quem o disse, foi La Cordelle, 
Presidente Collor. Ontem, todo mundo ficou chocado, 
porque, num pronunciamento, ele disse que há 123 
anos não se constrói tanto no setor energético. Por 
que 123 anos? E fui interpretar – gosto de história –, 
para aprender, para me guiar, para ser luz. Presidente 
Collor, aí eu vi o raciocínio: 120, depois de amanhã, 

nós vamos fazer de República, e 123 para pegar os 
dois últimos mandatários brasileiros. Então, ele enqua-
drou todos os mandatários, porque ele é o super, é o 
campeão. Todos, porque, antes, em governo de uni-
dade, comando e direção, nós tivemos o português D. 
João VI e o seu filho Pedro I. Então, pegou com os três 
anos, 123 anos de República, mais o Pedro II e a sua 
filha Isabel. Então, todos os grandes governantes que 
fizeram a grandeza do Brasil foram degolados numa 
frase só: “há 123 anos, ninguém!” Mas eu quero dizer 
que, nessa complicação da história, cada um teve o 
seu momento: o do português Pedro I foi a indepen-
dência; o de Pedro II, o grande, a unidade deste País, 
grandão; o da filha dele, a liberdade dos escravos; e 
aí foram se sucedendo. Todos tiveram suas participa-
ções. O último, o monstro, o próprio Sarney teve a sua 
missão na redemocratização. O Presidente Collor vai 
ficar na história como um homem de visão de futuro 
e ousado. Foi ele que teve essa visão de mundo, de 
competitividade industrial. Ninguém pode tirar isso, 
está na história, e nós a estamos recontando. O Pre-
sidente Fernando Henrique, com o Itamar Franco, a 
inflação. Então, todos estiveram seus momentos, para 
construir essa grandeza do setor elétrico. O Fernan-
do Henrique foi o herói da inflação e da estabilidade 
econômica, ninguém pode negar, foi estadista, mas 
ele teve muita coragem nesse negócio. Eu quero dar 
o testemunho, porque eu governava o Estado do Piauí 
e houve o apagão. Quem tem bastante luz não preci-
sa diminuir ou apagar as luzes dos outros. Olha que 
ele chamou um dos melhores brasileiros que eu já co-
nheci, que teve a coragem de falar a verdade: Pedro 
Parente. Vocês se lembram de Pedro Parente? Pedro 
Parente é filho de piauiense, daí as qualidades dele. 
Ele liderou. Passou de Rodolpho Tourinho a José Jor-
ge aquele Ministério, naquela complicação. Mas, essa 
grandeza, a adversidade é que faz isso. Eu quero dar 
testemunho. Eles tiveram de tomar aquelas medidas 
de racionamento que todos nós conhecemos, mas 
Pedro Parente planejou. Eu vi, eu sou testemunha, eu 
era Governador do Piauí na hora, fui chamado para o 
racionamento, mas vi as preocupações deles com as 
termelétricas, com essas energias eólicas que estão aí. 
Então, eu quero crer nisso. É lógico que, quando você 
está no comando, tem de aparecer, mas não adianta 
fazer essas comparações. O Brasil foi feito por muita, 
muita gente boa. Nós estamos aqui porque as coisas 
funcionavam. Nós fomos educados por esses que nos 
antecederam. Eu, por exemplo, Presidente Collor, ape-
sar de meu avô ter sido industrial, ter tido dois navios, 
fui educado em escola pública, em faculdade de Me-
dicina federal e fiz cirurgia num hospital público. As 
coisas do Governo funcionavam. Então, eu quero crer 
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que nós temos de ter isso. O que vem depois sempre 
tem mais chances. Tem de compreender. Eu lembro 
que uma psicóloga criticou Freud em um congresso. 
Aí, o professor disse a ela: “Você ousa criticar Freud e 
ver mais do que ele, o pai da psicanálise?” Ela disse: 
“Ouso, sim, porque eu estou vendo acima da corcunda 
de Freud. Eu estou vendo o que ele fez e tudo”. Então, 
essa é a situação do Presidente Luiz Inácio: ele está 
vendo e está vivendo aquela construção da grandeza 
do País feita por todos esses abnegados e competen-
tes ex-Presidentes da República.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Agra-
deço o aparte de V. Exª.

Quero dizer que o próprio, então Presidente, Fer-
nando Collor cunhou uma frase de que “o homem era 
senhor da razão”. Usou essa frase e essa frase ecoou, 
durante algum tempo, para o bem e para o mal, mas 
o homem é o senhor da razão.

V. Exª há de convir que alguns fatos marcaram a 
passagem do nosso companheiro Senador pela Pre-
sidência da República, como a revolução provocada 
na indústria automobilística no momento em que ele 
deu um murro na mesa e disse que nós vivíamos num 
País onde os carros eram carroças.

Nós tivemos dois momentos na indústria automo-
bilística: o do lançamento feito pelo Juscelino e aquele 
em que tivemos, ato contínuo, as multinacionais refa-
zendo seus parques industriais, porque o que havia 
aqui, antigamente, é que as matrizes de carro que não 
serviam mais para os outros países, de maneira muito 
especial para os Estados Unidos, vinham para cá. Era 
humilhante ver a qualidade do carro nacional compa-
rada com a do carro estrangeiro. Nós estávamos na 
época jurássica. Esse é um fato relevante.

O segundo fato foi a moralização da conta ban-
cária. O Brasil era um horror. Brincava-se com núme-
ros, com nome de fruta, qualquer coisa valia para se 
ter uma conta e não havia fiscalização alguma sobre 
esse fato, produto da gestão do hoje companheiro que 
preside esta sessão.

Um fato que considero da maior importância foi 
a Eco92. Naquela época, salvo engano, 182 chefes de 
Estado vieram ao Brasil. Discutiu-se aqui, talvez, com 
aquele volume de chefes de Estado, e deu-se o primeiro 
sinal de alerta a essa crise que, hoje, é lugar comum 
nos debates mundiais. Naquela época, não.

O que me causa espécie é que o Governo forma 
comitivas – Governo de cuja base o próprio Fernando 
Collor, hoje Senador, faz parte – e não tem a humildade 
de convidá-lo, Presidente Collor, para comandar, para 
fazer parte dessa delegação que vai a Copenhague. 
Essa é uma das maiores injustiças que se comete. 
Mas V. Exª será convidado pela União Interparlamen-

tar para fazer parte dessa delegação, o que será, a 
meu ver, um ato de justiça para com um cidadão que 
lá atrás teve essa visão.

Nós tivemos aqui, no atual Governo, encontros 
envolvendo os países árabes, com seu lado positivo, 
mas não foi um encontro de integração mundial. A se-
mente plantada na Eco92 é o que vem gerando hoje, 
Sr. Senador Collor, que preside esta Casa, todo esse 
debate. Foi o que acordou o mundo, foi o que o alertou 
para o perigo do aquecimento global.

Naquela época, ouvia-se falar de El Niño, mas 
ainda era um mistério. E o Brasil teve o privilégio de 
sediar aquela série de debates. O que veio depois foi 
conseqüência. Daí por que eu acho que o Governo 
comete uma indelicadeza, comete uma injustiça, num 
momento como este, em que eu vejo um oba-oba des-
medido: pessoas querendo aparecer sem terem dado 
um dedo sequer de colaboração para esse episódio. 
Daí por que eu faço esse registro aqui, publicamente, 
porque acho que é necessário e é preciso.

Mas, Sr. Presidente, eu vou encerrar este pronun-
ciamento dizendo que o Presidente precisa ser humilde. 
Excesso de confiança por índice de popularidade às 
vezes se transforma em risco. Essa declaração dele 
de que foi vítima de uma cilada no episódio do men-
salão é hilária. A questão do mensalão é muito clara. 
Os envolvidos no mensalão são todos do Governo; 
são todos do Governo. Os denunciados estão aí; o 
processo está aí. Eu espero, eu torço, eu faço força 
para que muitos dos que estão indicados se justifiquem 
e demonstrem ser inocentes. Mas não se pode dizer 
que o mensalão foi armação de quem quer que seja. 
O mensalão é fruto da cobiça, da ganância de pesso-
as que assumiram o poder sem nenhum preparo para 
aquilo, e que resolveram formar caixas eleitorais para 
eleição futura. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, e 
o futuro está aí mostrando.

Ora, por que é que ele teve de afastar Ministro? 
Por que é que ele teve que afastar assessores? Então, 
ele cometeu injustiça com os que afastou! Ele não foi 
correto, ele não foi solidário com o companheiro! Por-
que, se ele sabia que aquilo era um ato de sabotagem 
ao seu governo, ele teria de proteger os inocentes 
amigos seus que foram caluniados naquele momen-
to. Gente, será que o dólar na cueca daquele rapaz lá 
do Ceará foi um ato preparado por alguém? Não. Es-
sas coisas precisam ser avaliadas de maneira clara. 
O Presidente tem de ser humilde. Aliás, acho até um 
erro, uma bobagem ele falar nisso. Ele teria que dar o 
calado como resposta.

O mensalão foi um ato inaugural. Tivemos,, a par-
tir do mensalão, uma série de atos comprometedores 
que colocam a imagem do Governo muito ruim, embo-
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ra o Presidente até agora tenha conseguido separar a 
sua imagem da imagem do seu partido e muitas vezes 
da imagem do próprio Governo. Mas daí dizer que o 
mensalão é um ato de sabotagem ao seu Governo?! 
É preciso que o Presidente medite um pouco.

Não quero chegar ao ponto que chegou o Ronal-
do Caiado de dizer que isso é uma crise de Alzheimer, 
mas chega perto.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Collor. PTB – 

AL) – Com a palavra o Senador Mão Santa, próximo 
orador inscrito.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Pronuncia o se-
guinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente 
Senador Fernando Collor, que preside esta sessão de 
sexta-feira, 13 de novembro, Parlamentares na Casa, 
brasileiras e brasileiros que nos assistem aqui no Par-
lamento e que nos acompanham pelo extraordinário 
sistema de comunicação do Senado da República.

Presidente Collor, quero fazer minhas as pala-
vras do Líder maior do Piauí, Heráclito Fortes com re-
lação à Eco 92. V. Exª – é aquilo que eu disse – teve a 
visão de futuro. Olha, naquele tempo, eu mesmo era 
São Tomé, embora tenha sido professor de biologia, 
de fisiologia e medicina, além de haver lido o pai do 
meio ambiente. O pai do saber foi Sócrates, o da mi-
nha medicina, Hipócrates; o da política Platão, Aristó-
teles; Sófocles disse que “muitas são as maravilhas 
da natureza, mas a mais maravilhosa é o ser humano 
–. Então, eu estudei biologia – este é um País sério –, 
e V. Exª também. 

Naquele tempo a educação até poderia ser eli-
tizada, mas os colégios eram muito bons. As ordens 
religiosas se dedicavam ao ensino. A nossa geração, 
quase toda, é fruto do saber de irmãos Maristas, Sa-
lesianos, Jesuítas, Nóbregas, e a escola pública era o 
Colégio Pedro II. Heráclito, V. Exª se lembra do Colégio 
Pedro II? Então, lá se irradiava saber.E havia um livro 
do Professor Valdemiro Potti, talvez V. Exª entenda, 
biologia geral, botânica e zoologia. Era a coisa mais 
linda quando ele, nesse livro de biologia geral, ele tra-
tava sobre ecologia, o meio ambiente. 

Mas V. Exª representou bem essa geração estu-
diosa do Brasil competente e preparado. V. Exª instalou 
a Eco 92. Foi um negócio assim, não é como hoje que 
a gente imagina esse Twitter e não sebe nem como 
funciona. E foi uma beleza. Eu estava lá, era prefeiti-
nho, orgulhoso, porque foi bonito. 

Talvez tenha sido isso que garantiu o Paname-
ricano, talvez. Padre Antonio Vieira disse, Presidente 
Collor, que um bem é sempre acompanhado de outro 
bem. Então, talvez aquele congresso do Rio de Ja-
neiro tenha sido o fator mais importante para termos 

uma os Jogos Olímpicos e a Copa de 2014. O senhor 
fez uma copa do mundo de preocupações dos estu-
diosos do meio ambiente em 1992. Foi uma beleza! 
O Heráclito é muito atento a essas coisas. Então, a 
nossa homenagem. 

Mas eu vou falar que nós somos os pais da Pá-
tria, nós somos preparados. Eu não sei como os ou-
tros entraram aqui, mas eu acreditei, eu entrei aqui 
acreditando em Deus. E hoje eu sou do partido de 
Deus, o Partido Social Cristão, que é o Filho de Deus, 
que disse: “Comerás o pão com o suor do teu ros-
to”: o trabalho. Eu trabalhei muito, Collor. Eu acredito 
que o estudo busca sabedoria, que vale mais do que 
ouro e prata. O amor constrói a maior instituição que 
é a família. Está ali o Cristo, o chefe do meu partido, 
o Partido Social Cristão. Deus botou seu Filho, não o 
desgarrou, em uma família. Atentai bem! Meditai bem, 
brasileiros! Não desgarrou o Cristo: a Sagrada Família. 
E Rui Barbosa está ali e ele teve a sabedoria de dizer: 
Pátria, Luiz Inácio, é a família amplificada. 

Presidente Collor, é com tristeza que vejo essa 
instituição. Aqui, vivemos numa barbárie. Presidente 
Collor, isso é uma barbárie; isso é uma barbárie! Não 
é sociedade mais não, e isso foi de agora.

Há pouco, eu dizia que o senhor passou austeri-
dade, o senhor passou comando. Naquela época, eu 
era prefeitinho – comparativamente falando, seria como 
se o senhor fosse um general, e nós, lá, tenente – e 
havia hierarquia, disciplina, o senhor passou isso. Não 
havia essa barbárie não. Não havia. Eu fui Governador 
logo depois, e andava sozinho, a pé, no meio de Te-
resina, fazendo cooper. Certa vez, era domingo, você 
sabe o que é isso, talvez V. Exª tenha influenciado a 
todos nós, porque o senhor fazia cooper por aí, colo-
cava uma camisa e saía. Então, talvez influenciado, a 
gente nem sabe, eu também fazia cooper, e saía, Pre-
sidente Collor, da minha casa de praia, no Coqueiro, 
para ir para uma praia popular, que é a Atalaia, a uns 
10 quilômetros. E aquele negócio de andar com um 
homem do lado é chato, eu gosto de andar é com a 
Adalgisinha. Mas acordava de madrugada, eles faziam 
a inauguração rumo norte, aí eu amanhecia domingo 
lá na casa da praia. Eu saía de madrugada, a pé, os 
seguranças ainda dormiam, sozinho, que é bom, pela 
praia. V. Exª sabe bem disso porque é lá das Alagoas. 
Lembro-me de que, um dia, eu estava na praia, já na 
popular, depois de ter andado uns 10 quilômetros, e fui 
jogar voleibol, quando me chamaram e me pergunta-
ram se eu era mesmo o Governador do Piauí. “Se não 
me tiraram, ainda sou”. Eu estava lá, jogando. Convivi 
com a família de Ciro Gomes, porque eles são ali de 
Sobral, e lá não tem praia, então, eles iam tomar ba-
nho de mar lá.
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Mas a gente andava assim. Isso eu fiz nos seis 
anos, dez meses e seis dias em que governei o Piauí. 
E quando não podia fazer esse cooper, que é como 
se chamava na época – em Teresina é um calor em 
novembro, dezembro, outubro – então eu saía às 11 
horas da noite do Palácio, porque Teresina é quente, e 
ia para a casa do Governador, dava uns 10, 12 quilô-
metros. Eu ia só com um amigo, Carlos Augusto, o meu 
“Chalaça”. Não tem aquele? É um ajudante de ordem. 
O pessoal chamava dos ônibus. E às vezes eu saía da 
avenida principal, por curiosidade mesmo, adentrava 
os bairros. Outro dia que eu governei o Estado. E ago-
ra o País explodiu aí, de repente. Isso foi agora, Luiz 
Inácio, estou dando um testemunho.

Vou lhe dar mais um, Luiz Inácio. E o Presidente 
Collor é do Nordeste, tem esse mesmo costume. Nós 
somos muito parecidos, cristãos. É aquele negócio do 
velório, sentinela, solidariedade, de noite, passa a noi-
te, é gente de todas as classes. Outro dia, Presidente 
Collor, eu cheguei em Teresina, e morreu um aí, quase 
seis horas. Eu disse: “Adalgisa, de noite a gente vai 
passar lá no velório”. Aí eu fui. Quando cheguei: “E o 
velório?” “Não, nós enterramos.” “Como enterraram? 
O homem não morreu às 17 horas?” “Mas nós enter-
ramos logo, antes de escurecer, porque um vizinho 
aqui foi fazer um velório, entraram lá e roubaram até 
os sapatos, a roupa do defunto.” Isso está no Piauí, 
no Brasil todo é essa barbárie. Isso não é assim não. 
Luiz Inácio, ninguém pode enganar.

Não vou falar em primeiro mundo. Do primeiro 
mundo quem deve falar é o Collor. Quem deveria ir 
era o Collor. É o meu protesto. Está no hino do Piauí: 
“Piauí, terra querida filha do sol do Equador, perten-
cem-te a nossa vida, nosso sonho, nosso amor!” Na 
luta, teu filho é o primeiro que chega. Foi o Heráclito, V. 
Exª é que deve ir para Copenhague. Vou lhe dizer por 
quê: V. Exª é um sujeito de cultura, lembro-me de Rui 
Barbosa que está ali. Por que ele encantou a todos? 
Ele encantou a todos porque, na hora lá, ele falou em 
francês, que era a língua universal, foi lá para a Ingla-
terra, no exílio, com o Marechal de Ferro – este é que 
era duro! –, o Floriano. Ele foi lá e encantou a todos. 
V. Exª é poliglota, é o pai da Eco 92. Então, a idéia é 
do Heráclito, que veio do Piauí, é o primeiro que luta, 
V. Exª tem que estar presente. E vimos a participação, 
V. Exª fez uma Subcomissão aqui, nesta Casa, sobre 
aquecimento global. Então, o mérito é de V. Exª, que 
tem meu voto. Vou passar, com o Heráclito, a exigir 
que nos represente em Copenhague.

Mas eu queria dizer aqui, Presidente Collor, so-
bre esse negócio de aposentado. Olha, está errado o 
Presidente Luiz Inácio, atacou-lhe assim uma soberba. 
É, está errado, está errado. E sou o pai da Pátria aqui, 

eu sou, eu me sinto, eu me preparei, está ouvindo? O 
Pedro II, que citamos, ficava na antessala do Monroe, 
no Rio de Janeiro. Deixava a coroa e o cetro e vinha 
ouvir os senadores. Está vendo, Presidente Collor? E 
eu quero dizer que o Presidente está errado: ele está 
cercado de aloprados por todos os lados. Daí eu quis 
entrar aqui simbolizando tudo, a verdade. Deus escre-
ve certo por linhas tortas, para os que são São Tomé. 
Focalize aí o Pedro Simon. Pode focalizar!

Por que eu saí do PMDB? Eu confesso aquilo 
que pedi e o que eu fiz. Eu posso confessar. Não me 
envergonho de nenhuma ação minha como médico. 
Aliás, sou agradecido, porque o povo pobre, agrade-
cido, colocou-me o aposto de mão santa. Eu não sou 
mão santa, mas sou filho de mãe santa, terceira fran-
ciscana como Pedro Simon.

Mas, focalize! Sabe qual foi o meu pedido no 
PMDB? Está aí o Mercadante. O PMDB vai garantir a 
governabilidade? Muito bem, é lógico, nós queremos a 
governabilidade. Só foi um. Mercadante, esse negócio 
de ministro, bote um que simboliza todos nós: leve o 
Pedro Simon para o Ministério que o PMDB e o Brasil 
já estarão satisfeitos. Eu não pedi boquinha para mim 
não, viu, Pedro Simon? Eu não pedi boquinha para 
mim, lugar no Piauí, nomeação, mensalão, nada não. O 
pedido que eu fiz foi esse. Está ouvindo, Pedro Simon? 
Está aí o Mercadante. E ele achou que... Aí, vetaram. 
Os aloprados devem ter vetado. O nome de V. Exª não 
ia a Copenhague, são coisas que a gente...

Sim, mas eu queria falar a Pedro Simon, que 
adentra aqui, sobre esse negócio de aposentado. “Co-
merás o pão com o suor do teu rosto”, mensagem de 
Deus. Para os governantes, propiciaram trabalho, Pedro 
Simon, e os velhinhos e idosos aposentados obedece-
ram a Deus. Obedeceram, obedeceram! Trabalharam, 
trabalharam, trabalharam. Trabalharam dez, vinte, trin-
ta, quarenta anos. 

Luiz Inácio, ouça-me: eu sou o pai da Pátria. Eu 
sou mais preparado do que V. Exª. V. Exª é o Presidente 
e eu quero ajudá-lo. Eu sou Senador da República.

Atentai bem, Pedro Simon. Eu conheço essa 
gente. Eu me formei em Medicina em 1966. Já havia 
trabalhado muito quando eu me formei, Pedro Simon. 
Fui professor de cursinho, de Biologia. Eu fiz o CPOR. 
Eu fui plantonista do Pronto-Socorro, ganhava dinheiro 
pelo Prefeito. Em 1966, eu já tinha uma experiência. Fui 
professor monitor de Fisiologia. Prenderam o professor 
– na revolução, diziam que o professor era comunista 
–, e eu o substitui. Quando eu sai, eu já sabia um bo-
cado de coisa. Depois, fui fazer pós-graduação.

Presidente Fernando Collor, tudo o que você 
imagina em Medicina eu tenho, todos os títulos. V. Exª 
vem de uma família abastada e eu também. O meu 
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avô tinha dois navios e uma indústria lá no Rio. O se-
nhor é meio carioca porque é de todo o Brasil, não é? 
Nasceu onde?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Collor. PTB – AL) 
– (Fora do microfone) – No Rio de Janeiro.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – No Rio de Ja-
neiro. E estudou aqui em Brasília, não é? Só falta tomar 
um banho no mar do Piauí.

Mas o meu avô, no Piauí, mudou o nome do sa-
bão da família.

De Moraes, para Dacopa; e a gordura de coco, 
ele mudou para Dunorte. Era Moraes. Ganhou da gor-
dura de coco Carioca.

Mas eu não fui empresário, não. Fui foi médico 
mesmo. Eu não tenho... Eu busquei a sabedoria, que 
eu acho e acredito que vale mais que ouro e prata. 
Mas, quando eu quero ensinar o Presidente, é porque 
eu sei. Eu trabalhei – sou aposentado já como médico 
cirurgião – numa Santa Casa de Misericórdia. Lá, no 
Rio Grande do Sul, tem uma Santa Casa. O Pedro Si-
mon sabe bem. Ele ajuda. No seu Estado tem Santa 
Casa, Collor? No meu, tem. Eu tomei conta de uma, 
ajudando os pobres, de manhã, de tarde, de madruga-
da, baleado, esfaqueado, mulher que não paria, dava 
anestesia raqui. Trabalhei muito.

Olha, outro dia, eu fui ver o meu contracheque 
– porque eu fiz um pronunciamento, aí a Adalgisa es-
tava e mandou na hora – e dá três mil e pouco. Deus 
é bom para mim que me botou aqui no Senado, com 
o povo dele. Mandou o povo votar em mim, e eu estou 
aqui. Mas só para dizer.

Agora, o Luiz Inácio, em verdade, em verdade, 
eu vos digo... Pedro Simon, é por isso que a fantasia 
é melhor. Vou lhe dar isso, vou lhe dar bolsa celular, 
vou lhe dar uma moto. Daqui a pouco é aquela Suzuki. 
Fantasia, porque a verdade, a vida real é dura. 

Então, eu vou lhe dizer a verdade, Luiz Inácio. 
De verdade em verdade, eu vos falo – não era assim 
que Cristo falava? Eu sou desse partido do Jesus: 
Partido Social Cristão –, Vossa Excelência trabalhou 
muito pouco, Presidente Luiz Inácio. Vossa Excelên-
cia teve o privilégio de pegar um partido organizado e 
de ser aluno do Senai. Eu conheço o que é o Senai. 
A Federação das Indústrias do Piauí foi toda criada 
pelos meus familiares. O Presidente é meu irmão. Eu 
conheço bem o Senai. É uma organização ímpar, ex-
traordinária. Depois, eu fui médico do Sesi. Diretor. Eu 
formei... O Senai é uma escola técnica de alto padrão. 
Eu não sou industrial, não tenho nem preciso do voto 
dessa gente. 

Então, Luiz Inácio, Vossa Excelência nasceu em 
um país organizado. Vossa Excelência foi aluno do 
Senai. Tem escolas técnicas extraordinárias, que eu 

conheço, e conheço bem. O nome da escola do Se-
nai é José Moraes Correa, meu tio e padrinho, lá no 
Piauí. Eu peguei uma escola do Senai, fiz um convênio 
com o meu irmão, que é Presidente da Federação das 
Indústrias, e a transformei na primeira Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Estado.

O Senai, ô Luiz Inácio... Vossa Excelência foi 
privilegiado. O Senai é uma boa escola, eu conheço. 
Eu trabalhei no sistema, como médico do Sesi, Diretor 
Médico. Visitei o seu Estado, que tem um Sesi organi-
zado, para instalar o do Piauí.

Então, Luiz Inácio, Vossa Excelência foi um fe-
lizardo. Este País era organizado. O Senai... Vossa 
Excelência pegou um País tão organizado que pouco 
trabalhou, muito pouco, e se aposentou.

País organizado! E, agora, os velhinhos que eu 
vejo, Pedro Simon...

Pedro Simon, foi Deus quem lhe mandou aqui. 
A presença de V. Exª é um símbolo. V. Exª é o Rui de 
hoje. Pedro Simon...

Presidente Collor, o período revolucionário fez 
uma grande coisa, que foi dar ao trabalhador rural um 
ganho. Eu sei, Luiz Inácio. Eu era médico daquela gen-
te. A Santa Casa recebia uma verba do Funrural e eu 
liderava todos os médicos. Ô Pedro Simon: “Ninguém 
mexe, esta é para a Santa Casa, para a estrutura, para 
funcionar”. E eu trabalhei. Talvez esse aposto de Mão 
Santa tenha sido dado em gratidão por esses pobres. 
Não, vinha uma verba global. Por isso que os hospi-
tais eram melhores, Luiz Inácio. Todos faziam convênio 
com o Funrural e vinha um x em dinheiro. Vamos dizer, 
hoje, uns R$200.000,00, para a minha Santa Casa. 
Médico nenhum mexe. O provedor, o Seu Coimbra, 
sabe o que significa. Nós tínhamos outros ganhos, e 
eu liderava o grupo médico. Eu via o trabalhador rural, 
eu os atendia. Sei bem o que são os velhos. Olha, por 
muito tempo...

E V. Exª merece respeito, Presidente Collor. Eu 
lhe respeito não é porque não... Respeito porque V. 
Exª merece. V. Exª foi Presidente e eu Prefeito. Mas 
quero dizer por quê. Porque eu sei, o Funrural... Esse 
apelido de Mão Santa foi quando botaram um posto 
do Funrural no Maranhão, em Tutóia, Barro Duro, para 
homenagear o diretor da minha Santa Casa. Luiz Iná-
cio, esse homem morreu com 94 anos. Na véspera, eu 
taquei no peito dele a medalha da Renascença, a Grã-
Cruz. Ele morreu pouco depois, medalhado. Operou, 
o Dr. Cândido de Almeida Athayde, até os 94 anos de 
idade, porque o aposentado tem que trabalhar para 
ter dignidade. 

Pois é. E era para eu representar esse Dr. Cân-
dido. Eu acho que ele tinha medo de um teco-teco do 
Maranhão. Aí, eu, chegado do Rio de Janeiro, fui, com 
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um anestesista e uma freira, e na hora das inaugura-
ções, muito jovem, vindo do Rio, um pós-graduado, 
bebendo cervejinha, o churrasco, o tira-gosto... Aca-
ba a bebida para ir à inauguração e, na hora, um dos 
oradores, Presidente do Sindicato, não sabia o meu 
nome, sabia era o do Dr. Cândido Almeida de Athayde, 
o Diretor de quem eu estou falando, que fez o parto de 
João Paulo dos Reis Velloso. Aí ele disse: “Esse dou-
tor, esse doutor...” – ele não sabia o meu nome, sabia 
era o do Dr. Cândido, que ele esperava, e eu o repre-
sentando –, “doutor da mão santa, que me operou, e 
eu estou aqui”. Chegou em uma rede, naquele tempo 
era rede, e ele era do Funrural. 

Mas chegou o dinheiro para os velhinhos do cam-
po, e os velhinhos distribuíram para os seus familiares, 
os seus netos, Pedro Simon. O Presidente Collor me-
rece respeito porque, quando ele chegou lá, ele man-
dou dar salário-mínimo para esses velhinhos. Não era 
o salário-mínimo, era a revolução. Eu acompanhei e 
vi: as famílias todas, eles ajudavam, os velhinhos, os 
aposentados do Funrural.

A nossa sociedade está uma barbárie, porque a 
família está destroçada. Ontem, eu conversava com 
o que foi líder no Senado, Ney Maranhão, admirando 
que ele ficou com V. Exª, e ele me convencendo a ir à 
China. Eu nunca fui, não tive oportunidade. Conheço, 
assim, de estudo. E ele dizendo que o valor da China, 
a grandeza, Pedro Simon, é a família. É a família! A 
família no nosso País, Luiz Inácio, Vossa Excelência 
está destroçando.

Rui Barbosa, que está ali, Pedro Simon... Pedro 
Simon, este Senado é grandioso. A Pátria é a família 
amplificada. E a nossa família está arrasada. O avô 
é o instrumento mais importante da família. Eu digo 
isso... Eu sei, ele não tem culpa, ele não tem culpa, 
ele não teve o avô. Mas o meu foi muito bom, acabei 
de lhe dizer. Nunca me faltou um livro para estudar. 
Meu avô... 

V. Exª é fruto de Lindolfo Collor... Não era seu 
avô? Ao meu também devo muito, muito. Eu sei, o 
Presidente aí... Lamento, mas o meu... Eu nunca me 
esqueço, eu esperava, no meu aniversário, ele era o 
primeiro que chegava com um dinheirinho. Com aquele 
dinheiro, eu ia passar umas férias felizes em São Luís 
do Maranhão, na casa dos avós paternos.

Então, o avô é muito importante. 
O seu foi, Pedro Simon? Você conviveu com o 

avô?
Os avós do nosso Brasil estão enforcados, estão 

arrasados, estão acabados, estão humilhados pelo 
Governo que está aí. É, é, Presidente Collor, essa é a 
verdade. Os velhinhos cumpriram o que Deus mandou: 
trabalharam, trabalharam, trabalharam, trabalharam, 

trabalharam, trabalharam. Cinquenta anos, Luiz Inácio! 
Fizeram um contrato, Luiz Inácio, conosco.

Poder Judiciário, você está muito fraco. Meu líder, 
do meu partido, Jesus, subiu e disse: “Se és preterido 
pela Justiça, terás o Reino do Céu”. Mas os velhinhos 
querem, e estão sendo perseguidos. Isso é caso de 
Justiça.

O Governo não é só o Executivo. Somos nós. É 
um olhando para o outro, um freando o outro. E esse 
Poder Executivo está errado.

Fizemos um contrato. Os velhinhos pagaram anos, 
anos, anos, anos. Pressão sempre houve. V. Exª pegou 
também. Houve uma história, defasou em 147% – que 
era muito pouco na época, a inflação chegava a 80%, 
100% por mês. 

Todos procuraram atualizar. E aí estão os velhi-
nhos.

Criou-se um monstro. Não existe, neste mundão 
que o Aerolula já percorreu sessenta vezes, não existe 
fator redutor da aposentadoria. Não existe. 

Este Senado é forte por isso. A imprensa não dá 
nada não, só dá palmas para o Luiz Inácio. Por isso é 
que esta televisão tem audiência, porque é a verdade. 
A imprensa vale pela verdade que diz. Então, o que te-
mos a dizer dos aposentados é que isso não existe.

Um deles, do Partido dos Trabalhadores, sindica-
lista, faz uma lei e me busca para ser Relator. Enfim, 
está andando neste Congresso uma, da qual fui Relator, 
que enterra de vez esse fator, que é uma ignomínia, 
uma vergonha, um roubo, um assalto, um castramento. 
Pessoas que passaram trinta, quarenta anos descon-
tando sobre vinte salários mínimos estão ganhando 
dez; quem ganhava dez está ganhando cinco; quem 
ganhava cinco está ganhando dois.

Ô Presidente Collor, e aí? Aí é que a nossa fa-
mília se acabou. 

Eu quero dizer aqui que eu, Senador Mão Santa 
do Piauí, pai da Pátria – posso falar como Cícero, que 
dizia: “O senado e o povo Roma”, e eu digo: o Senado 
e o povo do Brasil exigimos apagar essa nódoa, essa 
vergonha, essa ignomínia. Não existe.

E aprovou-se ela, a lei de que fui Relator. Na CAE, 
convenceram-se os Senadores, na CCJ e na Comis-
são de Direito Humanos. Aqui, por unanimidade. Foi 
ali para aquela Casa e fica naquela vergonha.

É o seguinte, Presidente Luiz Inácio, Vossa Exce-
lência teve instantes de coragem e de verdade quando 
passou por ali e disse que aquela Casa tinha trezentos 
picaretas. Ô Pedro Simon, nós podemos fazer uma con-
tagem, uma CPI para saber quantos picaretas existem, 
se o número aumentou, se diminuiu ou se permanece 
o cálculo do Luiz Inácio. Vou já dizer.

    13ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 14 59259 

E aí foram para lá. São três projetos. Esse, para 
enterrar o redutor; um que nós recontamos para res-
gatar o que estava defasado, dezesseis vírgula pouco 
por cento. Sua Excelência o Presidente Luiz Inácio, 
inspirado por aloprados, vetou, e este Congresso não 
tem a grandeza... O que avacalha é isto. E eu estou 
aqui é para ensinar. Eu fui prefeitinho no tempo que V. 
Exª... A Câmara Municipal de Parnaíba, ô Pedro Simon, 
vetou coisa minha, e eu não estou aqui diminuído. Eu 
governei o Estado do Piauí, os Deputados vetaram, 
e eu não estou diminuído. Eu me curvei ao jogo de-
mocrático, ao Poder Legislativo, à lei. Esse negócio 
de não poder derrubar veto, isso é que envergonha o 
Congresso, isso é que apodrece o Congresso. Derru-
baram o meu, Luiz Inácio, e eu estou aqui, tranquilo, 
acreditado, respeitado, até amado. Porque aonde eu 
chego agora é negócio de tirar retrato, dar autógrafo. 
Eu já estou duvidando que eu dou mais do que esse 
Roberto Carlos. É! Por esta coragem, por esta verda-
de, por seguir o Pedro Simon. 

Pedro Simon, e aí? Está aqui a desgraceira: os 
velhinhos... E eu vou dizer isso. Amigo, a gente tem 
pouco. Outro dia eu vi V. Exª fazendo uma análise, eu 
estava do seu lado. Mas eu quero dizer um. Eu conheço 
muita gente. Eu conheço o Senado todo. Eu conheço 
muitos da Câmara. Eu espero que eles apaguem esse 
negócio de picareta, tendo coragem diante do Natal, 
a festa do nascimento do nosso líder Jesus. Que eles 
apaguem esse negócio de picareta!

Ô Michel Temer, V. Exª está é lascado, não vai ser 
é nada do que pensa servindo este Governo. 

Olha, quero lhe ensinar uma. Aliás, o Barack 
Obama disse – li os dois livros dele, o melhor é aque-
le em que ele conta a vida – só o seguinte, Presiden-
te Collor: “Eu não sou um maconheiro, por causa dos 
meus avós”. Claro que ele teve pai e mãe, um bocado 
de dificuldades, mas ele foi educado. E quero dizer 
aqui que sou melhor avô do que pai. Porque pai, eu 
trabalhava muito, Pedro Simon. Chegava de madruga-
da. Os meninos foram educados pela mãe, Adalgisa. 
Trabalhava muito, muito, muito. Todos que eram esfa-
queados, baleados, abalroados, eu ia... E os netos, 
eu já estou aqui, e aqui é uma vida mais mansa, já dá 
para estar atento.

Então, os nossos velhinhos fizeram compromis-
sos, acreditando no compromisso do Governo brasileiro: 
pagar a bolsa de estudo do filho em uma faculdade, 
do neto; ajudar um genro, em uma doença, com o re-
médio. E eles não puderam cumprir. Porque o nosso 
Governo tungou, capou – é como se diz lá no Piauí 
mesmo –, castrou, roubou mesmo, o termo é esse. Um 
contrato! Ô Presidente! Então, ainda está na família. 
O neto não respeita, não acredita e chama o avô de 

mentiroso, o que não é. Mentiroso, falso, covarde, la-
drão é o Governo. É, não paga a aposentadoria, que 
está reduzida. 

Vou contar um fato: um quadro vale por dez mil 
palavras. Rotary Club. Pedro Simon, eu, muito novo, 
fui convidado para entrar num clube de serviço. Quem 
não vive para servir não merece viver. Passei a cha-
má-lo de padrinho – quando lhe convidam é padri-
nho. Aliás, em toda sociedade da minha cidade e do 
Piauí que ele ia: “Meu afilhado! Meu afilhado!”. Vou 
dar só um quadro para você ver a verdade. O melhor 
homem que conheci – conheci esses Senadores to-
dos, conheço muita gente; tenho 67 anos –, o melhor 
homem que conheci foi Presidente do SESC/Senac. 
Tinha um status, aposentadoria, compromisso. Aí eu 
recebi um telefonema: suicidou-se. É, o melhor homem 
que conheci está no céu. Deus não vai julgar por um 
instante, mas por uma vida toda. Mas não é possível! 
Foi governador, foi Presidente do Sesc, a esposa dele 
estava internada, 60 anos de casados – imagino isso, 
agora que tenho 40! –, a Adalgisinha dele lá, e ele não 
pôde pagar o hospital. 

Presidente Collor, viu, viu o que está acontecen-
do com os velhinhos? Eles planejaram, eles sonharam 
com base em número certo, eles assumiram compro-
missos, status. Como compreender que um homem 
que foi tudo, que criou as maiores instituições, foi pre-
sidente da Federação do Comércio, não teria dinheiro 
para pagar! E o hospital botou para fora. 

Esse negócio de dizer que está bom, Collor, que 
a medicina é avançada! Eu sei, eu sou o Mão Santa, 
eu sou médico. Era o Pelé fazendo gol, Dom Hélder 
celebrando, Roberto Carlos cantando e eu operando 
numa Santa Casa. Que ela é avançada, ela é. Eu sei o 
que é a medicina. Eu trabalhei com Adib Jatene, com 
Zerbini, no início. Ela é boa para quem tem dinheiro 
e para quem tem plano de saúde. Para nós, Senado-
res, que nos oferecem: “Não quer ir para São Paulo, 
não, fazer um check-up?”, a gente bonzinho. Mas para 
o pobre...

Pois o melhor homem que eu conheci se suicidou 
porque não tinha dinheiro para pagar a internação de 
sua esposa. Esse é o retrato de todos os aposenta-
dos do Brasil.

Pedro Simon, O Globo: “Governo segura votação 
de reajuste de aposentado”. Isso é uma vergonha! O 
Boris Casoy podia dizer. Agora, eu posso aqui... para 
me tirarem daqui... 

Olhem para cá: “Pré-sal adia acordo para apo-
sentado”. 

Isso é uma vergonha, Pedro Simon! 
Luiz Inácio, o que é que aposentado tem a ver com 

pré-sal? Só se Vossa Excelência está pensando em 
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tirar o sal para salgar os defuntos que estão morrendo 
aí, com fome, famintos, sem remédio e sem coisa...

Então, essas são as nossas palavras. 
Michel Temer, V. Exª está errado. Eu trabalhei pela 

sua eleição para Presidente. V. Exª não vai chegar a 
lugar nenhum. Esse negócio que eles pensaram aí, 
esses aloprados, porque Luiz Inácio diz que gosta de 
ser eleito... Que não faz greve...

Eu vi! A imprensa não diz, não; não tem coragem, 
não. Só fazem o errado. A imprensa não diz, não diz. 
Isso a gente sabe. Eu vi. Eu li. Eu sou do Nordeste. 
“Meninos, eu vi”, Gonçalves Dias, I-Juca Pirama. “Me-
ninos, eu vi”. Eu vi a cena mais feia. Isto, sim. Isto é 
que é vergonhoso no Congresso, o que eu vi aqui de 
mais feio. Eu saí aqui estimulado para acompanhar o 
projeto. Telefonei. E, com autoridade de Presidente, 
que ocupava Michel Temer, ele botou... E eu cheguei 
lá. Fiquei orgulhoso do meu partido, o Partido Social 
Cristão. O Líder falou, Hugo Leal, dizendo que o partido 
jamais podia negar o seu apoio aos velhinhos injus-
tiçados, humilhados, arrasados. E aí ele citou que eu 
estava adentrando... Aqui parece o Maracanãzinho; lá 
é o Maracanã, é grandão. Pedro Simon, “meninos, eu 
vi”. Eu não vi nenhum... É tanta revista neste Brasil, é 
tanto jornal, é tanto fotógrafo! Olha lá, está tirando... 
Devia estar tirando era lá essa fotografia. Presidente 
Collor: “meninos, eu vi” (Gonçalves Dias). Atentai bem. 
Aí o Hugo Leal diz: “vai adentrando”. Bateram palmas 
pelo nosso comportamento. Aí, aquela advertência: 
não pode aclamar, pode-se chamar a polícia do Con-
gresso, esvaziar as galerias... As ameaças costumeiras 
aos velhinhos, viu Pedro Simon?

Aí foi falar o Vaccarezza. Vagareza! Até o nome 
é devagar. Por isso é que esse bicho não anda. É até 
um rapaz bom, é médico lá de São Paulo. Eu vi, Pedro 
Simon! Que pena! Não tem uma fotografia! Eu não vi 
uma. Deviam tirar é lá. Aí, aquela advertência, de que 
os velhos não poderiam aplaudir, torcer, não é? Aí, 
quando o Vaccarezza foi defender o indefensável, Pe-
dro Simon, ó Deus, ó Deus, ó Deus! Que nunca acon-
teça isso comigo. Prefiro perder tudo. Pedro Simon, 
aí eu vi o Vaccarezza falando em nome do Governo, 
defendendo o indefensável. Os velhinhos dignos, res-
ponsáveis, que trabalharam, trabalharam e trabalha-
ram, obedecendo a lei de Deus, só puderam fazer 
uma coisa: deram as costas. As costas! Eu, aqui, no 
Maracanã, olhando bem aí. 

Pedro Simon, isso nunca lhe aconteceu. Que 
Deus me faça também nunca merecer isso! Os velhi-
nhos, com a sua força, com a sua dignidade, com a 
sua coragem, só tiveram uma reação, Pedro Simon: 
viraram as costas para a voz do Governo.

Então, esta Casa é para isso. Advirto e acredito: 
ele botou para votar, mas não dá mais para esperar.

Rui Barbosa, que está aí, disse: “Justiça tardia é 
injustiça manifesta”. Está tardando demais. Ficam com 
essa enrolada de pré-sal aqui!

O Presidente Collor é Presidente da Comissão de 
Infraestrutura. Esta é uma Casa de gente preparada: 
não tem nada a ver com sacrifício, com humilhação, 
com sofrimento. 

Ó Deus, ó Deus, ó Deus, que antes do Natal ve-
nham umas bênçãos de coragem para os Srs. Depu-
tados Federais para que apaguem aquele apelido de 
trezentos picaretas e venham a ser a esperança de 
justiça para os nossos velhinhos!

A maior estupidez é perdermos a esperança. E eu 
vim aqui com coragem, mas com essa esperança! Aí, 
sim, quando Rui fez a lei, e a Princesa assinou, a aos 
escravos, jogaram flores nos parlamentares. Aí, sim, 
os velhos idosos irão jogar suas orações. Enganam-se 
aqueles que pensam que eles não influenciam.

Barack Obama não pensou assim, Barack Oba-
ma, que diz que ele é o cara. Luiz Inácio, atentai bem, 
quando Barack Obama chegar a saber desse genocí-
dio dos nossos velhinhos, ele pode terminar a frase e 
dizer: é o cara, mas é o cara de pau que acabou com 
os velhinhos do Brasil!

O SR. PRESIDENTE (Fernando Collor. PTB – AL) 
– Esta Casa ouviu as palavras do Senador Mão Santa, 
a quem passo, agora, a Presidência dos trabalhos.

O Sr. Fernando Collor deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão 
Santa, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Este é o Senado da República, numa sessão de sexta-
feira. As sessões de sexta-feira são feitas para que os 
Parlamentares apresentem os seus pronunciamentos 
mais demorados, mais abalizados e suas teses. O Se-
nado assim se engrandeceu, quando Rui Barbosa fez 
pronunciamento nesta Casa de quatro horas; Paulo 
Brossard fez de três horas. E garantiram ressurgir a 
democracia neste País.

Convidamos para usar da palavra, agora, o Se-
nador do Rio Grande do Sul, do PMDB, Pedro Simon. 
Como Rui Barbosa, Pedro Simon já garantiu pela von-
tade soberana, sábia e decisiva do povo do Rio Grande 
do Sul igualar-se a Rui Barbosa, que teve de mandato, 
nesta Casa, 32 anos. O mandato de Pedro Simon vai 
até 2014 – é, Pedro Simon? –, quando ele completa 32 
anos, igual à passagem de Rui Barbosa nesta Casa. 
Igual não em tempo; em qualidade e virtudes. Pedro 
Simon faz este Senado da República ser respeitado, 
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não só no Brasil, mas em todo mundo. Seu mandato 
vai até quando?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mais 
cinco anos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Aí, completa 32 anos, como Rui Barbosa. Mas, nas 
virtudes, também, já está empate!

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, eu estava em casa e liguei a TV Senado. 
Não sei por que, eu desconfiei que não ia ter sessão. 
Aí, vi a figura de V. Exª e disse: “Não, se lá está o Mão 
Santa, mais uma vez – e o plenário vazio – eu, pelo 
menos, vou lá dar minha solidariedade”. E vim cor-
rendo para cá.

Eu acho que o trabalho que V. Exª faz, valo-
rizando esta Casa, principalmente nas sessões de 
segundas-feiras e sextas-feiras, é algo que merece 
bastante respeito. 

É triste, Sr. Presidente, mas está ali no painel: 210ª 
sessão. É uma sessão não deliberativa. Então, não tem 
presença. Ninguém precisa assinar presença. E, não 
tendo presença, a maioria não vem. Na segunda-feira 
vai ser a mesma coisa.

Então, esta Casa, que deveria funcionar às se-
gundas, terças, quartas, quintas e sextas-feiras, funcio-
na, na verdade, na verdade, às terças e quartas-feiras. 
Nas quintas-feiras, já não funciona a todo vapor; nas 
sextas-feiras e nas segundas-feiras, as sessões são 
não deliberativas, e a Casa funciona porque o Senador 
Mão Santa está aqui – às oito e meia ele já está aqui. 
Aliás, na verdade, na verdade, o Senador Mão Santa e 
nós não cumprimos o Regimento, porque o Regimento 
exige um certo número de Senadores presentes para 
que a sessão possa ser aberta. Eu também, já muitas 
vezes, participei e abri sessões com dois ou três pre-
sentes. Não importa: é mais importante abrir do que 
permitir que a sessão não ocorra. Por isso, quando V. 
Exª, em seu pronunciamento, fala – e fala muito bem 
– na análise feita pelo Governo Federal e pelo Presi-
dente Lula... 

Eu tenho dito que o Presidente Lula vive um 
momento de grande euforia mundial. Ainda ontem, 
uma revista, em lista em que enumerou os homens 
mais poderosos do mundo, colocou o Lula na frente 
do Presidente da França e na frente de uma série de 
pessoas da maior importância. Lá estava ele. Mas eu 
tenho dito que o Presidente Lula tem de se cuidar no 
que diz respeito a uma questão: a soberba. 

Presidente Mão Santa, V. Exª, como eu, sabe 
que a soberba é um dos chamados pecados capitais; 
ao lado da gula, da ira, da inveja e da cobiça, está a 
soberba. Eu até entendo. Alguém, como o Presiden-

te Lula, que veio de onde ele veio... V. Exª tem razão, 
Presidente Mão Santa: ele tem o curso do Sesi. Mas V. 
Exª há de concordar que gente como Fernando Henri-
que e tantos outros, que têm curso de pós-graduação 
na Sorbonne e tudo mais, não chegaram aos pés do 
Lula. Ele, realmente, é um grande homem, tem grandes 
causas e está fazendo um grande governo. 

Há casos como o que o Presidente Mão Santa 
apresentou aqui. Realmente, o que o Presidente Lula 
e o seu Governo estão fazendo com os aposentados 
é uma maldade, é uma profunda maldade.

Esta Casa aprovou o projeto do Senador Paim 
por unanimidade. E lá, na Câmara, estão brincando 
com os aposentados: transferem para amanhã, trans-
ferem para depois, fazem uma reunião aqui, fazem 
outra reunião lá, fazem outra não-sei-onde, mas não 
têm coragem de rejeitá-lo.

Que o rejeitem! Podem dizer que não dá, que não 
há condições para aprová-lo. Que o rejeitem de uma 
vez! Mas eles não têm coragem de fazer isso, porque 
é negativo do ponto de vista eleitoral. Não aprovam o 
projeto e ficam, durante anos, discutindo “uma fórmula 
intermediária”. É tudo de mentirinha, nunca chegam a 
conclusão alguma!

Isso é cruel, realmente isso é cruel. Mas o que 
eu vejo no Presidente Lula é a soberba. Eu até enten-
do: são tantas coisas boas que estão acontecendo 
com ele... 

Outro dia, a televisão nacional o mostrou em Lon-
dres. Era uma recepção para um estadista! Inclusive, a 
Rainha da Inglaterra o recebeu e o encheu de elogios. 
O Primeiro Ministro, o Parlamento... Uma entidade criou 
um prêmio novo para os grandes nomes, e ele foi pre-
miado como grande construtor de condições de paz e 
crescimento na América Latina. É uma série...

Amanhã já pegará o avião para ir a Paris, chamado 
que foi pelo Presidente da França. É um chamado im-
portante, porque o Presidente da França quer dialogar 
com o Lula para encontrar uma fórmula para levar a 
Copenhague, para chegar a um entendimento quanto 
a uma proposta para ser levada a Copenhague, para 
que a reunião que irá debater o meio ambiente não seja 
um fracasso, como muita gente está esperando.

Então, isso tudo está levando o Lula a uma po-
sição... Vou ser muito sincero, Presidente, não é fácil 
conviver com os elogios, os abanos e tudo mais e ter 
a humildade de se conservar um Presidente com os 
pés no chão. Ele vive a euforia: bate-boca com o Presi-
dente Fernando Henrique, bate-boca com a oposição, 
é o dono da verdade. 

Nesse contexto, eu gostaria de analisar o apagão. 
Acho que, de certa forma, Sr. Presidente, o apagão 
veio para que o Presidente Lula baixe um pouco o tom 
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da voz. O apagão aconteceu no governo do Fernando 
Henrique. A Ministra Dilma disse que o apagão não vem 
do céu não, o apagão acontece pelas deficiências do 
sistema. Pois agora veio o apagão. Nosso correligio-
nário, o Ministro de Minas e Energia, mostrando uma 
ingenuidade fantástica, disse que o apagão foi por 
causa de um raio, que está encerrado o assunto e não 
se fala mais nisso. Claro que S. Exª não é um técnico, 
não é uma pessoa entendida na matéria.

Se fosse, entenderia que os técnicos do Minis-
tério de Minas e Energia não podem dizer: “Não se 
fala mais nisso”. É preciso que se dê uma explicação 
completa sobre o que aconteceu, e os órgãos técnicos 
do Ministério de Minas e Energia, com muita respon-
sabilidade, disseram: “Vamos estudar e vamos dizer 
o que aconteceu”.

Mas o que eu quero dizer é outra coisa quanto a 
esse apagão de agora. Eu não concordo com a opo-
sição, que quer transformá-lo num palanque eleitoral, 
condenando a Ministra e tudo mais. Não é por aí que eu 
quero falar. O que eu quero falar é para o Lula ver que, 
às vezes, um raio cai duas vezes num mesmo lugar.

O que aconteceu no governo Fernando Henrique 
– e o PT, o Lula e a Ministra fizeram uma guerra san-
ta de ridicularização – aconteceu no governo dele. E 
talvez tenha acontecido no auge do endeusamento do 
Presidente Lula para ele ser mais modesto, para ele 
não ter tanta soberba, para ele ser mais simples, para 
ele ser mais humilde, porque assim será muito melhor 
para ele. Eu vejo as coisas assim. Não vejo como uma 
desgraça o que aconteceu. Não entendo o que acon-
teceu, os técnicos vão explicar – uns dizem que foi um 
raio, outros dizem que um raio não teria condições de 
fazer o que fez. Que o Lula seja mais modesto. Cuida-
do com a soberba, Presidente Lula! 

Eu entendo isso. Afinal, com 80% de aprovação 
popular, de prestígio, onde o Lula entra ele é endeusa-
do, são aplausos e mais aplausos. A própria oposição, 
a começar pelo Governador Serra, faz questão de não 
colocar o Lula no debate – disse: “Eu não vou fazer 
uma campanha contra o Lula, vou fazer uma campa-
nha após o Lula, o Lula não está na discussão”. Essa 
é uma decisão inteligente, porque o Lula tem uma 
imensa popularidade. 

Mas que o Lula não se deixe levar pela euforia. 
Agora, por exemplo, ele declara que não houve men-
salão, que o mensalão foi uma tentativa de golpe da 
oposição. 

Eu sou o Senador que foi ao Governo quando 
o Waldomiro, Subchefe da Casa Civil, apareceu na 
televisão pegando dinheiro, com dinheiro nas mãos, 
discutindo o percentual que ele ia ganhar na banda-
lheira. Eu fui ao Lula e disse: “Demita, Presidente. É 

o início do seu governo. Demita para mostrar o estilo 
do seu governo”. Mas ele não demitiu. Pediu-se uma 
CPI, mas ele, Lula, e o Presidente do Congresso não 
deixaram que se criasse a CPI.

Tivemos de ir ao Supremo, e o Supremo mandou 
criar a CPI. E a CPI, que tinha em seu comando dois 
homens do Governo, Presidente e Relator – o ilustre 
Senador do PT do Mato Grosso do Sul era seu Presi-
dente –, concluiu com o mensalão. O Procurador-Geral 
da República fez a denúncia contra os quarenta, e o 
Supremo Tribunal aceitou essa denúncia. 

Eu não vi tentativa de golpe por parte de ninguém. 
E agora vem o Presidente Lula dizer que o mensalão é 
mentira, que não houve mensalão. Houve, Presidente 
Lula, houve corrupção muito séria, e o seu Chefe da 
Casa Civil teve seu mandato cassado lá no Supremo 
porque foi considerado o chefe da quadrilha.

Vivemos uma hora muito delicada. Os valores são 
deixados de lado. O Governo segue uma linha: nunca 
aquela bandeira defendida no livro O Príncipe – o fim 
justifica os meios – esteve tão alta.

O próprio Presidente Lula disse que se tiver de 
fazer um acordo com Judas ele faz. Aliás, ele tem fei-
to: é só ver a biografia daqueles que fazem parte da 
aliança do Governo; para entrar tem de estar sendo 
processado no Supremo. Se não está sendo proces-
sado, não tem chance alguma de ser convocado pelo 
Governo para qualquer cargo. É só reparar para ver 
quem são os Ministros, quem são os convocados do 
PMDB e de outros partidos e suas biografias.

Sr. Presidente, se V.Exª me permite, eu gostaria 
de pedir que fosse transcrito nos Anais o seguinte. 

No dia 19 de outubro, por obra e graça do povo 
do Paraná, através de seus representantes na As-
sembléia Legislativa, eu me tornei Cidadão Honorário 
do Paraná.

Mário Quintana, o grande poeta gaúcho, escre-
veu um dia: “Quando abro a cada manhã a janela do 
meu quarto/ É como se abrisse o mesmo livro/ Numa 
página nova...”.

Pois é, o povo do Paraná acaba de escrever, no 
livro da minha existência, uma página especial, daque-
las que a gente abre sempre quando se quer recordar, 
com carinho, as passagens mais comoventes e mais 
importantes da nossa história. 

A proposta partiu do Deputado Estadual Caíto 
Quintana. O diploma foi assinado pelo Deputado Nel-
son Justus, Presidente da Assembléia Legislativa; pelo 
Desembargador Carlos Augusto Hoffmann, Presidente 
do Tribunal de Justiça, e pelo Governador do Estado 
Roberto Requião, todos presentes na reunião. 

Muitos amigos meus também me prestigiaram, 
com a presença e com o abraço, naquela tarde de 
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segunda-feira, dia da semana que, segundo o mesmo 
poeta gaúcho, “existe para que nos dê a impressão de 
que a vida não continua, mas apenas recomeça”. 

Cito, apenas como referência ilustrativa, Euclides 
Scalco, velho e querido companheiro dos tempos do 
verdadeiro MDB; Ittala Nandi, amiga de longa data, que 
tão bem soube compreender a multiplicidade cultural 
do Paraná e ali implanta um belíssimo projeto de pro-
dução audiovisual e um Pólo de Cinema; e Gustavo 
Fruet, seguidor dos passos firmes e da estirpe de seu 
pai, Maurício, um nome que honrou o Paraná e que, 
hoje, vê seu filho na mesma trajetória.

O Paraná é uma síntese de todos os continentes, 
povos que mantêm o orgulho das suas origens, mas que 
se unem na paixão de serem, todos, paranaenses.

Os paranaenses são uma mistura de feições e 
de sotaques de japoneses, franceses, suíços, lituanos, 
poloneses, ucranianos, ingleses, alemães, africanos, 
libaneses, italianos, judeus e de outros tantos descen-
dentes de outras nacionalidades, que se juntaram ao 
povo de raiz, que vem desde os indígenas, nos tempos 
do descobrimento do Brasil.

Não é a toa que o Paraná é conhecido como 
“Terra de todas as gentes”.

Pois bem, com muita honra, eu agora sou, tam-
bém, um cidadão do Paraná, um Estado do qual se 
orgulham, também, todos os brasileiros, por seu de-
senvolvimento econômico e social, por suas belezas 
naturais, suas festas, danças, roupas, comidas, cores, 
seu artesanato e sua multiplicidade cultural.

Eu senti ali, no exato momento em que recebi o 
diploma de rara beleza, emoldurado com desenhos de 
araucárias, o Pinheiro-do-Paraná que, desconfio, cau-
sa inveja santa a outros campos deste País, a energia 
positiva de todos os paranaenses. 

Em mão dupla, eu dividi tão emocionante honraria 
igualmente com todos eles. Do mais modesto ao mais 
influente. E tenho certeza de que a minha exaltação 
ao Estado do Paraná é unanimidade nesta Casa, até 
porque todos os Estados brasileiros aqui representados 
encontram seus respectivos sotaques entre os parana-
enses. O Paraná os acolheu na vida e na lida. 

É por isso, Sr. Presidente, que solicito a V. Exª que 
seja incluído nos Anais do Senado Federal o inteiro 
teor do meu pronunciamento feito naquela bela e emo-
cionante cerimônia. Quem sabe possa ser também o 
prenúncio não apenas de uma vida que continua para 
todos nós, mas que recomeça.

Peço, Sr. Presidente, que seja transcrito o meu 
pronunciamento nos Anais da Casa.

Aproveito a tolerância de V. Exª, Sr. Presidente, 
para fazer uma referência que considero muito impor-
tante à minha cidade, Caxias do Sul. 

Comecei como estudante, continuei como advo-
gado no Tribunal de Júri e agora vão fazer uma festa 
pelos 50 anos da Faculdade de Direito. Dr. Virvi Ramos, 
Dr. Ary Zatti Oliva, nós ajudamos a criá-la. Criamos. 

Eu tive a honra de ser o professor de Economia 
Política que deu a primeira aula da Faculdade de Direito 
de Caxias do Sul. Faz 50 anos. A Câmara de Vereado-
res estará homenageando-a nessa semana.

Mas eu quero registrar com muito orgulho que 
Caxias do Sul foi considerada a Capital Brasileira da 
Cultura de 2008. A constatação veio ao final de impor-
tante estudo realizado pelo Ipea (Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada), do Ministério de Planejamento, 
e pelo Ministério da Cultura, com base em dados le-
vantados pelo IBGE em 2006, quando foi examinado 
o perfil brasileiro dos Municípios.

Naquele estudo do IBGE, várias perguntas foram 
feitas às administrações municipais para tentar avaliar 
as políticas voltadas para a área da cultura. Foram exa-
minadas, por exemplo, as características do órgão mu-
nicipal gestor da cultura. Receberam maior pontuação 
nesse quesito aquelas cidades que possuem secre-
taria ou fundação para gerir os eventos culturais. Em 
segundo lugar, avaliou-se a atuação desse organismo 
cultural, se ele atendia aos interesses de diversos seto-
res do Município. Também foi considerada a existência 
de uma política cultural permanente e efetiva, mantida 
apesar da eventual alternância das forças políticas no 
governo do Município.

Cito, ainda, outros fatores considerados pelo 
IBGE: adesão do Município ao Sistema Nacional de 
Cultura, participação da sociedade na elaboração do 
Plano Municipal de Cultura, existência de lei municipal 
de fomento à cultura, proteção ao patrimônio artístico 
e cultural do Município, escolha democrática dos in-
tegrantes do Conselho Municipal de Cultura e partici-
pação intensa da coletividade.

Para obter esse galardão, que foi disputado por 
5.562 Municípios brasileiros, Caxias do Sul recebeu o 
primeiro lugar em Fortalecimento Institucional e Gestão 
Democrática. Município da Cultura. Depois de Caxias, 
que teve índice de 212,35, vieram Campo Mourão e 
Ponta Grossa, cidades paranaenses.

Sr. Presidente, eu quero aproveitar essa ocasião 
para destacar aqui a administração extremamente com-
petente do atual Prefeito de Caxias, meu velho amigo 
e companheiro José Ivo Sartori, Prefeito reeleito. 

Tenho acompanhado de perto o excepcional de-
sempenho de Sartori à frente da Prefeitura de Caxias 
do Sul. A sua reeleição, em 2008, foi uma mostra da 
percepção que o povo da minha terra tem do trabalho 
desse grande homem público.
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Quero ainda ressaltar a atuação da Secretaria 
Municipal de Cultura de Caxias do Sul, que tem como 
competência cultivar, criar, estimular, promover e pre-
servar as manifestações artísticas e culturais: teatro, 
música, literatura, dança, artes visuais, cinema, vídeo, 
folclore e arte popular.

Comandada pelo jornalista Antonio Feldmann, 
a Secretaria de Cultura de Caxias tem proporcionado 
o acesso dos cidadãos aos bens culturais tangíveis e 
inteligíveis, materiais ou imateriais, de modo a suscitar 
o desenvolvimento artístico e cultural do cidadão.

Na minha cidade, Caxias do Sul, preservamos 
com cuidado a riquíssima herança cultural local por 
meio da pesquisa e da proteção ao patrimônio histó-
rico, artístico, arquitetônico e paisagístico. Digo com 
orgulho que os caxienses trabalham pelo resgate e 
pela catalogação permanente do acervo da memória 
da cidade.

Destaco a atuação dos espaços culturais lo-
cais, como a Casa de Cultura Percy Vargas de Abreu 
e Lima, que abriga a Biblioteca Pública Dr. Demetrio 
Niederauer; o Programa Permanente de Estímulo à 
Leitura (PPEL); o Teatro Pedro Parente e a Galeria de 
Arte Gerd Bornheim.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, aprovei-
tando esta oportunidade, gostaria de acrescentar que 
Caxias do Sul também foi considerada, há pouco tem-
po, o Município brasileiro que lidera o ranking do Índi-
ce de Desenvolvimento Familiar (IDF). Caxias do Sul 
lidera esse ranking!

O IDF, segundo o Ministério de Desenvolvimento 
Social, que o criou, é ainda mais efetivo que o Índi-
ce de Desenvolvimento Humano (IDH) para apurar a 
situação real da nossa população. O indicador criado 
com base no monumental acervo de informações re-
colhidas nos bancos de dados da Bolsa Família leva 
em conta seis fatores: nível de escolaridade, possibili-
dade ou não de acesso a um posto de trabalho, renda 
efetiva em dinheiro, desenvolvimento estudantil, con-
dições reais de moradia e vulnerabilidade (volume de 
recursos de que uma família necessita realmente para 
seu sustento).

Reproduzo a seguir parte da reportagem divul-
gada pelo jornal O Pioneiro, de Caxias.

A cidade brasileira onde os pobres são 
menos pobres: esse foi o título conquistado por 
Caxias do Sul, de acordo com um indicador 
traçado pelo Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome. O Índice de Desen-
volvimento Familiar (IDF) do Município atinge 
0,71, o mais alto do país [ou seja, o mais alto 
de todos os Municípios do Brasil]...

Senador Mão Santa, no ano passado, Caxias foi 
considerado Município livre de analfabetismo pelo Mi-
nistério da Educação (MEC). Com uma taxa de menos 
de 3% de pessoas que não sabem ler, nem escrever, o 
nível de alfabetização caxiense se equivale ao de pa-
íses da Europa. Segundo o Ministério do Desenvolvi-
mento, quase 100% da cidade é atendida por rede de 
água e esgoto. Quase 100% da cidade é atendida por 
rede de água e esgoto! O Produto Interno Bruto (PIB) 
per capita, que quase atinge R$21 mil, foi outro fator 
levado em conta para o indicador positivo.

Apenas 5,3% dos moradores da cidade recebem 
o Bolsa Família. Numa cidade como Caxias, onde mi-
lhares e milhares de trabalhadores, milhares e milhares 
de pessoas vivem nas vilas populares, apenas 5,3% 
dos seus moradores recebem o beneficio do Bolsa 
Família. É um dos menores índices do Brasil, porque 
o resto é empregado, trabalha, vive do seu trabalho, 
não precisa do Bolsa Família.

O Índice de Desenvolvimento Familiar (IDF) va-
ria de 0 a 1. Quanto mais perto de 1, melhor o resul-
tado. Mas vejamos em mais detalhes o que é levado 
em conta.

O item vulnerabilidade tenta medir o volume de 
recursos a mais que a família precisa para se sus-
tentar, levando-se em conta que se incluem, como 
exemplo, gestantes, mães amamentando, crianças, 
adolescentes, jovens portadores de deficiências e ido-
sos. Quanto mais membros considerados vulneráveis, 
pior é o indicador.

Já o item escolaridade considera o nível de ins-
trução das pessoas da família. Se há analfabetos ou 
analfabetos funcionais – até quatro anos de escolari-
dade –, o índice piora.

Em relação ao acesso ao trabalho, o IDF analisa 
a oportunidade que as pessoas têm de encontrar uma 
forma de trabalho. Considera se mais da metade dos 
membros da família está ocupada, se trabalha na área 
rural, no setor formal ou informal, se recebe mais de 
um salário-mínimo. Quanto mais trabalhadores, mais 
elevado é o índice.

No que se refere à renda, o Programa do MDS 
mede o quanto da renda da família é em dinheiro. Ava-
lia qual é a despesa e a renda da família e considera 
a parte do sustento que não vem dos programas de 
transferência de renda. Quanto maior a renda e quan-
to maior a parte que não vem do Bolsa família e de 
outros, melhor o indicador.

No quesito desenvolvimento infantil, o estudo 
considera se há trabalho infantil na família, crianças 
fora da escola ou em atraso escolar, por mais de dois 
anos, e adolescentes e jovens analfabetos.
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Por fim, avalia as condições de habitação, levan-
do-se em conta se a moradia é própria, se há mais de 
dois moradores por dormitório, o tipo de material de 
construção, se há acesso à água potável, saneamento 
e coleta de lixo adequados e energia elétrica.

Como se vê, trata-se de um levantamento exaus-
tivo, que, julgo eu, fez uma radiografia reveladora, mais 
profunda e mais exata, das condições em que vive 
nossa população.

O estudo comprovou, como disse o jornal O Es-
tado de S.Paulo, que “os pobres mais pobres do Brasil 
estão onde o assistencialismo público equivale a pou-
co mais do que uma esmola social e onde o trabalho 
assalariado praticamente inexiste”.

Na maior parte dos Municípios, segundo O Estado 
de S.Paulo, os piores indicadores são os que se referem 
ao “acesso ao conhecimento – presença de analfabe-
tos ou pessoas com menos de quatro anos de estudo 
na família – e ao trabalho, que leva em conta pessoas 
ocupadas com rendimento acima de um salário-mínimo, 
os piores na maior parte dos Municípios”.

E diz ainda O Estadão: 

Isso significa que praticamente ninguém, 
dentre as famílias mais pobres dessas locali-
dades, tem emprego formal ou mesmo fixo fora 
da agricultura de subsistência. E, mesmo que 
procurem, terão muita dificuldade em encontrar 
algo que os ajude a sair da dependência de 
programas como o Bolsa-Família. Nas cidades 
em que os pobres são mais pobres, não há 
trabalho. Apesar da universalização recente do 
acesso à escola, a geração de jovens e adul-
tos ainda foi pouco além das primeiras séries 
do ensino fundamental. E, na maior demons-
tração de que ali está a pobreza marginaliza-
da, mora-se muito mal. Há excesso de gente 
habitando casas precárias, sem saneamento, 
água tratada, esgoto, coleta de lixo ou mesmo 
sem eletricidade.

Sr. Presidente, Senador Mão Santa, Srªs e Srs. 
Senadores, o Município de Caxias do Sul é hoje o se-
gundo polo metal-mecânico do País e um dos maiores 
da América Latina. Conta com cerca de 6,5 mil indús-
trias que levam Caxias do Sul a produzir quase 6% do 
PIB do Rio Grande do Sul. No entanto, nacionalmente, 
Caxias é mais conhecida como a terra da uva e do vinho, 
porque é a mais destacada das cidades que surgiram 
na região colonizada pelos imigrantes italianos.

Em tempos remotos, aquela área era conhecida 
como Campo dos Bugres, por ter sido habitada por 
índios Caingangues. Na segunda metade do século 
XIX, o governo imperial do Brasil decidiu colonizar 

regiões desabitadas do sul do País e incentivar a vin-
da de imigrantes da Itália. Na ocasião, em função da 
guerra de unificação italiana, aquela nação passava 
por grave crise social e econômica, com os agricultores 
empobrecidos não garantindo sequer a subsistência 
lá na Itália.

Os primeiros colonos, vindos da região do Vêne-
to, vieram em 1875. Depois de uma travessia oceânica 
que durava mais de um mês, em navios superlotados, 
em que ocorriam muitas mortes por doenças, chega-
vam ao Rio de Janeiro, onde ficavam de quarentena. 
Depois, embarcavam em vapores até Porto Alegre, de 
onde seguiam até São Sebastião do Caí, Montenegro 
ou Rio Pardo. Daí, subiam a serra a pé, em lombo de 
burros ou em carretas, atravessando a região, ainda 
praticamente selvagem, até Campo dos Bugres.

Instalados em barracões, aguardavam por muito 
tempo a divisão dos lotes – 63 hectares de área para 
cada família –, a abertura de estradas e a concessão 
de ferramentas e de sementes. Depois, os lotes foram 
gradativamente reduzidos para 44, 30 e 25 hectares. 
Esses lotes eram reembolsados ao governo em prazos 
de cinco anos a quinze anos.

Em 11 de abril de 1877, a denominação oficial 
passava a ser Colônia Caxias, em homenagem a Du-
que de Caxias. O desenvolvimento econômico daque-
la colônia foi rápido. As casas de negócios que, em 
1878, eram apenas três, saltaram para 93 em apenas 
cinco anos.

Caxias recebeu o status de cidade no dia 1º de 
junho de 1910, justamente quando chegava o primeiro 
trem que ligava a região à capital do Estado.

Vários ciclos econômicos marcaram a evolução 
do Município. O primeiro foi a agricultura de subsistên-
cia, que se concentrava na produção de uva, de vinho, 
de trigo e de milho, com uma incipiente industrializa-
ção doméstica. Com o passar do tempo, a indústria 
caseira se diversificou, acompanhando o crescimento 
da população, ampliando o leque de manufaturados, 
até chegar ao vasto parque industrial que hoje pos-
sui. Mas a verdade é que foi pela produção de uva e 
de vinho que Caxias se projetou no Estado e no País, 
tornando-se também um polo de turismo no Estado, 
quando, em 1931, lançou a maior festa municipal do 
sul, a Festa da Uva. Em 29 de dezembro de 1944, o 
nome do Município recebeu o elemento indicador ge-
ográfico, conformando o apelido Caxias do Sul, que, 
até hoje, perdura.

Quero, daqui, levar meu abraço muito carinhoso 
aos meus conterrâneos de Caxias do Sul, na pessoa 
do prefeito Ivo Sartori. Um abraço muito grande àquela 
gente, que é orgulho para todo o nosso Estado!
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Ali eu nasci, Sr. Presidente. Ali eu estudei, no Co-
légio do Carmo, da Igreja Católica, na minha família. 
Princípios rígidos, àquela época, aprendi. Com base 
naqueles colonos que plasmaram uma civilização fan-
tástica, eu sou o que, hoje, eu sou.

Fui Vereador em Caxias. Preferi ser Vereador em 
Caxias a sê-lo em Porto Alegre. Podia ter sido Vereador 
em Porto Alegre, mas preferi sê-lo em Caxias. Ajudei a 
criar a Universidade de Caxias. Fui o primeiro professor 
a dar a primeira aula na Faculdade de Direito, que hoje 
completa 50 anos, e na Faculdade de Filosofia.

Eu me lembro, Sr. Presidente, de quando fui para 
Porto Alegre com minha família. Eu me lembro, Sr. Pre-
sidente, de quando eu falava com meus amigos, com 
meus colegas, e de como eles gozavam com minha 
cara. Eu ficava bravo e dizia: “Vai tomar no banho!”. 
Eu falava bem acolonado, eu era bem gringo, gringo 
mesmo, e Caxias era considerada uma terra de grin-
gos, uma terra sem maior significado. Àquela época, 
o Rio Grande do Sul era Pelotas, era a fronteira, era 
Livramento, era Santa Maria.

Caxias é um exemplo, Sr. Presidente. D. Pedro 
II fez uma autêntica reforma agrária. Aquilo que foi a 
marcha para o oeste nos Estados Unidos, em que as 
pessoas saíram do lado de cá e foram para lá e em que 
cada um recebeu um pedaço de terra, aconteceu em 
Caxias e deu certo. Naquela região inóspita – monta-
nhas, morros, floresta, absolutamente nada –, o colono 
recebia um saco de sementes, uma pá e uma enxada 
e se virava. Eles fizeram um milagre. É interessante, 
Sr. Presidente, que essa geração de Caxias veio da 
Itália – quando da unificação da Itália, passavam fome 
na região do Vêneto –, atravessou o Oceano e plasmou 
uma nova civilização. Essa gente fez história.

No discurso que estou pedindo para ser transcrito 
aqui, que fiz na Assembleia do Paraná, eu lembro isso. 
No livro que publiquei na Feira do Livro, A Diáspora do 
Povo Gaúcho, lembro que, inclusive no seu Estado, os 
netos dessa gente que fez Caxias saíram pelo Brasil. 
São os gaúchos que, em Santa Catarina, no Paraná, 
em Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, em Goiás, 
no Tocantins, no Acre, no Amazonas, no Pará, no Ma-
ranhão, no Piauí, no Ceará, na Bahia e em Brasília, 
alargaram as fronteiras agrícolas e mudaram o Brasil, 
o que demonstra que o povo brasileiro é um grande 
povo. No entanto, na nossa fronteira, no Rio Grande 
do Sul, onde começou a civilização quando São Pau-
lo e o resto do Brasil eram infinitamente inferiores, os 
jovens de Pelotas, de Uruguaiana e de Rio Grande 
iam estudar em Paris e se formavam-se em Paris. Era 
gente muito rica e muito próspera. Lá estão, até hoje, 
áreas de dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil, dez 
mil hectares, e a metade sul do Rio Grande do Sul, 

talvez, seja hoje uma das regiões que mais está em-
pobrecendo em todo o Brasil.

Eu era Deputado Estadual quando saíram mi-
lhares de gaúchos para o Brasil inteiro, e eu era favo-
rável a isso. Quando o Governo do Estado criou uma 
cooperativa e ofereceu todas as vantagens, inclusive 
transporte e tudo o mais, para pegar os colonos e le-
var embora do Rio Grande do Sul lá para a Amazônia, 
eu era favorável a isso, mas eu dizia: “Mas por que 
não levá-los para as fronteiras? Por que não levá-los 
também para a metade sul? Por que o Governo está 
fazendo um plano de reforma agrária e de colonização 
na Amazônia e não olha para aqui?”. E aquela metade 
sul, que continua, hoje, decaindo, decaindo, decain-
do, vivendo só da história, podia ser como é, hoje, o 
Mato Grosso, maior produtor de soja, maior produtor 
de gado, levado pelos gaúchos.

Lembro-me de que eu, gurizinho, gringo de Ca-
xias, era a gozação dos meus colegas. Meus amigos 
gostavam muito de mim, mas os porto-alegrenses, fala-
vam um português clássico, todos eram bem instruídos, 
e o gringo de Caxias dizia: “Vá tomar no banho!”. Eu 
falava bem arrevesado, como todo gringo falava.

Hoje, está lá Caxias, Capital Brasileira da Cultu-
ra. É uma emoção, Sr. Presidente! Aquela colonada, 
aquela gente que não tinha nada, de repente, trans-
forma-se em Capital Brasileira da Cultura, a cidade 
do Brasil onde os pobres são menos pobres. Eu me 
emociono com isso, Sr. Presidente. Juro por Deus que 
me emociono com isso, porque sou fruto daquela ci-
dade, sou fruto daquela gente. Aprendi ali, no Colégio 
do Carmo, rígido. Na minha família, tomávamos o café 
da manhã juntos, almoçávamos e jantávamos juntos. 
E não tínhamos televisão. A gente ia fazer visita de 
família a família.

Olha, há muito tempo atrás, fiz um debate em que 
eu salientava um lugarejo singelo do interior, Caxias, 
onde havia um núcleo muito forte do velho e querido 
PTB, e havia a tradição de encerrar a campanha lá. A 
gente fazia o comício de encerramento em Caxias e, às 
22h30, ia para um grande churrasco de encerramento 
em Santa Justina. E era tudo PTB. Eu me lembro de 
que a reunião era feita no salão de festa da igreja. A 
música ou era gauchesca ou era cantoria italiana. As 
meninas estavam todas com aquelas saias, ou eram 
gaúchas ou eram de colônia italiana até os pés. Vim 
embora para Porto Alegre, presidente do Partido, e 
fiquei muito tempo sem ir lá. Um dia, eu era candida-
to a Governador, e o pessoal disse-me: “Olha, se o 
senhor não for lá fazer o encerramento, eles não vão 
para lá”. E fui para lá e, quando lá cheguei, vi que a 
reunião estava sendo feita no mesmo salão paroquial 
da igreja. Todas as meninas, Sr. Presidente, estavam 
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de minissaia. No próprio salão paroquial da igreja, num 
canto, havia uma boate, com luz negra, e a música era 
do jazz americano. E não havia diferença alguma entre 
ali e qualquer zona do Leblon ou de Copacabana. A 
televisão e as novelas de televisão, em meia dúzia de 
anos, mudaram os hábitos que, há mais de cem anos, 
eram praticados ali. Veja o mal que isso pode causar, Sr. 
Presidente. Eram mais de cem anos de uma formação 
rígida, séria, responsável! Até concordo que tinha de 
se adaptar, que tinha de evoluir, mas não ao ponto de 
Santa Justina virar uma boate igual à do Leblon.

Mesmo assim, Caxias resistiu, a começar pelo 
seu Prefeito e pelos seus Vereadores. É lindo de ver! O 
PT ficou oito anos na prefeitura, com o Prefeito Pepe, 
hoje Deputado Federal. Foi uma grande administração, 
uma grande administração! Aí, elegeu-se o nosso Pre-
feito, o Sartori, que fez, nos quatro anos, uma melhor 
administração ainda. Aí houve novo pleito, e ele foi 
candidato à reeleição, e o Pepe voltou a ser candida-
to a Prefeito. Que pleito bonito! Eu ficava emocionado. 
Não havia uma palavra do Pepe ofendendo o Prefeito 
Sartori, e não havia uma palavra do Prefeito Sartori 
ofendendo o Pepe. O Pepe dizia que a administração 
que ele havia feito era muito boa – e era realmente 
boa – e que, sendo ele do PT, bem como sendo o Lula 
do PT, ele podia trazer muitas coisas para Caxias. E 
o Sartori elogiava a administração do Pepe, que era 
muito boa, mas dizia que ele podia continuar.

Eu me lembro de que, no programa, eu disse 
uma coisa muito interessante: “O gringo de Caxias é 
tudo, menos burro”. Hoje, ele tem o Sartori na prefei-
tura e o Pepe como Deputado Federal. Se elegermos 
Pepe para Prefeito, o Sartori vai para casa, e vamos 
perder um grande Deputado Federal; se elegermos 
Sartori para Prefeito, ele fica na prefeitura, e ficamos 
com um grande Deputado Federal. Por que vamos 
trocar dois por um? E ganhou o Sartori. Agora, está 
aqui o resultado.

Olha, o senhor não calcula a emoção que sinto: 
Caxias é a Capital Brasileira da Cultura, Caxias é a 
cidade em que o índice de vida é o melhor do Brasil, 
onde os pobres são menos pobres!

Meu abraço à minha querida Caxias!
Meus cumprimentos ao Sartori, ao Pepe, aos 

Prefeitos todos e ao povo de Caxias!
Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR PEDRO SIMON EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELO  
SR. SENADOR PEDRO SIMON NA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ, EM 19 DE 
OUTUBRO DE 2009.

Meus caros amigos e irmãos; meus queridos com-
panheiros, e agora conterrâneos paranaenses: que bom 
me sentir em casa. Até agora, eu era paranaense de 
coração. E isso já não era pouco! Agora, sou cidadão 
paranaense de coração, de corpo e de alma. 

Eu já percorri muitas vezes as terras do Paraná, 
porque este Estado é muito rico em manifestações de 
todos os tipos, da política à cultura, da economia ao 
esporte, do turismo à religião. 

Durante todos estes anos, nas minhas viagens 
quase que semanais, do Rio Grande até Brasília, o 
Paraná também sempre esteve, geograficamente, no 
meu caminho. Um dia, uma paranaense, igualmente 
de coração, corpo, alma, e de certidão de nascimen-
to desta terra, cruzou o meu caminho. O caminho da 
minha vida. 

É que o destino me reservou uma bela compa-
nheira, vinda lá de Capanema, para seguir comigo 
nesta minha travessia. A Ivete era, até aqui, uma pa-
ranaense casada com um gaúcho. 

Pois é, Ivete, agora somos, além de tudo o que 
nos une, conterrâneos. Com muita honra! 

A Ivete é descendente de avós alemães e italia-
nos. Uma legítima paranaense, portanto. Como são 
legítimos paranaenses todos os descendentes de 
japoneses, de franceses, de suíços, de lituanos, de 
poloneses, de ucranianos, de ingleses, de alemães, 
de libaneses e de tantos outros povos, que, como ela, 
aqui nasceram. 

É que o Paraná é uma terra benfazeja que acolhe 
todos os povos do mundo. Diria, a propósito deste mo-
mento da nossa história, e me inspirando no discurso 
do Presidente em Copenhagen, que o Paraná é um 
“Estado Olímpico”, porque aqui estão representados 
todos os continentes, como elos ligados pela cultura, 
pela solidariedade, pelo humanismo, pela ética, pelo 
trabalho. Pela vida, enfim. 

Não é à toa que o Paraná é conhecido como 
“Terra de todas as gentes”.

As festas, as danças, as roupas, a beleza das 
cores, o artesanato, a língua, as missas e cultos no 
idioma pátrio, demonstram o orgulho de todos esses 
povos de serem de cada uma das suas respectivas 
origens. A vida, a paixão de serem paranaenses. 

Chamou-me a atenção, a propósito, o fato de 
alguns povos, que para aqui vieram, e que aqui se fi-
xaram, festejarem suas respectivas datas de indepen-
dência, ao mesmo tempo em que celebram a colheita 
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dos produtos que aqui cultivam. O Paraná os acolheu 
e os uniu, na vida e na lida. 

Eu me encanto, sempre que assisto às apresen-
tações de grupos folclóricos do Paraná. Uma beleza 
indescritível e uma riqueza incomensurável. Tradições 
milenares trazidas pelos imigrantes vindos de todos os 
pontos do planeta. 

Curitiba, por exemplo, respira cultura, do clássi-
co ao popular, da música erudita que nos enleva em 
silêncio, aos grandes shows para multidões. A música 
medieval, a renascentista, a barroca e a contemporâ-
nea. A cidade criou espaços apropriados para cada 
uma destas manifestações culturais. 

Onde tamanha diversidade poderia fazer consti-
tuir uma verdadeira Torre de Babel, ao contrário, fez-se 
brotar uma luz, como nos escritos bíblicos, e todos se 
entenderam, embora tivessem vindo de tantos, e de 
tão distantes, lugares. 

Mas, o Paraná é, na sua melhor essência, o 
Brasil. Para aqui vieram todos os sotaques deste país 
de tantos contrastes. E que aqui passaram a conviver 
com todas as línguas, com todos os costumes e to-
das as crenças. 

Por exemplo, existem, hoje, no Paraná, mais de 
320 mil gaúchos. Todos nascidos no Rio Grande do Sul 
e que para aqui vieram e aqui se sentiram em casa. 
Aqui nasceram, depois, filhos, netos, bisnetos, e que 
formam, agora, a grande família paranaense. 

Quantos serão os paulistas, os mineiros, os ma-
togrossenses, os catarinenses, os nordestinos de to-
dos os estados, que também aqui se estabeleceram, 
e aqui pavimentaram os seus caminhos? 

Quantas serão, também, as manifestações cul-
turais destes nossos conterrâneos, que se juntam ao 
“daí”, e falam e cantam em “uai”, “ué”, “tchê”, “oxente”... 
A Festa do Tropeiro, tradição originada na região das 
missões jesuíticas de Sete Povos, no Rio Grande, os 
Fandangos, a Congada da Lapa, as Folias de Reis, 
as Bandeiras do Divino, a Dança de São Gonçalo, as 
Cavalhadas, as Congadas, o Boi de Mamão, o Cuá-
Fubá... 

Quem não se emociona, em qualquer lugar do 
Universo, em todos os natais, com o coral dos meninos 
do antigo prédio do Bamerindus? 

Como não se orgulhar das Cataratas do Iguaçu, 
patrimônio de toda da humanidade?

Quem não gosta de um lugar onde se misturam, 
deliciosamente, os cheiros do churrasco, do tutu, a 
paulista ou a mineira, da feijoada, do boi e do porco no 
rolete, do carneiro no buraco e do barreado? 

Como não se encantar com os verdes campos 
desta terra? O Paraná, do alto, é uma mistura de tona-
lidades, que identificam produtos e fases de plantio e 

de colheita. De soja, milho, trigo, feijão, café, algodão, 
mandioca, cana-de-açúcar, arroz, frutas de todos os 
tipos. Da erva-mate do nosso inseparável chimarrão. 
Presença obrigatória nas nossas mesas de refeição e 
de trabalho. Ponto de união nas nossas tertúlias. 

Para os que ainda preferem as rodadas de cer-
veja, o melhor malte e a melhor cevada, que são daqui 
e do Rio Grande do Sul.

A qualidade da indústria alimentícia do Paraná é 
ponto de honra nas prateleiras dos supermercados de 
todo país e de muitos outros países. A agroindústria 
paranaense é uma das mais desenvolvidas do Brasil. 
Aqui está um dos maiores parques de moagem de 
milho e soja da América Latina. 

Poderia enaltecer tantos outros setores industriais 
de excelência, como o mobiliário, o de papel e celulose, 
o de produtos químicos e o metal-mecânico. 

A região metropolitana de Curitiba é, hoje, um 
dos mais importantes pólos de produção de automó-
veis do país. 

O Paraná comemora, neste ano, 25 anos da Usi-
na de Itaipu. Comemora e ostenta. Afinal, não é em 
lugar qualquer que se pode construir a maior usina de 
geração de energia do mundo. 

Cá entre nós, eu também desconfio que todos 
os campos deste país têm uma inveja santa dos pi-
nheiros do Paraná. 

Muita coisa aconteceu nesta terra, e que marca-
ram a nossa história. Também são tantos os grandes 
personagens daqui, que contribuíram, em muito, na 
construção da nossa trajetória política.

Cito, como exemplo, um fato e um destes perso-
nagens maiúsculos: o fato, a semente de criação do 
MERCOSUL. Foi em 1985, numa reunião idealizada 
por mim, quando governador do Estado do Rio Grande 
do Sul, e que aconteceu em Foz do Iguaçu. 

O personagem, o meu grande amigo e da mais 
saudosa memória, o então Governador do Paraná, 
José Richa. 

Na verdade, foi mais um dos nossos encontros, 
sempre no mesmo caminho e na mesma trajetória. 

Ali, nós semeamos, juntos, a planta do MERCO-
SUL. A “Declaração de Iguaçu”, num primeiro momento 
para aproximar Brasil e Argentina, estabeleceu as ba-
ses para a integração econômica do Cone Sul.

Nossos caminhos e nossa trajetória eram os 
mesmos, porque o Richa e eu já vínhamos, juntos, 
de muitas outras lutas históricas pela democracia no 
nosso país. 

Somos fundadores do velho MDB de Ulysses 
Guimarães. Como esquecer a sua voz firme, nos pa-
lanques do Movimento Diretas-Já, como aqui mesmo, 
em Curitiba, naquele novembro de 1983? 
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Como não se lembrar da sua coragem, quando 
foi preciso enfrentar a força-bruta da ditadura? Não foi 
por acaso que ele foi o primeiro governador eleito, de-
mocraticamente, do Paraná, depois de duas décadas 
de regime militar. 

Aqui no Paraná está a minha querida amiga Ittala 
Nandi, que soube, como poucos, perceber a importân-
cia da diversidade cultural desta terra. 

Ela, e o Governador Requião, através do incen-
tivo à produção audiovisual, do Pólo de Cinema e dos 
Festivais, abrem um espelho para o mundo, na verda-
deira missão de unir todos os povos. 

Povos diferentes na cultura. Semelhantes no 
projeto de vida. Iguais na esperança por um mundo 
melhor. 

Aliás, essa sensibilidade do Governador Requião 
com o cinema é de sangue. 

Não há como contar a história da produção cine-
matográfica paranaense e brasileira, sem a lembrança 
do seu tio-avô Anníbal Requião. Uma história mais que 
emocionante. Filmava, no final do século XIX, início do 
século XX, as coisas e a gente do Paraná e, não con-
tente com tão belas imagens e com seu feito pioneiro, 
tocava ele mesmo a sua pianola e o seu oboé, para 
adicionar a sensibilidade que deixou de herança para 
os que vieram depois. 

Meus queridos irmãos paranaenses, eu quero, 
neste instante, já alimentado pela solidariedade típi-
ca do povo daqui, dividir esta honraria que me con-
cede a Assembléia Legislativa do Estado do Paraná 
com todos os que para cá vieram, e que se tornaram 
paranaenses, acolhidos que foram pela hospitalidade 
deste mesmo povo.

Sintam-se, portanto, comigo, honorários todos os 
cidadãos brasileiros e de todos os cantos e recantos 
deste planeta, que hoje se irmanam em terras para-
naenses. Do mais simples, anônimo na singeleza da 
sua lida, até o mais eminente, visíveis nos mais altos 
postos da economia e da política paranaense.

Como esta Assembléia Legislativa representa todo 
o povo do Paraná, significa que este mesmo povo está 
me abraçando, hoje, como um dos seus. Que bom ser 
bem-vindo à família paranaense! 

Espero continuar, para sempre, à altura deste ges-
to que me emociona. Quem sabe eu seja algo assim 
como um filho pródigo, que volta à casa do pai. 

Quero ser um semeador em terra boa, como no 
brasão do Estado do Paraná. “Terra, tem brilhos de al-
vorada, rumores de felicidade, canções e flores pela 
estrada”, como no hino. Nosso hino!

Continuarei gaúcho, porque o gaúcho, para onde 
quer que ele vá, leva junto o Rio Grande. Mas, ago-

ra, eu sou um gaúcho com a honra de ser, também, 
paranaense. 

Quem sabe eu passe, a partir de hoje, a ser um 
paranaense até mais ostensivo, porque esta “certidão” 
que agora eu recebo, eu a colocarei no lugar de maior 
destaque, no caminho de quem me encontre. No cami-
nho de quem me abrace. No meu caminho. 

Pois é, meu caro irmão e companheiro Caíto 
Quintana: por sua proposição, acatada, para minha 
incomensurável honra, pelos demais deputados desta 
Casa, traduzindo a vontade do povo do Paraná, agora 
somos duplamente conterrâneos. Somos, ao mesmo 
tempo, “daí” e “mas, bah”.

Você, que como eu, vem de terras gaúchas. Eu, 
de Caxias do Sul. Você, de Santo Augusto. Que passou 
por Santo Ângelo e que veio para o sudoeste do Paraná. 
Você começou a vida paranaense em Planalto, ali na 
“região metropolitana de Capanema”. Quem sabe você 
possa se transferir, dia destes, para o outro Planalto, 
do sudoeste do Paraná para o centro-oeste do Brasil, 
como representante de todo o povo do Paraná! 

Embora hoje seja um dia de grande alegria, não 
posso deixar de mencionar, meu querido irmão Caíto, 
que temos, também em comum, momentos de imensa 
dor. Daquelas que calam fundo na alma, e que parecem 
eternas. Mas, há, bem lá no fundo da nossa existên-
cia, uma também imensa força, que, talvez, não seja 
suficiente para entender os desígnios, mas que nos 
faz seguir o caminho traçado pelo Criador. 

Um abraço fraterno ao povo do Paraná. Recorro 
a outro Quintana, o Mário, poeta gaúcho de todos os 
brasileiros: Quando abro a cada manhã a janela do 
meu quarto é como se abrisse o mesmo livro numa 
página nova.

Na verdade, na verdade, o povo do Paraná es-
creveu, hoje, uma das mais belas páginas no livro da 
minha existência. Uma página nova, que eu quero 
manter, sempre, aberta, neste meu livro que venho es-
crevendo já vem de longe. Uma página de ouro. Quem 
sabe a própria capa, aquela que se coloca em evidên-
cia, mesmo quando o nosso livro se fecha. 

Rogo a Deus para que o Paraná continue sendo 
este exemplo de trabalho, de perseverança e de união 
entre os povos. O povo do Paraná não se contenta em 
viver a história. Como dos mais belos exemplos de 
dignidade e de solidariedade, luta, diariamente, para 
construí-la. 

É por isso que o livro da história do Paraná tam-
bém tem, a cada manhã, uma página nova, repleta 
de bons exemplos. Quem sabe, no livro da história 
do Brasil, também tenhamos que colocar o Paraná 
na capa. 

Muito obrigado, de coração! 
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
maior riqueza que Caxias tem é o filho Pedro Simon!

Agora, convidamos para usar da palavra a maior 
riqueza de Goiás: Lúcia Vânia, que vai falar como Líder 
da Minoria e que representa o PSDB de Goiás. S. Exª 
exerceu muitas funções sociais no Governo do estadista 
Fernando Henrique Cardoso. S. Exª e D. Ruth Cardoso 
foram presenças femininas marcantes, que liberaram 
amor e solidariedade a todo o País.

A SRª. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Como Líder 
da Minoria. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. 
Presidente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, lamenta-
velmente o tema que me traz a esta tribuna no dia de 
hoje é um assunto de extrema relevância e importân-
cia, com dimensões do tamanho do território nacional. 
Trata-se do consumo de drogas e entorpecentes, em 
especial o uso do crack, que causam dependência quí-
mica e destroem vidas e famílias inteiras. Especialistas 
em saúde já estão tratando como epidemia o vício do 
crack no Brasil. 

Em Goiânia, a situação não é diferente. A epi-
demia de crack já é um problema nos hospitais pú-
blicos. Na capital do meu Estado, o Pronto-Socorro 
Psiquiátrico Wassily Chuc, um dos maiores hospitais 
que atendem pelo SUS dependentes de drogas, viu 
triplicar, nos últimos três anos, o número de pacientes 
dependentes de crack. Antes, eles representavam 20% 
das internações; hoje, são 60%. 

A droga, antes considerada marginal e restri-
ta a moradores de rua, hoje avança sobre todas as 
classes sociais. Segundo a Associação Brasileira do 
Estudo do Álcool e Outras Drogas, 40% dos depen-
dentes no Brasil são da classe média. Hoje, a maioria 
dos pacientes internados em clínicas de recuperação 
são vítimas do crack. 

Médicos e especialistas no assunto afirmam que, 
por ser barato, acessível, fácil de transportar e de efeito 
imediato, o crack se tornou a droga mais consumida 
atualmente em Goiânia. 

A Polícia Civil de Goiás informa que, somente em 
Goiânia, de cada dez prisões efetuadas, sete são por 
associação com a venda de crack. 

Em clínicas especializadas na assistência a de-
pendentes químicos, o domínio da droga é confirmado 
por todos. Em geral, quem experimenta o crack já pas-
sou por outras drogas como a maconha, a cocaína e 
o próprio álcool. É por isso que o viciado procura algo 
que dê mais efeito. 

O crack gera uma dependência imediata, pois o 
seu efeito é muito intenso. Por outro lado, o seu poder 
de viciar é também fulminante. Quem experimenta a 
droga já fica dependente no terceiro uso. 

Em pouco tempo, o usuário fica sem dinheiro para 
manter o vício. É quando ele começa a cometer outros 
crimes, como furto, roubos, latrocínios e o próprio tráfico 
da droga. Ou seja, de cliente, o usuário vira facilmente 
empregado do traficante, que não usa a droga. 

Na Penitenciária Odenir Guimarães e na Casa 
de Prisão Provisória, mais da metade da demanda da 
gerência de saúde é formada por presos dependen-
tes de crack, com sintomas comuns provocados pelo 
abuso da droga. 

Números revelados pela Delegacia Estadual de 
Repressão a Narcóticos (Denarc) mostram que, em 
Goiás, em 2007, as apreensões de crack feitas pelas 
Polícias Civil e Militar em todo o Estado totalizaram 
28 quilos. Já em 2008, esse número saltou para 110 
quilos. 

As estatísticas do Juizado da Infância e Juven-
tude de Goiânia comprovam o avanço acelerado do 
consumo abusivo de crack entre os adolescentes, que 
são encaminhados pela Polícia para o cumprimento de 
medidas socioeducativas.

Os dados mostram que, no primeiro semestre do 
ano passado, 3,28% dos adolescentes infratores re-
lataram consumir a droga. No mesmo período desse 
ano, esse percentual subiu para 4,99%.

Na esteira do despreparo do poder público e da 
sociedade em relação à prevenção, à repressão e ao 
tratamento dos efeitos da droga, o consumo do crack 
avança com desenvoltura no Brasil e faz multiplicar 
relatos de sua gravidade não somente nas grandes 
capitais, mas também nas cidades do interior.

Ontem, fiquei impressionada, na cidade de Goia-
nésia, uma cidade tranquila, onde os homicídios até 
então eram muito baixos, o Promotor da cidade me 
contava o aumento do número de homicídios e tam-
bém a preocupação com a disseminação do crack 
naquela cidade.

O psiquiatra Félix Kessler, que realiza pesqui-
sas sobre o consumo de crack no Rio Grande do Sul, 
confirma a relação preocupante entre o consumo de 
crack e a violência.

Segundo Kessler, o abalo psicológico e os gas-
tos necessários para a manutenção do vício são dois 
elementos do consumo do crack que potencializam o 
flerte do usuário com as ações criminosas. O espe-
cialista afirma que os dependentes se tornam mais 
agressivos e, no desespero para consumir a droga, 
meninos começam a praticar crimes e meninas se 
prostituem.

Sr. Presidente, recebi, no dia 27 de outubro últi-
mo, um grupo de pessoas que me informaram que no 
Conjunto Primavera, em Goiânia, traficantes vendem 
drogas, em especial o crack, em qualquer horário, in-
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clusive em plena luz do dia. Eles me solicitaram ajuda 
para implementar o Programa de Erradicação do Tra-
balho Infantil – Peti, em caráter de urgência, naquele 
bairro, que é habitado por famílias predominantemente 
de baixa renda. Uma vez em funcionamento, o Peti vai 
propiciar à família uma ajuda de custo para que cada 
criança fique na escola em tempo integral. Com isso, 
as chances dessa criança se envolver com a crimina-
lidade são consideravelmente reduzidas.

Recentemente, ocupei esta tribuna para falar 
sobre a pactuação federativa e o apoio às políticas 
de articulação entre segurança e cidadania. Naquela 
ocasião, propus ao Governo Federal que faça uma in-
corporação do Peti pelo Pronasci. A idéia é ampliar a 
linha de amparo das políticas públicas setoriais de um 
programa ao outro. A idade mínima do jovem atendido 
no Pronasci atualmente é de 15 anos. Se incorporado 
o Peti, vamos atender a faixa etária de 7 a 14 anos, o 
que é bastante significativo na prevenção.

Neste momento extremamente crítico, urge que 
os poderes públicos acordem e enfatizem não eventos 
pontuais, mas efetivas políticas públicas que venham 
ao encontro de soluções duradouras que garantam à 
infância e adolescência brasileira o seu presente e o 
seu futuro.

Aos que me pediram ajuda, o meu compromisso 
de encaminhar aos órgãos competentes do Governo 
Federal, Estadual e Municipal o pedido de que o Peti, 
a escola de tampo integral, seja efetivamente implan-
tado nesse Conjunto Primavera, onde o problema se 
agrava de forma inteiramente descontrolada pelas au-
toridades do Poder Público.

Portanto, Sr. Presidente, era o alerta que eu gosta-
ria de fazer, neste momento, desta tribuna. Quero dizer 
a todos os atores que participam do trabalho em relação 
à prevenção da prostituição infantil, do combate à ex-
ploração sexual de crianças e adolescentes, e àqueles 
que trabalham com a prevenção da criança em relação 
às drogas, que vamos ter um seminário no dia 18 de 
novembro, em Goiânia, no Centro de Convenções, para 
o qual estão convidados todos os responsáveis pela 
resolução desses problemas. O Ministério Público é o 
responsável pelo evento e vai levar para a palestra o Dr. 
Guilherme Schelb, Procurador da República, que tem 
um excelente trabalho em relação a crianças e ado-
lescentes em situação de risco. Estamos convidando 
o Secretário de Educação, o Secretário de Saúde, o 
Secretário de Segurança Pública, a rede hoteleira, o 
sindicato dos caminhoneiros, o sindicato dos taxistas, 
assistentes sociais, a Secretaria de Cidadania.

Enfim, é um evento em que não existe política 
partidária, um evento que tem como política a criança. 

A nossa preocupação é a criança brasileira e, de modo 
especial, a criança goiana.

Nesse dia celebra-se o Dia Nacional do Con-
selheiro Tutelar. Esses conselheiros estarão também 
nesse evento, onde receberão as orientações para 
fazer os encaminhamentos em relação à criança e ao 
adolescente.

Portanto, quero parabenizar o Ministério Público 
de Goiás, a Secretaria da Cidadania, a Associação 
Estadual dos Conselheiros Tutelares e o Senado da 
República, que participará, através de minha pessoa, 
da organização desse evento em que iremos tratar 
dessa questão durante todo o dia. E poderemos, sem 
dúvida nenhuma, após o evento, estabelecer as políti-
cas públicas que são necessárias, de forma emergen-
cial, para atender a esse apelo da sociedade goiana 
e goianiense em relação à prostituição infantil, em re-
lação ao abuso sexual de crianças e adolescentes e, 
principalmente, em relação à disseminação do crack 
na cidade de Goiânia e no interior de Goiás.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Essas foram as palavras da Senadora Lúcia Vânia, 
mostrando suas preocupações com o uso do crack, a 
prostituição infantil e a violência no Estado de Goiás.

Sobre a mesa, mensagem presidencial que pas-
sarei a ler.

É lida a seguinte:

MENSAGEM Nº 917 
(Mensagem nº 185/2009 – Congresso Nacional)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do § 5º do art. 166 da Constituição, 

submeto à elevada deliberação de Vossas excelências 
a proposta de modificação do Projeto de Lei nº 79, de 
2009-CN que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, 
em favor dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento e do Desenvolvimento Agrário, crédi-
to suplementar no valor global de R$482.710.706,00, 
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamen-
tária vigente”.

Brasília, 11 de novembro de 2009. – Luis Inácio 
Lula da Silva.

EM nº 296/MP

Brasília, 22 de outubro de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar 

proposta de modificação do Projeto de Lei do Con-
gresso Nacional – PLN nº 79, de 2009, que abre ao 
Orçamento Fiscal da União (Lei nº 11.897, de 30 de 
dezembro de 2008) crédito suplementar no valor global 
de R$482.710.706,00 (quatrocentos e oitenta e dois 
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milhões, setecentos e dez mil, setecentos e seis re-
ais) em favor dos Ministérios da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento e do Desenvolvimento Agrário.

A modificação decorre da necessidade de am-
pliação em R$300.000.000,00 (trezentos milhões de 
reais) na suplementação da ação 2130 – Formação 
de Estoques Públicos – PGPM e do cancelamento, no 
mesmo valor, na ação 300 – Garantia e Suplementação 
de Preços na Comercialização de Produtos Agropecu-
ários (Lei nº 8.427, de 1992), no âmbito Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA e de 
Operações Oficiais de Crédito – OOC, respectivamente, 
passando o valor global do referido Projeto de Lei para 
R$782.710.706,00 (setecentos e oitenta e dois milhões, 
setecentos e dez mil, setecentos e seis reais).

Essa alteração visa adequar o pleito inicial às 
atuais necessidades na condução da Política de Ga-
rantia de Preços Mínimos – PGPM, tendo em vista 
que o cenário internacional de redução nos preços 
agrícolas, aliado à variação da moeda brasileira, 
pressionou os preços para baixo no mercado interno 
ocasionando demanda por redirecionamento da po-
lítica pública o que leva a uma atuação mais incisiva 
mediante o instrumento de formação de estoques 
públicos, principalmente em relação aos produtos – 
café e trigo.

A presente proposta de modificação do PLN nº 
79, de 2009, viabilizar-se-á com recursos oriundos da 
anulação parcial de dotação orçamentária, em confor-
midade com o disposto no art. 43, § 1º, inciso III, da 
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas as 
prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição.

Segundo informações dos órgãos envolvidos, o 
cancelamento parcial da dotação orçamentária indica-
da não causará prejuízo em sua execução, uma vez 
que os remanejamentos foram decididos com base em 
projeção de sua necessidade de dispêndio até o final 
do presente exercício.

Esclareço, a propósito do que estabelece o § 12 
do art. 57 da Lei nº 11.768, de 14 de agosto de 2008, 
Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2009 – LDO-2009, 
que as alterações decorrentes dessa modificação não 

afetam a obtenção da meta de resultado primário fi-
xada para o corrente exercício, tendo em vista que o 
acréscimo na suplementação se refere a despesas fi-
nanceiras, não computadas no referido cálculo.

Diante do exposto, submeto à consideração de 
Vossa Excelência a anexa proposta de modificação do 
Projeto de Lei em questão, acompanhada dos seus 
respectivos Anexos, a ser encaminhada ao Congres-
so Nacional, nos termos do art. 166, § 5º, da Cons-
tituição.

Respeitosamente, Paulo Bernardo Silva.

PROJETO DE LEI

Abre ao Orçamento Fiscal da União, 
em favor dos Ministérios da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento e do Desenvol-
vimento Agrário, crédito suplementar no 
valor global de R$782.710.706,00, para re-
forço de dotações constantes da Lei Orça-
mentária vigente.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União 

(Lei nº 11.897, de 30 de dezembro de 2008), em favor 
dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to e do Desenvolvimento Agrário, crédito suplementar 
no valor global de R$782.710.706,00 (setecentos e oi-
tenta e dois milhões, setecentos e dez mil, setecentos 
e seis reais), para atender à programação constante 
do Anexo I desta lei.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do 
crédito de que trata o art. 1º decorrem de:

I – superávit financeiro de Recursos Ordinários 
apurado no Balanço Patrimonial da União do exercício 
de 2008, no valor de R$710.706,00 (setecentos e dez 
mil, setecentos e seis reais); e

II – anulação parcial de dotações orçamentárias, 
no valor de R$782.000.000,00 (setecentos e oitenta 
e dois milhões de reais), conforme indicado no Anexo 
II desta lei.

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

Brasília, 
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Aviso nº 892 – C. Civil

Em 11 de novembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador Heráclito Fortes
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Modificação de projeto de lei.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Ex-

celentíssimo Senhor Presidente da República relativa 
à proposta de modificação do Projeto de Lei nº 79, de 
2009-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, 
em favor dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento e do Desenvolvimento Agrário, crédi-
to suplementar no valor global de R$482.710.706,00, 
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamen-
tária vigente”.

Atenciosamente, – Dilma Rousseff, Ministra de Es-
tado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

Seção II 
Dos Orçamentos

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

I – o plano plurianual;
II – as diretrizes orçamentárias;
III – os orçamentos anuais.
§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabe-

lecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos 
e metas da administração pública federal para as des-
pesas de capital e outras delas decorrentes e para as 
relativas aos programas de duração continuada.

§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreen-
derá as metas e prioridades da administração pública 
federal, incluindo as despesas de capital para o exercí-
cio financeiro subsequente, orientará a elaboração da 
lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na 
legislação tributária e estabelecerá a política de aplica-
ção das agências financeiras oficiais de fomento.

§ 3º O Poder Executivo publicará, até trinta dias 
após o encerramento de cada bimestre, relatório re-
sumido da execução orçamentária.

§ 4º Os planos e programas nacionais, regionais 
setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados 
em consonância com o plano plurianual e apreciados 
pelo Congresso Nacional.

§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá:

I – o orçamento fiscal referente aos Poderes da 
União, seus fundos, órgãos e entidades da adminis-
tração direta e indireta, inclusive fundações instituídas 
e mantidas pelo Poder Público;

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

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

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

§ 7º Os orçamentos previstos no § 5º, I e II desse 
artigo, compatibilizados com o plano plurianual, terão 
entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-
regionais, segundo critério populacional.

§ 8º A lei orçamentária anual não conterá dis-
positivo estranho à previsão da receita e à fixação da 
despesa, não se incluindo na produção a autorização 
para abertura de créditos suplementares e contratação 
de operações de crédito, ainda que por antecipação 
da receita nos termos da lei.

§ 9º Cabe à lei complementar:
I – dispor sobre o exercício financeiro, a vigên-

cia, os prazos, a elaboração e a organização do plano 
plurianual da lei de diretrizes orçamentárias e da lei 
orçamentária anual;

II – estabelece normas de gestão financeira e patri-
monial da administração direta e indireta, bem como cor-
relações para a instituição e funcionamento de fundos.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Mensagem que acabamos de ler, juntada ao proces-
sado do Projeto de Lei nº 79, de 2009, do Congresso 
Nacional, será despachada à Comissão Mista de Pla-
nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Sena-
dor Pedro Simon, que se preocupa com a Administração 
do Senado da República, tenho um relatório, que depois 
passarei à mão de V. Exª, que, sintetizando, diz da nos-
sa participação na Mesa Diretora, quando aqui cheguei 
com o apoio e a força de V. Exª. Lembro que, no dia da 
votação, meu nome foi submetido à deliberação do Ple-
nário, com 74 Senadores presentes, e 71 deles seguiram 
a orientação de V. Exª e votaram no nosso nome.

Fizemos um relatório sobre nossas ações. Além 
das funções de 3º Secretário – estou aqui secretariando 
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a Mesa, acompanhando a pauta e a agenda do plenário, 
presidindo as sessões na ausência do Presidente José 
Sarney –, também somos responsáveis pelos aparta-
mentos domiciliares dos Senadores e, quanto àqueles 
que não os habitam, somos responsáveis pelo recebi-
mento dos seus cheques, dentro da legislação. E, sinte-
tizando, Senadora Lúcia Vânia – friso a austeridade que 
o Pedro Simon exigia –, eu queria dizer que, no ano de 
2007, a Secretaria gastou R$991.542,01 e, no ano de 
2008, gastou R$394.516,00. Em 2007, havia o mesmo 
número de Senadores, nenhum deles foi desalojado e, 
em nenhum momento, viveu algum dia de tristeza. Mes-
mo assim, baixamos o custo, que era de R$991.542,00, 
para R$125.185,18 em 2009. Essa é a austeridade que 
impomos na administração dos domicílios.

Para terminar, quero dizer que recebi alguns e-
mails do Piauí. Um deles é um artigo de Zózimo Tava-
res, que diz que R$3 milhões da Cide chegam ao Piauí, 
mas não redundam em benefício algum nas estradas. 
O artigo diz: “Onde está o dinheiro da Cide [...]?!”.

E mais: “Lamentamos...” Outro e-mail com frustração. 
Uma grande expectativa. O Governo “Dias de Mentira” 
anunciava e o Governo Federal diz que foi uma decepção, 
principalmente em Caravanas, no sul do Estado, liderada 
pelo Prefeito João Benigno e o Deputado João Madison, 
quando receberam a comunicação de que o Piauí não 
saiu da faixa de risco desconhecido para a aftosa.

Quer dizer, essa é uma incompetência do Gover-
no do PT. Risco desconhecido.

Resumindo, Pedro Simon. Daí eu querer uma alterna-
tiva de poder, porque o gado... V. Exª aqui falou da riqueza 
cultural, da gente da sua cidade, Caxias do Sul. Nós não 
podemos dizer demais. Aqui, as lideranças de Corrente, 
onde os pecuaristas esperavam... Porque, enquanto uma 
cabeça de gado vale R$600,00, R$700, 00, no Piauí vale 
de R$300,00 a R$400,00, porque ele não pode comercia-
lizar para nenhum Estado. Porque o Governo Federal e o 
Governo do Estado – nunca antes houve isso – classificam 
o Piauí na faixa de risco desconhecida para a aftosa. Não 
está nem conhecido e nem mensurado. 

Então, é uma lástima vivermos isso. 
V. Exª falou da diáspora. Quero dizer que o Piauí 

engrandece o sul do Estado pela presença dos gaúchos. 
No meu Governo, eu recebi, só em um dia, trezentas famí-
lias gaúchas, a Cotrirosa. Há um termo responsável pelo 
engrandecimento do sul do Estado, é o que eles chama 
de “piúcho”. É o gaúcho que está morando lá. Então,... E 
eu quero dizer que V. Exª falou muito bem. Eu me lembra-
va da minha filha. Ela disse que, em uma entrevista para 
fazer residência no Rio Grande do Sul, na Santa Casa, 
um dos professores perguntou: “Mas você é do Piauí? 
Como é que veio parar aqui?”. Ela disse: “Eu vim. Mas 
eu estou acostumada a ver gaúchos pararem no Piauí 

para desenvolver a agricultura. Eles vão atrás de terra, e 
eu vim atrás de saber”. Então, esse é o intercâmbio que 
há entre o Rio Grande do Sul... Então, o Portal AZ, em 
que o jornalista Arimatéia Azevedo faz severas críticas 
à manutenção dessa condição. 

Aqui tenho manifestações de protesto do Prefeito 
João Benigno e do Deputado João Madison, que mobi-
lizaram todos os pecuaristas para ver se vinha uma boa 
nova, que não veio. O Piauí mantém aquele estado de 
aftosa. E entrou no pior, de risco desconhecido de febre 
aftosa. Quer dizer, eles nem diagnosticaram a gravidade 
e o grande prejuízo na comercialização tanto da pecuária 
como dos caprinos, bovinos e ovinos, pela dificuldade do 
criador por essa incompetência dos Governos federal e 
estadual em debelar a aftosa no Estado do Piauí.

Está aqui outro e-mail: “Piauí não consegue sair 
de risco desconhecido da aftosa”.

Então, os técnicos brasileiros... E felicidades...
Lamentamos ocorrer isso, mas vamos, então, 

juntar esforços. E irei com os Senadores da Repúbli-
ca e com a Câmara Federal ao Ministro, que é o do 
PMDB, Reinhold Stephanes, pedir esforços para tirar 
o Piauí desse risco desconhecido de aftosa, que põe 
prejuízo à classe criadora do nosso Estado.

Tem alguma coisa? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º, 
do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto 
recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, das 
seguintes matérias:

- Projeto de Lei do Senado nº 175, de 2006, de autoria 
do Senador Rodolpho Tourinho, 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; 

- Projeto de Lei do Senado nº 2, de 2007, de autoria do 
Senador Osmar Dias, que altera o art. 9º da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional, para 
determinar que a União participe do financiamento 
das instituições de educação superior estaduais; 

- Projeto de Lei do Senado nº 504, de 2007, de au-
toria do Senador Antônio Carlos Valadares, que 
altera a Lei nº 11.445, de 15 de janeiro de 2007, 
que dispõe sobre as diretrizes nacionais para o 
saneamento básico e dá outras providências, para 
incentivar a economia no consumo de água; e 

- Projeto de Lei do Senado nº 614, de 2007, de au-
toria do Senador Sibá Machado, que altera dis-
positivos da Lei nº 8.315, de 23 de dezembro de 
1991 e dá outras providências (dispõe sobre a 
organização administrativa do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural – Senar). 
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Tendo sido apreciados terminativamente pelas 
Comissões competentes, os Projetos de Lei do Senado 
nºs 175, de 2006; 2 e 504, de 2007, aprovados, vão à 
Câmara dos Deputados; e o Projeto de Lei do Senado 
nº 614, de 2007, rejeitado, vai ao Arquivo. 

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

- Projeto de Decreto Legislativo nº 393, de 2008 (nº 
831/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Alvorecer Comuni-
cações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Bom 
Jesus de Goiás, Estado de Goiás;

- Projeto de Decreto Legislativo nº 177, de 2009 (nº 
707/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Rádio e TV Farol da 
Comunicação Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada na cidade 
de Vargem Grande, Estado do Maranhão;

- Projeto de Decreto Legislativo nº 253, de 2009 (nº 
933/2008, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que outorga autorização à Associação 
de Rádio Comunitária de São Francisco de Assis 
do Piauí - PI para executar serviço de radiodifu-
são comunitária na cidade de São Francisco de 
Assis do Piauí, Estado do Piauí;

- Projeto de Decreto Legislativo nº 357, de 2009 (nº 
1.164/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga autorização à Associação Comu-
nitária do Centro Urbano de Nova Lacerda para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Nova Lacerda, Estado de Mato Grosso;

- Projeto de Decreto Legislativo nº 360, de 2009 
(nº 1.180/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Sampaio 
& Martins Ltda. para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em frequência modulada na cidade 
de Itaúba, Estado de Mato Grosso; 

- Projeto de Decreto Legislativo nº 364, de 2009 
(nº 1.208/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária Movimento Rádio Vale do Rio 
Bugres FM para executar serviço de radiodifu-
são comunitária na cidade de Barra do Bugres, 
Estado de Mato Grosso;

- Projeto de Decreto Legislativo nº 367, de 2009 
(nº 1.227/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação Comunitária de Marzagão para executar 

serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Marzagão, Estado de Goiás;

- Projeto de Decreto Legislativo nº 370, de 2009 
(nº 1.246/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à As-
sociação Rádio Comunitária de Bonópolis para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Bonópolis, Estado de Goiás;

- Projeto de Decreto Legislativo nº 377, de 2009 
(nº 1.280/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Cultural de Difusão Comunitária Paraíso FM 
para executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Mascote, Estado da Bahia; 

- Projeto de Decreto Legislativo nº 406, de 2009 
(nº 690/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à FM Indus-
trial Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada na cidade de 
Barreiras, Estado da Bahia;

- Projeto de Decreto Legislativo nº 418, de 2009 
(nº1235/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação Comunitária de Mirante para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Mirante, Estado da Bahia;

- Projeto de Decreto Legislativo nº 448, de 2009 
(nº 1.011/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à As-
sociação e Movimento Comunitário Beneficente 
Cultural Rádio Canavieiras – FM para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Canavieiras, Estado da Bahia;

- Projeto de Decreto Legislativo nº 462, de 2009 (nº 
999/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga autorização à Associação Educa-
tiva, Cultural e Informativa Freirogeriense para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Frei Rogério, Estado de Santa Catarina; 

- Projeto de Decreto Legislativo nº 469, de 2009 (nº 
1.184/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Sem 
Fronteiras Fm Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada na cidade 
de Sarandi, Estado do Rio Grande do Sul;

- Projeto de Decreto Legislativo nº 470, de 2009 (nº 
1.188/2008, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que outorga permissão à Rádio Cultura de 
Arvorezinha Ltda. para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em frequência modulada na cidade 
de Anta Gorda, Estado do Rio Grande do Sul;

- Projeto de Decreto Legislativo nº 471, de 2009 
(nº 1.192/2008, na Câmara dos Deputados), que 
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aprova o ato que outorga permissão à Tradicional 
Fm Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada na cidade de 
Arroio Grande, Estado do Rio Grande do Sul;

- Projeto de Decreto Legislativo nº 474, de 2009 (nº 
1.211/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga autorização à Associação Ibirapui-
tense de Radiodifusão Comunitária - Airc para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Ibirapuitã, Estado do Rio Grande do Sul;

- Projeto de Decreto Legislativo nº 519, de 2009 (nº 
1.250/2008, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que outorga autorização à Associação Co-
munitária do Município de Ibiraiaras para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Ibiraiaras, Estado do Rio Grande do Sul;

- Projeto de Decreto Legislativo nº 526, de 2009 (nº 
1.325/2008, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que outorga autorização à Associação 
Comunitária e Cultural Integração FM para execu-
tar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Ponte Alta, Estado de Santa Catarina;

- Projeto de Decreto Legislativo nº 532, de 2009 
(nº 1.370/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada 
à Rádio Cidade de Costa Rica Ltda. para explo-
rar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Costa Rica, Estado de 
Mato Grosso do Sul;

- Projeto de Decreto Legislativo nº 536, de 2009 
(nº 1.212/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à As-
sociação de Radiodifusão Comunitária de Cris-
tal do Sul para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Cristal do Sul, Estado 
do Rio Grande do Sul;

- Projeto de Decreto Legislativo nº 538, de 2009 (nº 
1.265/2008, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que outorga permissão à Perspectiva Co-
municações Ltda. para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em frequência modulada na cidade 
de Vera Cruz, Estado do Rio Grande do Sul;

- Projeto de Decreto Legislativo nº 543, de 2009 
(nº 1.315/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Du-
nas FM Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em frequência modulada na cidade 
de Chuí, Estado do Rio Grande Sul;

- Projeto de Decreto Legislativo nº 554, de 2009 
(nº 884/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Radio 
Comunitária Santa Luz FM para executar serviço 

de radiodifusão comunitária na cidade de Santa 
Luz, Estado da Bahia;

- Projeto de Decreto Legislativo nº 559, de 2009 
(nº 1.049/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária Jacuiense para o Desenvolvi-
mento Artístico e Cultural para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Jacuí, 
Estado de Minas Gerais;

- Projeto de Decreto Legislativo nº 561, de 2009 
(nº 1.171/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Duobarrense de Radiodifusão Comunitária 
Duas Barras - RJ para executar serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de duas Barras, 
Estado do Rio de Janeiro; 

- Projeto de Decreto Legislativo nº 566, de 2009 (nº 
1.193/2008, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que outorga permissão à Sistema Radio-
difusão de Sertãozinho Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de Medeiros, Estado de Minas Gerais; 

- Projeto de Decreto Legislativo nº 567, de 2009 
(nº 1.210/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à As-
sociação Comunitária Rio Piracicaba para o De-
senvolvimento Artístico e Cultural para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Rio Piracicaba, Estado de Minas Gerais; 

- Projeto de Decreto Legislativo nº 568, de 2009 
(nº 1.253/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Super Di-
fusora AM Ltda. para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em frequência modulada na cidade 
de Ribeirão Grande, Estado de São Paulo;

- Projeto de Decreto Legislativo nº 570, de 2009 
(nº 1.361/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à 
Associação Comunitária Itapevence de Radio-
difusão - ACIR para executar serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade de Itapeva, Estado 
de Minas Gerais; 

- Projeto de Decreto Legislativo nº 571, de 2009 
(nº 1.381/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada 
à Fundação Sagrado Coração de Jesus de União 
da Vitória para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de União da 
Vitória, Estado do Paraná; 

- Projeto de Decreto Legislativo nº 576, de 2009 
(nº 2.114/2006, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação de Radiodifusão Comunitária Ecológica 
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Jardim Guapimirim - Rádio JG FM para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Guapimirim, Estado do Rio de Janeiro;

- Projeto de Decreto Legislativo nº 577, de 2009 
(nº 1.358/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária Santa Edwiges para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Nova Odessa, Estado de São Paulo;

- Projeto de Decreto Legislativo nº 578, de 2009 
(nº 1.397/2009, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à ACR 
Associação Comunitária de Radiodifusão para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro;

- Projeto de Decreto Legislativo nº 583, de 2009 
(nº 1.423/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária dos Amigos de Jardim Alegre 
para executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Jardim Alegre, Estado do Paraná;

- Projeto de Decreto Legislativo nº 584, de 2009 (nº 
1.424/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga autorização à Associação Comu-
nitária Cultural e Artística de Cruzeiro do Iguaçu para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na ci-
dade de Cruzeiro do Iguaçu, Estado do Paraná;

- Projeto de Decreto Legislativo nº 587, de 2009 
(nº 1.431/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Conselho 
de Desenvolvimento Comunitário de São João da 
Serra Negra para executar serviço de radiodifu-
são comunitária na cidade de Patrocínio, Estado 
de Minas Gerais;

- Projeto de Decreto Legislativo nº 588, de 2009 
(nº 1.435/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção de Radiodifusão Comunitária de Caarapó - 
ARCOC para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Caarapó, Estado de 
Mato Grosso do Sul;

- Projeto de Decreto Legislativo nº 596, de 2009 
(nº 1.471/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Centro 
Cultural de Josenópolis para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Josenó-
polis, Estado de Minas Gerais;

- Projeto de Decreto Legislativo nº 601, de 2009 
(nº 1.506/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção de Cultura e Informação de Brasil Novo para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Brasil Novo, Estado do Pará;

- Projeto de Decreto Legislativo nº 606, de 2009 
(nº 1.568/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Cultural Comunitária Fonte e Vida do Embu 
para executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Embu, Estado de São Paulo; 

- Projeto de Decreto Legislativo nº 613, de 2009 
(nº 1.398/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção dos Moradores do Setor Norte para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Almas, Estado do Tocantins;

- Projeto de Decreto Legislativo nº 629, de 2009 
(nº 1.512/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária de Quixeramobim para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Quixeramobim, Estado do Ceará;

- Projeto de Decreto Legislativo nº 636, de 2009 
(nº 1.528/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção da Rádio Comunitária Concordiense para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Concórdia do Pará, Estado do Pará;

- Projeto de Decreto Legislativo nº 640, de 2009 
(nº 1.570/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária Pró-Cidadania de Croatá II para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Pacajus, Estado do Ceará;

- Projeto de Decreto Legislativo nº 642, de 2009 
(nº 1.573/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Centro 
Comunitário Esperança para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Miranorte, 
Estado do Tocantins;

- Projeto de Decreto Legislativo nº 644, de 2009 
(nº 1.335/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária de Desenvolvimento Cultural e 
Artístico de Nova Prata para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Nova 
Prata, Estado do Rio Grande do Sul;

- Projeto de Decreto Legislativo nº 666, de 2009 (nº 
1.278/2008, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que outorga autorização à Associação de 
Radiodifusão Comunitária de Conceição – Arcom 
para executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Conceição, Estado da Paraíba;

- Projeto de Decreto Legislativo nº 682, de 2009 
(nº 1.469/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação Comunidade Padre Cícero para executar 
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serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Joaquim Gomes, Estado de Alagoas;

- Projeto de Decreto Legislativo nº 699, de 2009 
(nº 2.030/2005, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à As-
sociação Cultural Comunitária Nova Birigui para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Birigui, Estado de São Paulo;

- Projeto de Decreto Legislativo nº 710, de 2009 
(nº 1.605/2009, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à As-
sociação Comunitária Remanso para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Quixeramobim, Estado do Ceará;

- Projeto de Decreto Legislativo nº 714, de 2009 
(nº 1.616/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Funda-
ção Francisco Ferreira de Lima de Proteção a 
Maternidade, a Infância, ao Idoso e a Natureza 
- Funpromin para executar serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade de Bom Sucesso, 
Estado da Paraíba; 

- Projeto de Decreto Legislativo nº 726, de 2009 
(nº 1.561/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada 
à Empresa Paulista de Televisão S.A. para explo-
rar serviço de radiodifusão de sons e imagens na 
cidade de Campinas, Estado de São Paulo; 

- Projeto de Decreto Legislativo nº 733, de 2009 
(nº 1.626/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Rosanense de Comunicação Social - ARCOS 
para executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Rosana, Estado de São Paulo; 

- Projeto de Decreto Legislativo nº 747, de 2009 
(nº 1.422/2009, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à As-
sociação Comunitária do Desenvolvimento Cul-
tural e Social do Município de Lagoa da Canoa 
para executar serviço de radiodifusão comuni-
tária na cidade de Lagoa da Canoa, Estado de 
Alagoas;

- Projeto de Decreto Legislativo nº 772, de 2009 
(nº 1.480/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Ma-
guari de Baturité Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de Ipu, Estado do Ceará;

- Projeto de Decreto Legislativo nº 773, de 2009 
(nº 1.521/2009, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à As-
sociação Cultural dos Amigos de Horizonte para 

executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Horizonte, Estado do Ceará;

- Projeto de Decreto Legislativo nº 776, de 2009 
(nº 1.558/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Radiodifusão Comunitária Mais Esperança 
FM para executar serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Barra de Guabiraba, Estado 
de Pernambuco; 

- Projeto de Decreto Legislativo nº 777, de 2009 
(nº 1.559/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação Beneficente “Poeta Bernardino Valença 
Borba” para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Cortês, Estado de 
Pernambuco; e 

- Projeto de Decreto Legislativo nº 778, de 2009 
(nº 1.582/2009, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à 
Associação dos Moradores e Comunicadores 
do Capuan-AMCC para executar serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Caucaia, 
Estado do Ceará.

Tendo sido aprovadas terminativamente pela Co-
missão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática, as matérias vão à promulgação.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 
– Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de 
emendas às seguintes matérias: 

- Projeto de Lei da Câmara nº 194, de 2008 (nº 
612/2003, na Casa de origem, do Deputado Ri-
cardo Izar), que altera o art. 18 da Lei n° 5.991, 
de 17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o 
Controle Sanitário do Comércio de Drogas, Me-
dicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correla-
tos, e dá outras providências, para permitir que 
farmácias e drogarias disponibilizem serviço de 
aferição da pressão arterial; e 

- 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 Nacional de Saúde Vocal do Profes-
sor da rede pública de ensino e dá outras pro-
vidências.

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

oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
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São lidos os seguintes:

OF. P/133/2009

Brasília, 12 de novembro de 2009

Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Congresso Nacional
Brasília – DF

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho a 

Vossa Excelência Ofício nº 1516/2009-CD-GDCD, 
datado de 9 de novembro de 2009, onde o Deputa-
do Cláudio Diaz, comunica sua renúncia ao cargo de 
Membro da Representação Brasileira no Parlamento 
do Mercosul.

Encaminho, ainda, Of. nº 965/2009/PSDB, datado 
de 11 de novembro de 2009, do Deputado José Aníbal, 
Líder do PSDB na Câmara dos Deputados, indicando 
o Deputado Professor Ruy Pauletti, em substituição 
ao Deputado Cláudio Diaz, como membro titular des-
ta Representação.

Na oportunidade, certo da atenção de Vossa 
Excelência às informações que ora lhe encaminho, 
renovo-lhe os meus mais sinceros votos de estima e 
consideração.

Atenciosamente, Deputado José Paulo Tóffano, 
Presidente.

Ofício nº 516/2009-CD/GDCD

Brasília, 9 de novembro de 2009

Excelentíssimo Senhor 
Deputado José Paulo Tóffano
Presidente da Representação Brasileira no Parlamen-
to do Mercosul 
Câmara dos Deputados, Anexo II, Térreo, Sala 28, 
70160-900- Brasília/DF
Assunto: Comunica renúncia ao cargo de membro da 
Representação Brasileira no Parlamento o Mercosul 
e encaminha Mensagem nº 669, de 2007, do Poder 
Executivo. 

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente venho apresen-

tar minha renúncia como membro dessa Representa-
ção, bem como ao cargo que ocupo de Representante 
do Mercosul na Assembléia Parlamentar Euro-latino-
americano (EUROLAT)

Esclareço que a minha renúncia se deve às mi-
nhas dificuldades de saúde, bem como a compromissos 
assumidos no meu Estado, o Rio Grande do Sul que 
impedem a minha plena participação nas atividades 
relacionadas ao Bloco Mercosulino, como é exigido.

Aproveito o ensejo para encaminhar a Mensagem 
nº 669, de 2007, do Poder Executivo, que encontra-
se sob minha responsabilidade para apresentação de 
Relatório.

Aproveito a oportunidade para apresentar a to-
dos os membros da Representação Brasileira no Par-
lamento do Mercosul, parlamentares e servidores, e 
aos membros dos demais países mercosulinos, os 
meus sinceros agradecimentos pela acolhida que me 
reservaram, bem como desejar uma caminhada de 
muito sucesso na luta pela plena integração entre os 
países sul-americanos.

Atenciosamente. – Claudio Diaz, Deputado Fe-
deral – PSDB/RS.

Of. nº 965/2009/PSDB

Brasília, 11 de novembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: Indicação de Membro de Comissão.

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, o Deputado Profes-

sor Ruy Pauletti, em substituição ao Deputado Cláudio 
Diaz, como membro titular para integrar a Comissão 
Mista, Representação Brasileira do Parlamento do 
Mercosul.

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Os ofícios lidos serão publicados.

Sobre a mesa, aviso do Tribunal de Contas da 
União que passo a ler.

É lido o seguinte:

Aviso nº 1.320-GP/TCU, de 11 de novembro de 
2009, do Presidente do Tribunal de Contas da União, 
que encaminha ao Congresso Nacional cópia do Des-
pacho exarado pelo Ministro-Relator Benjamin Zymler, 
nos autos do processo nº TC-023301/2009-9.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
aviso lido vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-
dos.

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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    73ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 14 59319 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL74



59320 Sábado 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
    75ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 14 59321 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL76



59322 Sábado 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
    77ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009
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59324 Sábado 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
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    81ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009
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59336 Sábado 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
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Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 14 59337 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL92



59338 Sábado 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
    93ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009
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59360 Sábado 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
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59362 Sábado 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
    117ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009
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59364 Sábado 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
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59386 Sábado 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
    141ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 14 59387 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL142



59388 Sábado 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
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59390 Sábado 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
    145ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 14 59391 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL146



59392 Sábado 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
    147ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 14 59393 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL148



59394 Sábado 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
    149ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 14 59395 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL150



59396 Sábado 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
    151ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 14 59397 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL152



59398 Sábado 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
    153ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 14 59399 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL154



59400 Sábado 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
    155ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 14 59401 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL156



59402 Sábado 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
    157ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 14 59403 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL158



59404 Sábado 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009
    159ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 14 59405 NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL160
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Os pareceres lidos serão publicados.

Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 
2.057 e 2.058, de 2009, das Comissões de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania e de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle, que con-
cluem pela prejudicialidade do Projeto de Lei do Sena-
do nº 109, de 2009, de autoria do Senador Raimundo 
Colombo, que altera a Lei nº 8.987, de 1995, a fim de 
estabelecer direito do consumidor.

A matéria será incluída em Ordem do Dia opor-
tunamente, a fim de ser declarada prejudicada, nos 
termos do § 1º do art. 334 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência recebeu do Presidente da Comissão de 
Assuntos Econômicos os Ofícios nºs 390 e 391, de 
2009, comunicando a apreciação, em caráter termi-
nativo, dos Projetos de Lei do Senado nºs 117, de 
2007; e 144, de 2008.

Com referência aos expedientes lidos, fica aberto 
o prazo de cinco dias úteis para interposição de recur-
so, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento 
Interno, por um décimo da composição da Casa, para 
que os Projetos sejam apreciados pelo Plenário.

São os seguintes os ofícios:

Ofício 390/2009/CAE

Brasília, 3 de novembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Inter-

no do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão, em reunião realizada nesta data, 
aprovou com emenda o Projeto de Lei do Senado nº 
117 de 2007, que ”altera o art. 22 da Lei nº 11.124, de 
16 de junho de 2005, para limitar as exigências das 
instituições financeiras na concessão de financiamento 
habitacionais de interesse social”.

Respeitosamente, Senador Garibaldi Alves Filho, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

Ofício 391/2009/CAE

Brasília, 3 de novembro de 2009.

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91, do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelên-

cia que esta Comissão aprovou, em reunião realizada 
nesta data, o Projeto de Lei do Senado nº 144 de 2008, 
que “dispõe sobre isenção do Imposto de Importação e 
do Imposto sobre Produtos Industrializados incidentes 
sobre máquinas de escrever em Braile”.

Respeitosamente, Senador Garibaldi Alves Filho, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Com relação ao Parecer nº 2.063, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o 
Ofício “S” nº 51, de 2000 (nº 291/2000, na origem), 
a Presidência tomará as providências necessárias a 
fim de atender às recomendações contidas em sua 
conclusão. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência recebeu, do Presidente da Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte, os Ofícios nºs 247 e 255, 
de 2009, comunicando a apreciação, em caráter termi-
nativo, do Projeto de Lei da Câmara nº 154, de 2009; 
e do Projeto de Lei do Senado nº 322, de 2008.

Com referência aos expedientes recebidos, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição 
de recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Re-
gimento Interno, por um décimo da composição da 
Casa, para que os Projetos sejam apreciados pelo 
Plenário.

São os seguintes os ofícios:

Ofício nº 247/2009/CE

Brasília, 27 de outubro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta
Assunto: Matéria adotada pela Comissão

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 284, combinado com o art. 

91, § 2º, do Regimento Interno do Senado Federal, 
comunico a Vossa Excelência que, na reunião rea-
lizada nesta data, o Substitutivo de autoria de Sua 
Excelência o Senhor Senador Paulo Paim, ao Projeto 
de Lei do Senado nº 322, de 2008, do Excelentíssimo 
Senhor Senador Cristovam Buarque, que “Assegura 
aos professores concursados das redes públicas de 
educação básica acesso a cursos superiores de pe-
dagogia e outras licenciaturas, sem necessidade de 
exame vestibular”, foi dado como definitivamente ado-
tado pela Comissão.

Atenciosamente, Senadora Marisa Serrano, 
Vice-Presidenta no Exercício da Presidência da Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte do Senado 
Federal.
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Ofício nº 255/2009/CE

Brasília, 10 de novembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta
Assunto: Aprovação de matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do regi-

mento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter 
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela apro-
vação do Projeto de Lei da Câmara nº 154, de 2009, de 
autoria de Sua Excelência o Senhor Deputado Marcelo 
Itagiba, que “Dispõe sobre a instituição do dia 18 de 
março como data comemorativa do Dia Nacional da 
Imigração Judaica e dá outras providências”.

Atenciosamente, Senadora Marisa Serrano, Vice-
Presidenta no Exercício da Presidência da Comissão 
de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência recebeu o Ofício nº 359, de 2009, do Pre-
sidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, comunicando a apreciação, em caráter terminativo, 
do Projeto de Lei da Câmara nº 191, 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 seja apreciado pelo Plenário.

É o seguinte o ofício:

Ofício nº359/2009 – Presidência/CCJ

Brasília, 4 de novembro de 2009

Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: decisão terminativa

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em Reunião Ordinária, realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 191, 
de 2009, que “Dá nova redação ao inciso XI do art. 29 
da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe 
sobre a organização da Presidência da República e 
dos Ministérios, para alterar a estrutura básica do Mi-
nistério do Esporte (cria uma Secretaria no Ministério 
do Esporte),” de autoria do Presidente da República.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, Senador Demóstenes Torres, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

A Presidência recebeu, do Presidente da Comis-
são de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e 
Informática, o Ofício nº 182, de 2009, comunicando a 
apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei 
do Senado nº 283, 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 seja apreciado pelo Plenário.

É o seguinte o ofício lido:

Ofício nº 182/2009 – CCT

Brasília, 28 de outubro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do 

Regimento Interno do Senado Federal, comunico a 
Vossa Excelência que esta comissão aprovou, em 
caráter terminativo, em reunião realizada nesta data, 
o Projeto de Lei do Senado nº 283, de 2009, de auto-
ria do Excelentíssimo Senhor Senador Flexa Ribeiro, 
que “Altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997 (Lei 
Geral de Telecomunicações), para permitir que sejam 
aplicados recursos do Fundo de Universalização dos 
Serviços de Telecomunicações, no subsídio do con-
sumo de serviços prestados em regime público desti-
nados à população de baixa renda”, com as Emendas 
nºs 1 e 2 – CCT.

Atenciosamente, Senador Flexa Ribeiro, Presi-
dente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência recebeu, do Presidente da Comissão de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e 
Controle, os Ofícios nºs 87 e 88, de 2009, comunicando 
a apreciação, em caráter terminativo, dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 132, de 2006; e 248, de 2003.

Com referência aos expedientes recebidos, 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 sejam apreciados pelo Plenário.

São os seguintes os ofícios:
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Ofício nº 87/2009-CMA

Brasília, 3 de novembro de 2009

Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão, em reunião realizada nesta 
data, rejeitou, em decisão terminativa, o Projeto de Lei 
do Senado nº 132, de 2006, que “altera o Decreto-Lei 
nº 986, de 21 de outubro de 1969, que institui normas 
básicas sobre alimentos, para estabelecer que os ró-
tulos de alimentos devem atender aos requisitos de 
clareza e simplicidade e fornecer informações com-
preensíveis para o consumidor”, de autoria do Sena-
dor Valdir Raupp.

Atenciosamente, Senador Renato Casagrande, 
Presidente.

Ofício nº 88/2009-CMA

Brasília, 3 de novembro de 2009

Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão, em reunião realizada nesta 
data, rejeitou, em decisão terminativa, o Projeto de Lei 
do Senado nº 248, de 2003, que “acrescenta inciso 
XVIII ao artigo 51 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990, que ‘dispõe sobre a proteção do consumidor 
e dá outras providências’, para prever a nulidade da 
cláusula que surpreenda o consumidor após a con-

clusão do contrato”, de autoria do Senador Augusto 
Botelho.

Atenciosamente, Senador Renato Casagrande, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Foi lido anteriormente o Parecer nº 2.071, de 2009, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre 
o Requerimento nº 356, de 2007. 

A Presidência comunica que a matéria constará 
da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa or-
dinária, nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento 
Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
Sr. Senador Papaléo Paes enviou discurso à Mesa, para 
ser publicado na forma do disposto no art. 203, combi-
nado com o inciso I, § 2º, do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apa-

nhamento taquifráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. 
Senadores, venho à Tribuna neste momento para fazer o 
registro da matéria “A era da gastança” da revista Época 
em sua edição do dia 2 de novembro de 2009.

A matéria destaca que “as contas públicas reve-
lam que o governo está mudando de estilo, Sai o con-
servadorismo fiscal, entra a multiplicação de gastos”. 
Apresenta, ainda, dados que mostram o desequilíbrio 
no orçamento do governo, principalmente com a queda 
na arrecadação e o aumento da dívida pública.

Senhor Presidente, para que conste dos Anais 
do Senado Federal, requeiro que a matéria citada seja 
considerada como parte integrante deste pronuncia-
mento.

Muito obrigado. Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR SENADOR PAPALÉO PAES EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Nada mais havendo a tratar, está encerrada esta 210ª 
sessão não deliberativa, de sexta-feira, 13 de novem-
bro, iniciada às 9 horas.

Esta sessão não deliberativa é criada para que os 
Senadores apresentem suas teses mais trabalhadas, 
mais profundas e mais demoradas, que, nos dias de 
sessões deliberativas, não são permitidos, pela exi-
guidade do tempo que o Regimento pede. Então, hoje 
eles têm mais liberdade.

Passaram vários Senadores – cadê a lista? – que 
usaram da palavra e defenderam suas teses. Tem a 
lista aí dos que passaram aqui?

Então, passaram hoje por aqui e defenderam suas 
teses: Senador Fernando Collor, Senador Heráclito 
Fortes, Senador Mão Santa, Senador Pedro Simon e, 
por último, a encantadora Senadora Lúcia Vânia, mos-
trando suas preocupações com a violência em Goiás 
e no Brasil, oriunda do uso do crack. 

Está encerrada esta sessão, toda ela orientada pelo 
nosso Secretário Executivo, Dr. José Roberto, Dr. João 
Pedro e toda a equipe administrativa do Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Está encerrada a sessão não deliberativa de sexta-feira, 
13 de novembro, do Senado da República do Brasil.

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 28 
minutos.) 
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Ata da 211ª Sessão Não Deliberativa 
em 16 de novembro de 2009

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. Neuto de Conto, Papaléo Paes, Valdir Raupp e Pedro Simon

(Inicia-se a Sessão às 14 Horas e 27 Minu-
tos, e Encerra-se às 18 Horas e 42 Minutos)

O SR. PRESIDENTE (Neuto de Conto. PMDB – SC) 
– Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Neuto de Conto. PMDB – 
SC) – A Presidência lembra às Srªs e Srs. Senadores 
que o Senado Federal está convocado para uma ses-
são especial a realizar-se amanhã, às 10 horas, em 
homenagem à memória do professor Hélio Gracie, nos 
termos dos Requerimentos nºs 80 e 991, de 2009, do 
Senador Arthur Virgílio e outros Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Neuto de Conto. PMDB – 
SC) – Encerrou-se na última sexta-feira o prazo para 
apresentação de emendas ao Projeto de Lei da Câ-
mara nº 158, de 2009 (nº 279/2007, na Casa de ori-
gem, do Deputado Otávio Leite), que fixa limites para 
o valor das anuidades devidas ao Conselho Federal e 
aos Conselhos Regionais de Educação Física.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia opor-

tunamente.
O SR. PRESIDENTE (Neuto de Conto. PMDB – 

SC) – Encerrou-se na última sexta-feira o prazo para 
apresentação de emendas ao Projeto de Lei do Se-
nado nº 220, de 2006, de autoria da Senadora Maria 
do Carmo Alves, que altera o art. 508 da Lei nº 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), 
para reduzir o prazo para a interposição de recursos. 

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia opor-

tunamente.
O SR. PRESIDENTE (Neuto de Conto. PMDB – 

SC) – A Presidência lembra ao Plenário que o tempo 
destinado aos oradores do Período do Expediente 
da sessão deliberativa ordinária de amanhã será em 
atenção ao Dia Nacional dos Ostomizados, de acordo 
com o Requerimento nº 1.274, de 2009, do Senador 
Flávio Arns e outros Srs. Senadores.

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

O SR. PRESIDENTE (Neuto de Conto. PMDB – 
SC) – Esgotou-se na última sexta-feira o prazo previsto 
no art. 91, § 3º, do Regimento Interno, sem que tenha 
sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo 
Plenário, das seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 334, de 2004, de autoria 
do Senador Papaléo Paes, que altera o art. 3º da 
Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 1983, para de-
terminar a inclusão do número do título de eleitor 
na carteira de identidade em todo o País; e 

– Projeto de Lei do Senado nº 116, de 2005, de auto-
ria do Senador Marcelo Crivella, que acrescenta 
um artigo 15-A à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973 (institui o Código de Processo Civil – 
criação de nova situação de impedimento para 
atuar em processo judicial).

Tendo sido rejeitados em apreciação terminativa 
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
as matérias vão ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Neuto de Conto. PMDB – 
SC) – A Presidência recebeu o Aviso nº 67, de 2009 
(nº 1.529/2009, na origem), do Tribunal de Contas da 
União, encaminhando cópia do Acórdão nº 2.565, de 
2009, bem como dos respectivos Relatório e Voto que 
o fundamentam, referente aos recursos de reconside-
ração contra o Acórdão nº 1.070/2007, prolatado no 
processo de tomada de contas especial decorrente da 
conversão do Relatório de Levantamento de Auditoria 
no Projeto de Irrigação Jacarecica II, em Itabaiana, 
Sergipe (TC 675.137/1998-5).

A matéria, juntada ao processado do Aviso nº 172, 
de 2001, e, em cópia, ao processado do Requerimento 
nº 326, de 1998, vai à Comissão de Meio Ambiente, De-
fesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.

O SR. PRESIDENTE (Neuto de Conto. PMDB – 
SC) – A Presidência comunica ao Plenário que foram 
deferidos, nos termos do Ato da Mesa nº 2, de 2009, 
os seguintes Requerimentos:
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– nº 1.333, de 2009, do Senador Romero Jucá, 
que solicita a tramitação conjunta do Projeto 
de Lei do Senado nº 330, de 2005, com os de 
nºs 46 e 361, de 2003, que já se encontram 
apensados. Deferido o requerimento, as ma-
térias passam a tramitar em conjunto e vão à 
Comissão de Assuntos Econômicos, em deci-
são terminativa.

– nº 1.349, de 2009, da Senadora Fátima Cleide, que 
solicita a tramitação conjunta dos Projetos de Lei 
do Senado nºs 119, de 2008, e 278, de 2009. 
Deferido o requerimento, as matérias passam 
a tramitar com conjunto e vão às Comissões de 
Constituição, Justiça e Cidadania; e de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa, cabendo a 
esta última a decisão terminativa.

– nº 1.440, de 2009, do Senador Mozarildo Cavalcanti, 
que solicita o desapensamento do Projeto de Re-
solução nº 35, de 2007, dos de nºs 15, de 2003, 
e 3, de 2007. Deferido o requerimento, o Projeto 
de Resolução nº 35, de 2007, desapensado das 
demais matérias, passa a tramitar autonomamen-
te, e retorna à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, e posteriormente, à Comissão Dire-
tora. As demais matérias continuam apensadas 
e vão às Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania, e Diretora.

– nº 1.442, de 2009, da Senadora Ideli Salvatti, que 
solicita a tramitação conjunta dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 237, de 2008, e 114, de 
2009. Deferido o requerimento, as matérias 
passam a tramitar em conjunto e vão às Co-

missões de Desenvolvimento Regional e Turis-

mo, de Assuntos Econômicos, e de Serviços 

de Infra-Estrutura, cabendo a esta última a 

decisão terminativa.

– nº 1.445, de 2009, do Senador Sérgio Guerra, que 

solicita a tramitação conjunta do Projeto de Lei 

do Senado nº 457, de 2009, com o Projeto de Lei 

da Câmara nº 27, de 2003, que já se encontra 

apensado ao Projeto de Lei da Câmara nº 76, 

de 2000, e aos Projetos de Lei do Senado nºs 

37 e 161, de 2000; 104, de 2002; 158 e 254, de 

2003; e 176, de 2008. Deferido o requerimento, 

o Projeto de Lei do Senado nº 457, de 2009, 

perde o caráter terminativo. Os Projetos passam 

a tramitar em conjunto e vão às Comissões de 

Constituição, Justiça e Cidadania; de Assuntos 

Sociais, e de Assuntos Econômicos.

– nº 1.453, de 2009, do Senador Romero Jucá, que 

solicita a tramitação conjunta do Projeto de Lei 

do Senado nº 152, de 2004, com os de nºs 46 

e 361, de 2003; e 330, de 2005. Deferido o re-

querimento, as matérias passam a tramitar em 

conjunto e retornam à Comissão de Assuntos 

Econômicos, em decisão terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Neuto de Conto. PMDB – 

SC) – Sobre a mesa, projeto recebido da Câmara dos 

Deputados que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Neuto de Conto. PMDB – 
SC) – A Presidência comunica ao Plenário que, nos 
termos do art. 91, §1º, inciso IV, do Regimento Interno, 
o Projeto que acaba de ser lido será apreciado termi-
nativamente pela Comissão 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.

O SR. PRESIDENTE (Neuto de Conto. PMDB – 

SC) – Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Neuto de Conto. PMDB – 
SC) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Neuto de Conto. PMDB 
– SC) – A Presidência recebeu, do Presidente da Co-
missão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle, os Ofícios nºs 89 e 92, de 
2009, comunicando a apreciação, em caráter termina-
tivo, do Projeto de Lei do Senado nº 220, de 2007, e 
do Projeto de Lei da Câmara nº 146, de 2009.

Com referência aos expedientes lidos, fica aberto 
o prazo de cinco dias úteis para interposição de recur-
so, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento 
Interno, por um décimo da composição da Casa, para 
que os Projetos sejam apreciados pelo Plenário.

São os seguintes os ofícios:

OF. Nº 89/2009-CMA

Brasília, 3 de novembro 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, em reunião realizada nes-
ta data, aprovou com as emendas nº 1-CT/CMA e nº 

2-CMA em decisão terminativa, o Projeto de Lei do 
Senado nº 220, de 2007, que “dá nova redação mo 
art. 31 da Lei nº 8.078, de 1990, para incluir o dever 
dos fornecedores de informar aos consumidores no 
momento da oferta, a respeito da eficiência e consu-
mo energéticos de produtos e serviços colocados no 
mercado de consumo”, de minha autoria.

Atenciosamente, – Senador Renato Casagran-
de, Presidente.

OF. Nº 92/2009-CMA

Brasília, 3 de novembro de 2009

Senhor Presidente,
Nos termos do  §2º do artigo 91 do regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão em reunião realizada nesta data, 
aprovou em decisão terminativa, o Projeto de Lei da 
Câmara nº 146, de 2009, que “altera o art. 2º da Lei nº 
11.337, de 26 de julho de 2006, para melhor detalhar a 
abrangência da exigência nele contida e para adequar 
a nomenclatura empregada aos padrões técnicos es-
tabelecidos”, de autoria do Deputado Júlio Delgado.

Atenciosamente, – Senador Renato Casagran-
de, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Neuto de Conto. PMDB – 
SC) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.517, DE 2009

Requer voto de aplauso ao militar e, já 
agora também escritor Jurandir de Souza 
Macedo, pela publicação de livro com relato 
de viagem de carro empreendida há anos, 
entre o Rio e Manaus.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimen-
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos anais do Senado, voto de aplauso ao Oficial da 
Reserva do Exército Jurandir de Souza Macedo, autor 
do livro “Da Selva de Pedra à Selva Amazônica”, na 
qual relata viagem de carro empreendida com seus 
familiares, há anos, e recentemente editada.

Requeiro, ainda, que o voto de aplauso seja le-
vado ao conhecimento do autor.

Justificação

Jurandir de Souza Macedo é amazônida, natural 
do Pará e amazonense de coração. Deixou a terra natal 
e, como militar, foi para o Rio de Janeiro. Mais tarde, nos 
idos de 1978, com a esposa Vera e os filhos resolveu 
empreender uma viagem de carro, do Rio a Manaus. 
Para ele, uma aventura. Mas, ao mesmo tempo, para 
conhecer a realidade dessa região estratégica, sem 
faltar o reconhecimento ao papel que desempenha no 
Brasil, através do PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS, 
o PIM – e que ele viu de perto.

Pela contribuição que o livro de Jurandir oferece 
ao Amazonas e ao Brasil, esse corajoso militar é me-
recedor do voto de aplauso que proponho ao Senado 
da República.

Sala das Sessões, 16 de novembro de 2009. – 
Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Neuto de Conto. PMDB – 
SC) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
A Presidência comunica que recebeu do Presi-

dente do Tribunal de Contas da União os seguintes 
avisos.

Aviso nº 1.598 – Seses – TCU –Plenário, de 
2009, do Presidente do Tribunal de Contas da União, 
que encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acór-
dão nº 2.642, de 2009 – TCU – Plenário, bem como 
do Relatório e do Voto que o fundamentam, referentes 
ao Relatório de Fiscalização Operacional no IBGE, 
como o objetivo de levantar os procedimentos usados 
pelo IBGE para apuração dos dados populacionais e 
de renda per capita, bem como do tratamento dado 

às constestações apresentadas pelos municípios (TC 
4.694/2009-1).

Aviso nº 1.621-Seses-TCU-Plenário, de 2009, do 
Presidente do Tribunal de Contas da União, que encami-
nha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 2.677, 
de 2009 – TCU-Plenário, bem como do Relatório e do 
Voto que o fundamentam, referentes à irregularidades 
nas obras de construção de um Conjunto Habitacional 
na Vila do Mucajá, com infraestrutura urbana completa, 
em Macapá/AP, financiado na maior parte com recur-
sos da União e integrante do Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC) (TC 9.808/2008-9).

Aviso nº 1.622-Seses-TCU-Plenário, de 2009, 
do Presidente do Tribunal de Contas da União, que 
encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão 
nº 2639, de 2009 – TCU – Plenário, bem como do 
Relatório e do Voto que o fundamentam, referentes à 
pedido de reexame interposto por Raival de Oliveira 
Sales (Presidente da Comissão de Licitação), e outros 
contra o acórdão 2437/2008-TCU – Plenário, ratifica-
do pelo Acórdão 56/2009, que negou provimento aos 
embargos de declaração opostos pela Petróleo Bra-
sileiro S/A (PETROBRAS) referente ao levantamento 
de auditoria realizada em obras destinadas à moder-
nização e adequação da produção da Refinaria Presi-
dente Getúlio Vargas, localizada no Estado do Paraná 
(TC006.515/2006-7).

Sr. Presidente (Neuto de Conto. PMDB – SC) – 
Os Avisos nº 1.598 – Seses – TCU – Plenário, de 2009, 
nº 1.621 – Seses – TCU – Plenário, de 2009 e nº 1.622 
– Seses – TCU – Plenário, de 2009, do Presidente do 
Tribunal de Contas da União vão à Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-
dos.

O SR. PRESIDENTE (Neuto de Conto. PMDB – 
SC) – Há oradores inscritos. 

Pela ordem de inscrição, concedemos a palavra 
ao Senador Paulo Paim. (Pausa.) 

Por permuta, concedemos a palavra ao Senador 
Geraldo Mesquita Júnior.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, caro amigo Senador Paim, 
venho, como de hábito, do interior do Acre: estive em 
Feijó neste final de semana. 

Feijó vive uma particularidade jamais vivida no 
Estado: uma eleição atípica para a prefeitura daquele 
bonito município. Como eu tive oportunidade de infor-
mar à Casa, recentemente dois prefeitos ligados ao 
PT, no meu Estado, foram cassados por corrupção 
eleitoral. Anteriormente, outro já havia sido afastado da 
prefeitura. Há processos envolvendo outros prefeitos 
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do PT. Situação curiosa essa, denota um certo modus 
operandi preocupante. E a coisa é mais preocupante 
ainda quando... 

Em primeiro lugar, eu acho que o PT e a Frente 
Popular deveriam estar com vergonha de ver um pre-
feito seu afastado por corrupção eleitoral. Deveriam ir à 
praça pública pedir desculpas à população de Feijó.

Mas, ao contrário disso, lançaram mais uma vez 
uma candidata. Nada tenho contra ela e nem a co-
nheço pessoalmente, mas, em torno da candidatura 
dela, voltam as ameaças à população do candidato 
que particularmente apoiamos, candidato consagra-
do da outra vez pelas urnas, que só não tomou posse 
porque a eleição foi roubada. É o ex-Vereador Din-
dim do PSDB. O meu Partido apresentou o candida-
to a Vice-Prefeito – o também ex-Vereador Pelé. São 
duas figuras públicas no Município de Feijó da maior 
integridade, do maior compromisso com a população 
de Feijó e estão, mais uma vez, empenhados numa 
candidatura com largo apoio popular, mas se vendo 
às voltas, mais uma vez, com uma campanha sórdida, 
uma campanha virulenta. 

Imagine, Sr. Presidente, que o Governador do 
Estado perdeu o tempo dele para ir a Feijó ameaçar 
a população, dizendo que se a candidata da Frente 
Popular não for vencedora, o Programa Bolsa Família 
será extinto do Município. Olhem que coisa vergonhosa 
é isto: um Governador de Estado perder tempo com 
uma ameaça ridícula como esta.

O Bolsa Família é um programa federal, não cabe 
ao Prefeito dar seguimento a ele ou extingui-lo, fazer 
ou deixar de fazer alguma coisa em relação a ele. Isso 
é ridículo, para não dizer grosseiro com a população 
de Feijó, que não merece um tratamento desses. Há 
demissões de pessoas que trabalhavam em empre-
sas que prestavam serviço ao Município, por serem 
pessoas que – numa cidade do interior, logicamente, 
todo mundo se relaciona com todo mundo, todo mun-
do é amigo – trabalhavam numa empresa que presta 
serviço à prefeitura. Elas foram demitidas porque eles 
intuíram que poderiam votar no candidato Dindim. Eu 
repito, Senador Paulo Paim, que teria vergonha de me 
apresentar de novo com uma candidatura. E, se fizes-
se, primeiro pediria desculpas à população pela coisa 
desastrada ocorrida no Município de Feijó.

Há evidências, há fatos de movimentações no 
mínimo suspeitas nessa curta campanha eleitoral. Há 
ameaças a simples garis da cidade. Que coisa mais 
triste, que coisa vergonhosa ameaçar um gari de de-
missão, a ponta mais frágil de uma administração mu-
nicipal, caso vote no candidato da oposição.

Já vi muita coisa acontecer no meu Estado, mas 
a esse nível, confesso, ainda teria que viver para ver. 

Uma vergonha! A população de Feijó, em pesquisas 
realizadas, oferece uma ampla margem de intenção 
de voto, uma diferença grande do candidato Dindim, 
do PSDB, em coligação com o PMDB, meu Partido, 
uma ampla diferença. Mas é preocupante a atitude 
do PT, da Frente Popular, dos partidos que formam 
a Frente Popular naquele Município. A campanha é 
a campanha do terror, a campanha é a campanha da 
cooptação, e sei lá por meio de que artifícios e com 
que argumentos. De repente, um grande empresário 
de Feijó, que militou na oposição até um dia desses, 
anuncia o seu embarque na candidatura dessa moça 
que é candidata do PT; e não se sabe que tipo de ar-
gumento o convenceu. É muito curioso, é muito com-
plicada a coisa.

Há quem diga que o PT e a Frente Popular apos-
tam que a Justiça Eleitoral não irá anular duas vezes o 
mesmo processo eleitoral. E que por conta disso, estão 
fazendo e desfazendo. Há notícias de mala preta, de 
mala branca. Agora, as atitudes são em praça pública, 
as ameaças ostensivas. Nunca vi uma coisa dessas. 
Ameaças ostensivas de que o mundo vai acabar, de 
que a população de Feijó ficará sem o Bolsa Família, 
sem outros programas, que o Governo do Estado vi-
rará as costas ao Município caso o Vereador Dindim 
seja eleito.

Acho que isto configura até crime: um Governador 
de Estado dizer uma coisa desta. Além de ser falta de 
respeito, eu acho que configura crime inclusive.

Portanto, eu queria trazer ao conhecimento da 
Casa antes que alguma coisa trágica aconteça. Uma 
eleição dessa natureza pode ser tomada de novo, 
como foi a outra. A outra foi tomada, foi roubada, tan-
to assim que a Justiça Eleitoral cassou o Prefeito. As 
provas eram tão evidentes, tão contundentes que a 
Justiça Eleitoral do meu Estado não teve o que fazer 
a não ser cassar o Prefeito. E aqui eu rendo as minhas 
homenagens à Justiça Eleitoral do meu Estado, que, 
numa postura de independência, decidiu, conforme a 
prova dos autos, decidiu conforme a lei, porque, não 
se iluda quem está me ouvindo, a pressão para que 
a Justiça decidisse de outra forma talvez tenha sido 
grande. Por isso as nossas homenagens à Justiça 
Eleitoral do meu Estado.

E trago esta informação à Casa com muito pesar. 
Gostaria de estar dizendo que, em que pese a anulação 
do processo eleitoral por compra de voto, por corrupção 
eleitoral, a coisa dessa vez está ocorrendo com a maior 
lisura, mas não está, não está. Embora haja ameaças 
grosseiras e outros fatos, não posso aqui ser leviano e 
apontá-lo porque não tenho provas, só tenho indícios, 
informações. E a coisa está rolando. E aí a população 
se socorre com quem, vai procurar quem?
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É triste uma organização política, que um dia já 
sinalizou para o Estado com a perspectiva de mudan-
ça de hábito, de costumes, de práticas e de procedi-
mentos, hoje ser levada, hoje ser obrigada a se valer 
de recursos como estes: ameaças, corrupção eleito-
ral. Será que não há outra maneira de se vencer uma 
eleição? É triste! É triste e preocupante!

População de Feijó, aqueles que estão me ou-
vindo, não se deixem intimidar, apesar de estarmos 
lidando com pessoas que fazem com que nos preo-
cupemos, 

É justa a preocupação da maioria das pessoas 
que moram em Feijó. É justíssima a preocupação da-
queles que estão enfrentando um processo eleitoral 
que começa a se mostrar da forma com o outro ocor-
reu, desigual, desonesto – eu diria.

Mas é preciso resistir. É preciso darmos uma lição 
a essas pessoas de que a prática democrática deve se 
sobrepor a qualquer outra, de que o respeito à opinião, 
à manifestação das pessoas é regra que deve ser con-
sagrada. As pessoas não podem ser ofendidas no seu 
direito de decidir. As pessoas não devem ser ameaça-
das para fazer ou deixar de fazer alguma coisa.

Que democratas são esses? Democratas autori-
tários, truculentos – truculentos! –, que batem no peito 
e se chamam de democratas, mas que, na essência, 
por dentro, são truculentos, perseguidores, vingativos. 
Que coisa triste uma organização política enveredar 
por um caminho como esse para tentar sobreviver po-
liticamente. Busquem a sustentação popular, busquem 
o prestígio com ações concretas, decentes, sérias, e 
a população os acompanhará.

Mas não é assim, não assim. Essa é uma prática 
escusa. Essa é uma que violenta a integridade moral 
da população de Feijó. Peço aos meus conterrâneos 
e às minhas conterrâneas que estão em Feijó que 
deem uma nesse povo, que recolham, que guardem 
seus receios, seus medos. É bom que tenham medo 
mesmo porque essas pessoas intimidam mesmo. Es-
sas pessoas causam medo e pavor, mas sustentem 
esse medo, esse pavor, por mais um pouquinho de 
tempo. A eleição ocorrerá no próximo domingo. Vamos 
dar uma lição nessas pessoas! Vamos fazê-las engolir 
tanta arrogância, tanta truculência! Que Deus proteja a 
população de Feijó, a população do meu Estado. Que 
a gente consiga tomar uma decisão soberana, seja ela 
qual for, mas num clima e num ambiente de tranqüi-
lidade. Para que isso? É covardia ameaçar pessoas 
humildes, pessoas simples, pessoas que por estarem 
tão ocupadas com a própria sobrevivência, o dia a 
dia, não têm, por vezes, o discernimento de perceber 
que isso é um engodo, que é uma empulhação. Em-
pulhação é o nome desse processo. Empulhação. São 

pessoas que se dizem democratas, mas agem como 
trogloditas, truculentos, violentos, ameaçadores, per-
seguidores e vingativos. 

Que Deus ilumine a consciência de homens e mu-
lheres de Feijó, para que o resultado de domingo seja 
uma grande lição nessas pessoas que esqueceram por 
completo como se atua politicamente, como se con-
quista uma população, e partiram para a sofreguidão 
do poder pelo poder. Que deus ilumine a consciência 
e o tirocínio das pessoas de Feijó, que, domingo, re-
pito, escolherão o novo Prefeito, o novo Vice-Prefeito. 
Eu aqui dou o meu testemunho quanto ao Dindim e 
quanto ao Pelé. Dindim é candidato a Prefeito; Pelé é 
candidato a Vice-Prefeito. Eu, aqui, dou o meu teste-
munho da honestidade, da lisura desses dois homens 
públicos e do entusiasmo e do desejo deles de fazerem 
o melhor por Feijó. 

Presidente, muito obrigado pelo tempo conce-
dido. 

O SR. PRESIDENTE (Neuto de Conto. PMDB – 
SC) – O Senador Geraldo Mesquita Júnior se mani-
festou sobre as eleições no seu Estado. 

Ouviremos, pela ordem de inscrição, o Senador 
pelo Rio Grande do Sul, Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Senadores e Senadoras, retorno a esta Casa 
nesta segunda-feira, depois de uma jornada muito 
grande que realizei pelo meu Estado, dialogando com 
homens e mulheres sobre questões como educação, 
segurança e, naturalmente, a questão dos aposenta-
dos e pensionistas, o combate às discriminações. Eu 
estava lá, Senador Geraldo Mesquita Júnior, quando 
recebi a notícia de que o Deputado Paulo Tadeu, do 
Partido dos Trabalhadores do DF, havia encaminhado 
a proposta, e o Plenário da Câmara Legislativa teria 
aprovado, por unanimidade, a concessão a mim do 
título de Cidadão Honorário de Brasília. Queria agra-
decer muito a todos os Deputados distritais. Sei que foi 
aprovado por unanimidade. Agradeço, especialmente, 
claro, ao Deputado Paulo Tadeu, do Partido dos Tra-
balhadores. Na defesa para que me fosse concedido 
o título, ele argumentou que esse título seria conce-
dido, principalmente, pelo nosso trabalho em defesa 
dos trabalhadores da área pública, da área privada, 
dos aposentados e pensionistas e de todos aqueles 
que são discriminados neste País. 

Esse gesto, claro, me deixa muito feliz. Quero, de 
público, agradecer especialmente ao Deputado Paulo 
Tadeu e a todos os Deputados distritais por esse título 
que muito me honra receber.

Todos sabem o carinho e o amor que eu tenho 
pela nossa Capital, que sempre, nesses meus 24 anos 
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de vida pública, me acolheu de forma tão generosa. 
E, naturalmente, aí virou um amor recíproco. Tenho 
por esse povo uma grande admiração, admiração que 
aprendi a ter por todos os homens e mulheres deste 
País que têm compromisso com uma sociedade mais 
justa.

Por isso, sinto-me, neste momento, como se Bra-
sília estivesse homenageando todo o povo gaúcho, pois 
foi o povo gaúcho que me mandou para cá quatro vezes 
como Deputado e uma vez como Senador.

Por isso quero, mais uma vez, em nome do Rio 
Grande, em nome do povo dos pampas, em meu nome, 
agradecer aos Deputados distritais, ao Deputado Pau-
lo Tadeu, ao povo de Brasília pela honraria que me 
concede.

Sr. Presidente, quero falar hoje de coisas boas 
como essa que aqui registrei e com a qual fiquei mui-
to feliz. Quero dizer que, nesse sábado à tarde, lá em 
Porto Alegre, lancei o livro O Poder que Emana do 
Povo, uma seleção de ações legislativas de minha 
autoria aqui no Congresso. Foi a 55ª Feira do Livro de 
Porto Alegre.

Sr. Presidente, neste sábado, por volta das 21h, 
o já tradicional cortejo de despedida, ao som do “Tá 
chegando a hora”, encerrou oficialmente as atividades 
da 55ª Feira do Livro de Porto Alegre, capital de todos 
os gaúchos. Foi um momento bonito que emocionou a 
todos que lá estiveram.

Um dia antes, exatamente no sábado, das 14h 
às 21h, por sete horas seguidas, tive a oportunidade 
de autografar o livro O Poder que Emana do Povo, 
uma seleção, como eu dizia, do nosso trabalho aqui 
no Congresso. Lembro que estão circulando mais de 
mil projetos, dos quais escolhi sessenta. E por que 
sessenta? Porque, no ano que vem, eu completo 60 
anos no dia 15 de março. É, Senador Papaléo Paes, 
os anos vão passando.

Esta é uma das feiras mais antigas do País e a 
maior a céu aberto na América Latina.

Esta recente publicação, que é a décima de minha 
autoria, é uma síntese dos projetos que aqui apresentei, 
já que não podia relatar todos ou mostrar todos num 
livro de bolso. Mas tenho muito orgulho de todos os pro-
jetos que apresentei. Todos eles foram elaborados em 
discussão com a sociedade civil, com os movimentos 
sociais, com Deputados e com Senadores. Dos mais 
de mil, escolhi sessenta, como dizia. Entre as mais 
de mil proposições, os Estatutos do Idoso, da Pessoa 
com Deficiência, da Igualdade Racial, dos Motoristas, 
os projetos do fim do fator previdenciário, do reajuste 
real para os aposentados acompanhando o mínimo, o 
Fundep e os que promovem também a cultura de paz 
nas escolas. Claro que ali falo também da saúde, dos 

projetos que apresentei beneficiando os trabalhadores 
dos Correios, os vigilantes, os professores, de com-
bate aos preconceitos. Enfim, foram tantos que aqui, 
naturalmente, não vou poder comentar. 

O livro, Sr. Presidente, teve apresentação do 
meu amigo Senador Sérgio Zambiasi. Teve um texto 
também do consultor legislativo José Pinto de Mota 
Filho e do jornalista Antônio Augusto Queiroz, do Diap. 
Mas, enfim, o mais bonito para mim não foi só comen-
tar o livro; o mais bonito para mim foi essa tarde de 
abraços. Cerca de duas mil pessoas, repito, das 14h 
às 21h, pude abraçar, pegar na mão. Foi o beijo, foi o 
carinho da população gaúcha, que foi até o pavilhão 
central para pegar um exemplar do livro O Poder que 
Emana do Povo.

Sr. Presidente, foi um momento gratificante, da-
queles que não temos como dimensionar. Eram lágrimas 
que escorriam, e as pessoas dizendo: “Acreditamos 
muito no senhor, continue com as suas lutas”.

Lembro de algumas pessoas que estiveram lá. 
Perdoem-me, pois não posso citar mais de duas mil 
pessoas. Mas foi marcante para mim ter ido lá a ex-
Primeira-Dama do País, Maria Teresa Goulart, viúva 
do ex-Presidente João Goulart, que foi um lutador, 
combateu a ditadura, e até hoje sua morte é um pon-
to de interrogação – morte ou assassinato?. Esteve 
também o seu neto, Christopher Goulart; o Presidente 
Estadual do meu Partido, companheiro Olívio Dutra, 
acompanhado de sua esposa, D. Judith Dutra; o Depu-
tado Estadual Dionilso Marcon; o ex-candidato a Pre-
feito de Canoas, Jurandir Maciel e toda a sua família. 
Destaco, também, a presença dos estudantes e dos 
idosos; pessoal do Aerus, que está numa expectativa 
ainda de uma solução sobre a questão do Fundo Ae-
rus, que espero avance esta semana; do movimento 
sindical; do movimento dos negros, dos brancos, dos 
índios; dos estudantes, inclusive um grande delegação 
de Dom Pedrito. 

Enfim, como fui ao Rio Grande no dia anterior, 
eu estava já, na quarta à noite, no Programa do Bibo 
Nunes. Depois, passei no Programa do Clóvis Du-
arte, fui à Rádio Gaúcha, à Rádio Guaíba, à Rádio 
Bandeirantes, à Rádio Esperança, à Rádio Difusora. 
E fui ao Grupo ABC, fui ao Zero Hora, ao Correio do 
Povo, ao Jornal do Sul, ao Jornal do Comércio. Enfim, 
fiz uma visita, Sr. Presidente, a cada um dos órgãos 
de imprensa. Foram cerca de vinte órgãos de impren-
sa do Rio Grande do Sul. E todos anunciaram que eu 
estaria lá. Por isso o sucesso também dessa tarde em 
que eu pude estar recebendo e dando carinho ao povo 
do Rio Grande. Tanto que a todos eu escrevi no livro: 
“Com muito carinho e um abraço forte do seu amigo 
Senador Paulo Paim”.
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Recebi lá o representante do Prefeito Jairo Jorge, 
que estava na Espanha, mas fez questão de mandar 
alguém para a fila. E foi para a fila um de seus secre-
tários, como foi o Secretário de Cultura da cidade, para 
receber o livro que eu escrevi com muito carinho, tanto 
para o Jorge, como para a vice, Beth Colombo.

Sr. Presidente, deixo aqui o meu agradecimento 
à equipe do Senado – o livro fala do meu trabalho aqui 
no Senado –; à equipe competentíssima, equipe de ho-
mens e mulheres competentes aqui da Casa que me 
ajudaram na elaboração do resumo do meu trabalho 
aqui nesta Casa; à Gráfica do Senado; aos diretores 
do Senado e da Gráfica, que estavam em Porto Alegre; 
a todos o meu muito obrigado. Mas deixo um abraço 
especial ao meu querido torrão, à minha pátria gaúcha, 
à minha pátria brasileira.

Senador Papaléo Paes, não há como descrever 
aqui o carinho de homens e de mulheres que leva-
vam os seus filhos e diziam: “Este é o nosso Sena-
dor, queremos que você o cumprimente e tire uma 
foto com ele”. Eles estão vendo o programa agora e 
sabem que foi assim. Eles sabem que um pouco o 
tambor batia num canto e chegavam companheiros 
de comunidade quilombola, como chegavam da co-
munidade indígena, como chegavam os deficientes, 
como chegavam os idosos, como chegavam os pro-
fessores, como chegavam os sindicalistas, e todos na 
fila, “bonitaços”, fila que se estendeu, Sr. Presidente, 
eu diria que por algumas quadras do local onde eu 
estava assinando o livro.

Sr. Presidente, falando ainda de coisas boas, que-
ro me referir também ao 2º concurso de redação do 
Senado Federal. No dia 19 de novembro, pela manhã, 
teremos aqui uma sessão de homenagem ao aniver-
sário de morte de Zumbi dos Palmares – que será na 
sexta-feira, dia 20, mas comemoraremos no dia 19 – e 
, em seguida, se estendendo pela tarde, acontecerá 
a cerimônia de entrega da premiação do 2º concurso 
de redação do Senado Federal, uma grande iniciativa 
desta Casa.

Esse concurso se realiza em parceria com o 
Ministério da Educação, o Conselho Nacional dos 
Secretários de Educação e outros apoiadores e teve 
como tema este ano: “Muito prazer, sou cidadão de 
uma República chamada Brasil”.

Essa cerimônia acontece no dia em que come-
moramos também um símbolo nacional que nos enche 
de orgulho: a Bandeira do Brasil.

Quem não se emociona vendo-a tremulando nos 
quatro cantos do nosso País, com o respeito que, hoje, 
ela adquiriu perante o mundo?

Neste registro, Sr. Presidente, quero cumprimen-
tar esta Casa por essa grande iniciativa, que incentiva 

nossos jovens a um dos exercícios mais importantes: 
a redação. 

Quero estender meus cumprimentos em especial 
a minha, eu diria, gauchinha, a nossa gaúcha Simone 
Maria Gatto, que é da cidade de Casca e estuda na 
Escola Estadual de Ensino Médio Wilson Luís Mac-
carini. Ela foi, Sr. Presidente, a primeira colocada no 
concurso. Com certeza, com esse prêmio, ela repre-
sentou toda a juventude do Brasil e não somente a do 
Rio Grande. Ela foi a primeira colocada, como pode-
ria ser alguém do seu Estado ou de Brasília. É uma 
adolescente que foi a primeira colocada no concurso. 
Com certeza, essa menina enche de orgulho não só 
o povo gaúcho, mas o povo brasileiro. 

Cumprimento também, com muito carinho, Denise 
Santos de Oliveira e Gabriela Vilaça Alves, que obti-
veram, respectivamente, o segundo e o terceiro lugar 
no concurso. Aceitem, também, o meu carinho, Denise 
Santos de Oliveira e Gabriela Vilaça Alves. 

Essas três jovens conseguiram esse excelente 
resultado com um tema complexo, mas muito inte-
ressante. Na verdade, elas firmaram mais um ato de 
cidadania. 

Desejo, sinceramente, que sigam por esse cami-
nho e que estudem cada vez mais. Estudar, ler, escre-
ver são ferramentas importantíssimas para o futuro de 
toda nossa gente, para o futuro de nosso País. 

Parabéns a todos, todos, todos que participaram 
desse concurso, independentemente do resultado. É 
importante competir, escrever, participar, por isso, to-
dos os jovens estão de parabéns. 

Teremos aqui, nessa quinta-feira, uma grande 
atividade no Salão Negro que, claro, vai-se estender 
também pelo plenário do Senado, onde estarei parti-
cipando de uma homenagem a Zumbi. 

Por fim, Sr. Presidente, eu estou encaminhando 
à Presidência da Casa um requerimento de urgência, 
com assinatura de quase todos os líderes. Só falta um 
Líder assinar, porque ele gostaria de falar comigo, o que 
acho legítimo, mas sei que ele vai assinar. Para que a 
gente, nesse 20 de novembro, não faça somente uma 
sessão de homenagem, Senador Papaléo, mas que 
a gente faça uma sessão que seja de resultado, uma 
sessão que consiga aprovar o Estatuto da Igualdade 
Racial. O Estatuto está tramitando, entre Câmara e 
Senado, há quase 15 anos. 

Eu o apresentei na Câmara e apresentei outro no 
Senado. O Senado ampliou e melhorou muito o meu 
projeto original, e ele foi para a Câmara dos Deputa-
dos. O Ministro Edson Santos ajudou muito, o Relator, 
Deputado Roberto Lage, ajudou muito, Carlos Santana 
ajudou muito, Ônix Lorenzoni ajudou muito, e construí-
ram um outro texto, em que, segundo informações que 

    207ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



59456 Terça-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

recebi do próprio Ministro, todos os pontos considerados 
polêmicos, por setores da sociedade, foram retirados. 
Então, foram retirados em torno de dez artigos para 
simplificar o texto. O texto do Senado era muito mais 
amplo e eu poderia até dizer, permitam-me, mais po-
lêmico, mas seria o ideal na minha avaliação. 

Já que a Câmara entendeu diferente, eu quero 
aprová-lo, Senador Papaléo, exatamente como veio da 
Câmara. Tinha alguns avanços, como a questão qui-
lombola, a participação do negro na mídia e a questão 
de cotas, que foram retiradas do estatuto que o Se-
nado aprovou, mas se assim foi o entendimento dos 
513 Deputados, eu vou respeitar. Então, não tem nada 
polêmico. Já falei muito com o Senador Demóstenes 
Torres, que disse que, se depender dele, ele dará todo 
o apoio para que esse texto, então, seja aprovado.

Então, o apelo que farei ao Presidente da Casa 
é que, em regime de urgência, coloque a matéria em 
votação no plenário. Os relatores das Comissões da-
riam o parecer aqui, porque não há nada mais que seja 
polêmico. Tudo o que era polêmico foi retirado e ficou 
somente aquilo que os Deputados entenderam que é 
consenso entre aqueles que têm divergência quanto 
a esse debate sobre igualdade e combate de todos 
os preconceitos. 

Reconheço que o estatuto é um avanço e o próprio 
Ministro Edson Santos reconhece isso. Sei que havia 
uma resistência, num primeiro momento, de alguns 
setores, porque entenderam que, se aprovássemos 
de forma rápida, o Presidente Lula poderia sancionar 
no dia 20, dando um caráter mais político do que o 
resultado objetivo do texto. 

Isso está resolvido. Ficou acordado que ele não 
será sancionado no dia 20, mas, simbolicamente, esta 
Casa demonstrará ao Brasil e ao mundo que quer 
combater todos os tipos de preconceitos. Já aprovou 
o Estatuto do Idoso, que é de minha autoria, mas é de 
todos nós, porque o construímos juntos; já aprovou o 
Estatuto da Pessoa com Deficiência; já aprovou o Es-
tatuto da Cidade; vamos avançar para aprovar, não de 
minha autoria, mas também importante, o Estatuto do 
Jovens, via PEC; como vamos avançar no Estatuto da 
Mulher; como já aprovamos há muito tempo, e que bom 
que aprovamos, já ultrapassou 15 anos, o Estatuto da 
Criança e do Adolescente; estamos em debate e vamos 
aprovar o Estatuto dos Povos Indígenas. 

Este é o momento, este é o ano de aprovarmos o 
Estatuto da Igualdade Racial. Por isso, vou encaminhar 
o requerimento com a assinatura de todos os Líderes, 
porque nesta semana, Senador Papaléo, inicia-se a 
Semana da Consciência Negra. Que a gente possa 
aprovar, por essa simbologia, o Estatuto da Igualdade 
Racial, que esta Casa já aprovou por unanimidade.

E me permita citar, Senador Papaléo Paes, al-
guém que já faleceu: eu tive uma ajuda muito grande 
do Senador Antonio Carlos Magalhães, na época em 
que ele foi aprovado. Eu falo dos fatos reais, não im-
porta o Partido. Ele me ajudou muito naquela oportu-
nidade. O estatuto, naquela forma, teve a relatoria do 
Senador Rodolpho Tourinho, que hoje não está mais 
no Parlamento também e que fez um substitutivo muito 
bem construído. Foi para a Câmara e em torno de dez 
artigos importantes a gente não pode manter, mas a 
vida é assim, nem sempre a gente aprova aquilo que 
nós entendemos o ideal, mas aquilo que é possível. 
Então, significou um bom momento.

Eu concluo, Senador Papaléo Paes, para que V. 
Exª possa homenagear os estudantes que estão nas 
galerias neste momento, porque percebo que o Pre-
sidente vai fazer uma saudação.

Muito obrigado, Presidente.

Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o 
Sr. Neuto de Conto, deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Papaléo Paes.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Muito obrigado Senador Paulo Paim.

Realmente, eu quero fazer uma saudação aos 
estudantes, ao grupo de estudantes que está aqui, 
do Help Turismo. Realmente, vocês abrilhantam o 
plenário desta Casa, porque vocês têm de conhecer 
toda essa estrutura que faz parte do processo demo-
crático do País.

Então, muito obrigado aos senhores instrutores, 
aos que estão aqui, aos professores que os estão 
acompanhando. Até peço desculpas por tê-los feito 
esperar mais um pouco, mas é importante eu fazer o 
registro de que esses jovens, adolescentes, crianças, 
meninos e meninas que estão aqui são importantes 
para nós. Vocês nos dão força.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Papaléo Paes, permita-me?

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – Pois não.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Tenho a 
certeza de que o Senador Neuto de Conto e este Se-
nador que vos fala querem aplaudir a sua saudação à 
nossa juventude. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – Parabéns!

Apresento-lhes o Senador Paulo Paim, que todos 
devem conhecê-lo – S. Exª é do Rio Grande do Sul; 
o Senador Neuto de Conto, que representa o Estado 
de Santa Catarina, aqui presente, e eu, Papaléo Paes, 
que represento o Estado do Amapá e que no momen-
to presido a Mesa, oportunidade em que solicito ao 
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Senador Paulo Paim que faça a fineza de conduzir os 
trabalhos da Casa.

Muito obrigado a todos. 
Parabéns! E continuem estudando muito.
Concedo a palavra ao nobre Senador Neuto de 

Conto, sem prejuízo dos oradores inscritos.
V. Exª terá vinte minutos para o seu pronuncia-

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

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Papaléo Paes, Srªs e Srs. 
Senadores, no último fim de semana, precisamente a 
partir da última quinta-feira, passamos a percorrer o 
grande oeste de Santa Catarina, tendo dois objetivos 
fundamentais: primeiro, acompanhar S. Exª, o Gover-
nador do Estado Luiz Henrique da Silveira, em inau-
gurações de obras realizadas pelo Governo em todo o 
Estado de Santa Catarina. Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, entre elas, está a Rodovia SC-459, que 
liga os Municípios de Lageado Grande e Marema, Ro-
dovia que foi batizada, em homenagem, com o nome 
Aury Luiz Bodanese, um empresário que nasceu e se 
alicerçou no trabalho, além de ter sido o fundador e o 
incentivador, em toda a sua jornada de vida, do coo-
perativismo, no segmento da produção primária. Ele 
construiu um verdadeiro império em nome dos peque-
nos agricultores e da agricultura familiar. Refiro-me às 
Cooperativas Alfa e Aurora, nomes de destaque não 
só no Brasil – nomes dados aos seus produtos –, mas 
que estão presentes, em forma de alimento, nas mesas 
de mais de 170 países.

Por isso, quero, nessa singela homenagem, além 
de cumprimentar o Governo realizador, o Governo 
que descentralizou o Estado, o Governo que está ter-
minando as ligações, com acesso asfáltico, de todos 
os Municípios de Santa Catarina, que faz com que a 
integração mantenha o homem na pequena cidade, 
no campo, mas com qualidade de vida, com ensina-
mento, com ligações de todas as ordens. E mais: este 
mesmo Governo acaba de colocar energia em todas 
as propriedades de todas as famílias do Estado de 
Santa Catarina, dando demonstração de igualdade 
entre todos os cidadãos daquele Estado. Assim, a par 
de cumprimentar e saudar o homenageado, também 
cumprimento e saúdo o Governo pelas iniciativas ex-
traordinárias.

Por outro lado, participamos da abertura dos Jo-
gos Abertos de Santa Catarina, realizados na cidade de 
Chapecó, com a participação de toda a juventude, de 
todo os segmentos esportivos do Estado, representados 
nas dezenas de modalidades esportivas, demonstrando 
competência, capacidade e valor, não só o de conhe-

cimento nas escolas, mas também do conhecimento 
e do seu crescimento na área esportiva.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em todas 
as noites daquela jornada, também realizamos, na 
área política, encontros do PMDB em várias regiões 
do Estado. Iniciamos nossa jornada, na quinta-feira 
à noite, em Concórdia; na sexta, foi em Chapecó; no 
sábado, em Campos Novos, pela manhã, e, em La-
ges, na parte da tarde. Praticamente uma centena de 
Municípios se reuniram para debater o partido, para 
montar propostas, para conhecer a vontade e o desejo 
da militância. Nosso Estado tem 156 mil filiados, for-
mando um verdadeiro batalhão de militantes; portanto, 
sua participação, em todos os pleitos eleitorais, tem 
sido significativa, importante e decisiva.

Por essa razão, Sr. Presidente, colhemos, lá, 
além da força, da competência, da vontade, muitas 
opiniões. Saímos bastante gratificados, já que o meu 
partido, o PMDB, pela sua história de luta, pelo seu 
passado de realizações e pelo seu significado, sem 
dúvida alguma, a sociedade brasileira o tem consagra-
do, nas urnas, eleições após eleições, com as maiores 
bancadas, nas Câmaras Municipais, nas Assembléias 
Legislativas, na Câmara dos Deputados, no Senado 
da República, bem como a maioria dos Governadores 
de Estado, de Vice-Prefeitos e de Prefeitos. No últi-
mo pleito, ano passado, o PMDB fez seis milhões de 
votos a mais do que o segundo colocado. È por essa 
competência, essa capacidade, esse volume não só 
de militantes mas também por essa consagração pela 
sociedade, pelos eleitores do Brasil, é que estamos a 
debater com a sociedade para sabermos qual é o me-
lhor caminho, o melhor rumo para o partido no pleito 
do ano que vem.

Sem dúvida alguma, na reunião que realizare-
mos no próximo sábado, em Curitiba, vamos buscar as 
decisões, principalmente para a área federal; quanto 
à área estadual, já temos uma aliança consolidada, 
e esperamos que os candidatos de todos os partidos 
que a compõem possam encontrar um caminho – e o 
melhor – para o sucesso do partido.

Temos colocado, Sr. Presidente, Srªs e Srs Se-
nadores, que o nome do candidato é importante, quer 
seja para o Estado, quer seja para o País, mas tão 
importante quanto o nome são as propostas, são os 
programas, o desejo de participar com realizações e 
com a participação da vontade popular, com a von-
tade do partido e, acima de tudo, com os anseios do 
nosso Brasil.

Por essas razões, entendemos não ser possível 
entrar numa campanha política sem ter uma definição 
muito clara do que o País quer, precisa e está a recla-
mar ao longo do tempo: uma reforma profunda, uma 
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reforma tributária. Uma reforma tributária que possa 
reduzir a pirâmide, alargar a base, desonerar a produ-
ção e tributar o consumo. Uma reforma tributária que 
passe a reduzir essa carga tributária que a sociedade 
tem sem tirar recursos das áreas públicas, para que 
todos nós possamos ter mais renda, mais desenvolvi-
mento e certamente mais bem estar social.

Com estas palavras, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, quero agradecer a oportunidade que nos 
deram de ocupar a tribuna nesta tarde para dizer que 
estamos atentos, estamos presentes, em Santa Ca-
tarina e no Brasil, para juntos buscarmos um caminho 
para o “avante Santa Catarina” e o “avante Brasil”.

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

AP) – Senador Neuto De Conto, agradeço a V. Exª seu 
brilhante discurso.

Concedo a palavra à nobre Senadora Fátima 
Cleide como oradora inscrita, sem prejuízo na ordem 
dos oradores inscritos.

Convido V. Exª, Senador Neuto De Conto, a as-
sumir os trabalhos da Presidência da sessão.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – 
Sr. Presidente, Senador Papaléo Paes; Senador Neuto 
De Conto, que assume a Presidência neste momento; 
Srªs e Srs. Senadores, no dia 4 de novembro, a Alian-
ça Global de Gênero e Clima (GGCA) anunciou que 
o acordo de Copenhague pode ser o primeiro acordo 
mundial a reconhecer como essencial a participação 
e liderança das mulheres na mitigação dos impactos 
das mudanças climáticas.

A reunião de Barcelona, que ocorre em prepa-
ração da COP-15, foi crucial para preservar as refe-
rências-chave, como o reconhecimento das mulheres 
como agentes de mudança e a priorização de grupos 
vulneráveis. A relevância da manutenção dessas refe-
rências sobre especificidade de gênero no Acordo de 
Copenhague terá impacto direto na garantia da sub-
sistência e estilo de vida das populações ribeirinhas 
da região amazônica brasileira, severamente afetadas 
pelas mudanças climáticas.

“As mulheres do mundo estão exigindo uma mu-
dança de paradigma que assegure sua participação e 
liderança nas decisões que afetam sua própria sobre-
vivência e a de suas famílias e comunidades”, disse 
Lorena Aguiar, a Conselheira Sênior de Gênero para a 
União Internacional para a Conservação da Natureza 
(IUCN), durante as negociações em Barcelona.

Caros Srªs e Srs. Senadores, venho a esta tribuna 
pedir aos nobres colegas que assegurem que o docu-
mento que apresentará o posicionamento do Brasil na 
COP-15 inclua referências específicas sobre o papel 

protagonista da mulher na mitigação das mudanças 
climáticas. São essas referências que assegurarão 
que as mulheres ribeirinhas da minha região amazô-
nica, dentre outros grupos vulneráveis, não sejam ex-
postas a situações de transbordamento dos rios fora 
dos padrões; de alagamentos; de deslizamentos de 
terra, como estão acontecendo nesses dias na região 
serrana do Rio de Janeiro; de destruição de casas e 
plantações, como ocorreu recentemente no Estado de 
Santa Catarina; de perda de vidas humanas e de au-
mento das doenças provocadas pela precariedade do 
saneamento, da multiplicação de insetos, da morte de 
animais usados na subsistência das famílias, para não 
falar nas estiagens, na seca de rios, que novamente 
geram consequências nefastas para toda a população 
que vive às margens dos nosso rios.

As pesquisas realizadas em localidades em que 
esses “desastres naturais” causados pelas mudanças 
climáticas ocorrem comprovam, ao redor do mundo, 
que as mulheres são importantes agentes na mitigação 
dessas mudanças, desde que estejam devidamente 
capacitadas e obtenham recursos adequados para 
prevenir perdas e para auxiliar as comunidades a re-
agir rapidamente, diminuindo os impactos negativos e 
protegendo a população.

As mulheres assumem também um papel im-
portante na multiplicação da consciência ambiental, 
organizando cooperativas para os cuidados com o lixo, 
para o melhoramento do uso dos recursos naturais etc. 
Isso é verdade também para as populações ribeirinhas 
da região amazônica, da qual faz parte meu Estado, 
Rondônia, onde as mulheres podem fazer muito pelo 
meio ambiente e pelas suas comunidades.

Para se ter ideia do tamanho do problema, vou 
citar alguns exemplos recentes relacionados às con-
sequências das mudanças climáticas para a popula-
ção amazônica.

Em abril e em maio deste ano, as populações ri-
beirinhas das Regiões Norte e Nordeste foram atingidas 
por um período intenso de chuvas, resultando em uma 
sequência de alagamentos assustadores. Municípios 
em mais de cinco Estados – Amazonas, Ceará, Pará, 
Maranhão e Piauí – ficaram sob situação de emergên-
cia e de calamidade. Segundo o Jornal do Amazonas, 
além da morte de animais de criação, constatou-se a 
perda de 50% das lavouras do Amazonas. Os Municí-
pios com populações ribeirinhas mais atingidos cance-
laram aulas já que diversas escolas foram destruídas 
e centenas de famílias ficaram desabrigadas.

Cada vez mais isoladas, o risco de epidemias e 
a desnutrição aumentaram consideravelmente entre 
as comunidades ribeirinhas, que ficaram sem acesso 
à comida e à água potável.
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Em 2007, os níveis da água do rio Acre foram tão 
irregulares, que, em um intervalo de 61 dias, registrou-
se a maior cheia desde o ano 2000. As comunidades 
ribeirinhas locais, conhecedoras das variações do rio, 
estavam totalmente despreparadas para lidar com 
tal anormalidade. O resultado foi novamente devas-
tador.

Caros Srªs e Srs. Senadores, a manutenção das 
referências sobre especificidade de gênero no docu-
mento final da COP-15 é essencial para que as mulhe-
res possam ter condições de assumir o protagonismo 
da prevenção desses desastres.

Vejam que não é mais uma questão de desastres 
que podem nos afetar no futuro, mas, sim, de casos que 
têm ocorrido com cada vez mais frequência, atingindo 
nossa população de forma assustadora.

O Governo anunciou, nessa sexta-feira, dia 13, 
a meta de redução de emissões de gases de efeito 
estufa que o Brasil irá levar para a Conferência das 
Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-
15) em dezembro. Em entrevista coletiva, a Ministra-
Chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, e o Ministro do 
Meio Ambiente, Carlos Minc, divulgaram que o País 
se comprometerá, na COP-15, em reduzir de 36,1% 
a 38,9% as emissões de gás carbônico até 2020. A 
Ministra afirmou que a redução será feita com o con-
trole do desmatamento, com ações na agropecuária, 
com iniciativas no setor de energia e em outros seto-
res, como a siderurgia.

Quero aqui ressaltar importante evento aconteci-
do, Sr. Presidente, na quinta-feira passada, no Centro 
Cultural Banco do Brasil (CCBB), em que o Presiden-
te Lula entregou os primeiros títulos de regularização 
fundiária da Amazônia, programa esse que, junto com 
a Operação Arco Verde, já vem impondo ações posi-
tivas do Governo que, de certa forma, demoraram a 
chegar, para modificar o cenário de desmatamento na 
região amazônica.

Eu queria registrar, Senador Valdir Raupp, que 
lá estavam presentes casais que vieram do Núcleo 
União Bandeirantes, em Porto Velho, para receberem 
seus títulos de propriedade das terras naquela loca-
lidade. Com muita alegria, casais do Pará, de Mato 
Grosso e de Rondônia participaram daquele evento 
junto com o Presidente Lula, com a Ministra Dilma 
Rousseff, com o Ministro Carlos Minc e com muitas 
outras autoridades.

Sr. Presidente, essa proposta brasileira será – e 
considero isso de muita importância – articulada com 
a França, para ser apresentada na COP-15.

Os países em desenvolvimento, como o Brasil, 
não são obrigados a assumirem metas de redução. 
Apesar disso, considero muito importante que o Brasil 

se comprometa com essas metas. Ao se comprometer 
com metas, nosso País demonstra seu compromisso 
moral e ético, reafirmando sua liderança internacio-
nal. Essa liderança torna extremamente importante o 
posicionamento brasileiro, a ser defendido por nossa 
diplomacia e por nossos especialistas na COP-15 em 
Copenhague, que precisa demonstrar a preocupação 
do Brasil com a mitigação das consequências das mu-
danças climáticas.

É por esse motivo que venho a este plenário hoje 
solicitar, mais uma vez, que meus nobres Pares se unam 
para defender que essa questão seja tratada pelo Bra-
sil. Não estamos falando em inclusão de novidades no 
texto da COP-15. Estamos simplesmente fazendo um 
chamado para que o Brasil se alie a outros países do 
mundo para garantir que a especificidade de gênero 
conste, de forma adequada, no texto da Conferência 
Mundial sobre o Clima.

As mulheres ribeirinhas assumem um papel es-
sencial como indivíduos capazes de ter controle de 
suas próprias vidas – assim são também as mulheres 
da floresta e as trabalhadoras urbanas na Amazônia –, 
sendo as principais responsáveis pelo cuidado de suas 
famílias e as administradoras do trabalho comunitário 
e regional preventivo e de recuperação das fatalidades 
associadas com as mudanças climáticas.

São as mulheres que, geralmente, estão à frente 
dos grandes mutirões que se realizam de solidarieda-
de a atingidos por acidentes ou por “desastres natu-
rais” oriundos das mudanças climáticas. As mulheres 
se preocupam com todo o ambiente à sua volta, são 
as primeiras e principais educadoras de futuras gera-
ções e influenciam diretamente seu comportamento e 
a forma de prevenir os “desastres naturais” e de lidar 
com desastres decorrentes das mudanças climáticas 
em suas comunidades. Para que elas possam exer-
cer esse papel, precisamos garantir que lhes sejam 
dadas as condições de transferência de tecnologia, 
capacitação e financiamento. Precisamos garantir que 
o Brasil contribua de forma incisiva na inclusão e na 
manutenção da especificidade de gênero no Acordo 
de Copenhague, para que este se torne o primeiro 
acordo mundial a assegurar o protagonismo feminino 
na gestão de temas ambientais.

Solicito ainda, Sr. Presidente, que este pronun-
ciamento seja amplamente divulgado nos meios de 
comunicação desta Casa e que a Comissão Mista 
Permanente sobre Mudanças Climáticas inclua em sua 
pauta maior atenção à necessidade de especificidade 
de gênero no posicionamento do Brasil na COP-15.

Ouço, com prazer, o Senador Valdir Raupp.
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – V. Exª tem 

absoluta razão, Senadora Fátima Cleide, quando diz 
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que o Brasil tem de chegar a Copenhague de cabe-
ça erguida, porque o Brasil está entre os três países 
do mundo que mais preservam suas florestas – em 
primeiro, está a Rússia; em segundo, o Brasil; em ter-
ceiro, o Canadá. O Brasil tem a fonte de geração de 
energia elétrica mais limpa do mundo, que, na sua 
grande maioria, é de mais de 70% de hidroeletricida-
de. O Brasil tem uma produção de biodiesel, de etanol, 
do qual já se misturam 25% na gasolina, ou seja, um 
quarto de todo combustível queimado em automóveis 
é de fontes renováveis, que vem do etanol, do álcool, 
da cana-de-açúcar, fora a fabricação de carros flex 
também, que, em grande quantidade, já estão rodando 
só com álcool. Começou-se com 3%, e já se vai para 
5% de mistura de biodiesel no óleo diesel. Muitos ve-
ículos já estão rodando com biodiesel. Nossas fontes 
são as mais limpas do mundo. Então, o Brasil pode, 
sim, comprometer-se em Copenhague. O Presidente 
Lula não pode perder essa oportunidade de empare-
dar, inclusive, os outros países, que não querem isso. 
Os outros é que não querem isso. O Brasil tem tudo 
para chegar lá, colocar os outros países na parede e 
se comprometer com metas de redução. E vai forçar os 
outros países a entrarem também nessa redução, para 
melhorar o clima do mundo. Parabenizo V. Exª! Na nossa 
Amazônia, já está sendo formada a consciência do não 
desmatamento. Hoje, vejo – converso com muita gente 
de todos os Estados da Amazônia – que há quase um 
consenso, já que ninguém mais quer queimar, ninguém 
mais quer derrubar. A prova disso é que, neste ano, 
a redução foi muito grande nas queimadas, inclusive, 
de pastos. Já não se queimam mais pastos como se 
queimavam antigamente, e já não se derruba árvore 
como se derrubava antigamente. A tendência é a de 
se chegar à proposta do Congresso – inclusive, estão 
tramitando aqui várias propostas – do desmatamento 
zero. Acredito muito que, num breve espaço de tempo, 
poderemos chegar ao desmatamento zero no Brasil. 
Temos de melhorar as tecnologias, os financiamentos 
e os créditos, para que possamos produzir. Nesse fim 
de semana – não me lembro do veículo de comuni-
cação –, li uma reportagem com um especialista, que 
dizia que podemos triplicar a produção de gado na 
mesma área ocupada hoje, sem derrubar uma árvore 
a mais. Da mesma forma, é a produção agrícola. Já 
avançamos muito com as tecnologias da Embrapa e 
de outras entidades, mas podemos avançar mais ain-
da no rendimento das safras, sem derrubar mais área 
de floresta. Parabéns a V. Exª!

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – 
Obrigada, Senador Raupp. V. Exª tem razão: temos de 
chegar lá de cabeça erguida, embora ainda tenhamos 
muito o que fazer. Observo sempre que todos nós te-

mos consciência. O Brasil também, de acordo com os 
números que V. Exª citou, é praticamente campeão 
em reciclagem, na consciência da necessidade de 
reciclar, mas ainda estamos muito distantes daquilo 
que seria o ideal.

Mesmo com a redução do desmatamento, noti-
ciada na semana passada pelo Presidente Lula, pela 
Ministra Dilma e pelo Ministro Carlos Minc, nosso de-
sejo é o de que haja na Amazônia desmatamento zero, 
como disse V. Exª. Percebemos que, mesmo com o que 
foi desmatado, dá para produzir muito mais ainda na 
pecuária e bastante em alimentos, efetivamente. O que 
existe de área degradada, sem uso algum, apenas para 
especulação agrária, é bem considerável, e é possível 
fazermos um trabalho de reordenamento territorial nes-
sas áreas e utilizá-las de forma a garantir o crescimento 
econômico da Amazônia sem desmatar.

Então, Sr. Presidente, era isso o que eu tinha a 
dizer. Quero, mais uma vez, pedir o apoio de todos os 
Senadores e Senadoras, para que possamos, junto 
ao Ministério das Relações Exteriores e ao Ministério 
do Meio Ambiente, junto a todos aqueles que têm, no 
Governo, a responsabilidade da elaboração do do-
cumento do Brasil para a COP-15, garantir a especi-
ficidade de gênero nesse documento e nos juntar a 
outros países.

Sr. Presidente, ressalto que faço este pronun-
ciamento no dia de hoje, dia 16 de novembro, que é o 
Dia Nacional de Luta contra a Intolerância. Creio que 
o Congresso Nacional, ao buscar que o documento do 
Brasil para a COP-15 garanta a especificidade de gê-
nero, colabora também com mais um gol que o Brasil 
faz na luta contra a intolerância.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

O Sr. Papaléo Paes, deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Neuto 
de Conto.

O SR. PRESIDENTE (Neuto De Conto. PMDB – 
SC) – Usou da palavra a Senadora Fátima Cleide.

Pela ordem de inscrição, Senador Papaléo 
Paes.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, na última 
semana, vim a esta tribuna e proferi discurso tecendo 
considerações sobre o projeto de reforma administra-
tiva do Senado Federal proposto pela Fundação Ge-
túlio Vargas, que está à disposição de todos no site 
desta Casa.

Senador Alvaro, estou tratando desse assunto 
porque ele é consequente de todo aquele período de 
desgaste por que a Casa passou, período conturbado, 
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do qual só aqueles que realmente conhecem profun-
damente esse processo podem fazer uma avaliação 
justa. Por conseguinte, a sociedade brasileira, que 
acompanhou todo esse processo... E é lógico que, 
depois que os interesses sobre a crise se esvaíram, 
nós, e principalmente a sociedade, não sabemos as 
consequências do que virá a ocorrer ou já estaria ocor-
rendo na Casa. 

Na semana passada, prometi retornar à tribuna 
e acrescentar novos comentários, mais pormenoriza-
dos, sobre o tema. 

O Presidente do Senado, Senador José Sarney, 
assumiu, ao longo deste mandato à frente da Casa, 
a tarefa de modernizá-la. Para tanto, recorreu à Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV), órgão nacionalmente 
reconhecido, que tem credibilidade na sociedade bra-
sileira, pela sua assessoria técnica em termos de ad-
ministração pública.

A Fundação Getúlio Vargas, depois de alguns 
meses de trabalho, elaborou relatório com diversas 
propostas para a reforma do Senado Federal. Trata-se, 
é verdade, de material rico, com ampla reflexão sobre 
o funcionamento administrativo desta instituição e é, 
certamente, subsídio valioso para quaisquer iniciativas 
que visem a modernizar o Senado Federal.

A despeito de suas virtudes e da qualificação 
do pessoal técnico da Fundação Getúlio Vargas, creio 
que devemos atentar para dois importantes pontos. O 
primeiro é o de evitar o açodamento, a mudança des-
cuidada, apressada e que trará mais problemas para 
nós do que soluções. O segundo ponto é observar que 
o relatório da Fundação não é a linha de chegada; na 
verdade, o relatório constitui tão-somente documento 
preparatório para que possamos dar início ao trabalho 
de reforma e de criação do Senado do século XXI.

Então, se nós temos todo esse trabalho que a 
Fundação Getúlio Vargas nos entregou, não tem por 
que nós partirmos para o açodamento e não para 
uma análise profunda em cima da realidade prática 
da Casa, e realmente construirmos o Senado do sé-
culo XXI. Para tanto, para criar esse Senado do novo 
século, não podemos e não precisamos começar do 
zero. Devemos, sim, aproveitar o legado administrativo 
de quase 200 anos, Senador Alvaro Dias, do Senado 
Federal. Se não o fizermos, seremos irresponsáveis 
com o Brasil e com nossas consciências.

Sr. Presidente, ao examinarmos o texto do pro-
jeto da Fundação Getúlio Vargas, podemos observar 
que existem equívocos – são naturais –, contradições 
– também –, inadequações, descuidos, que compro-
metem o relatório. Pô-lo em prática tal como está é 
agir temerariamente em relação ao futuro do Senado 
Federal.

Em primeiro lugar, devemos observar que o Re-
gulamento Administrativo, sendo parte integrante do 
Regimento Interno, deve seguir o rito processual pre-
visto no art. 401 do próprio Regimento.

Devemos atentar, tal qual alertou em outra opor-
tunidade o Senador Flávio Arns, que não estamos 
observando o disposto no art. 42, inciso XIII, do Regi-
mento Interno da Casa, que determina o princípio bá-
sico do funcionamento do Senado Federal, qual seja, 
a possibilidade de ampla negociação política somen-
te por meio de procedimentos regimentais previstos. 
Isso, infelizmente, não é o que tem acontecido ao re-
dor dos debates em relação ao projeto da Fundação 
Getúlio Vargas. 

O documento traz minuta de projeto de resolução 
com 212 artigos, dispondo sobre o regime jurídico dos 
servidores do Senado Federal. É, em realidade, Sr. 
Presidente, muito semelhante ao Regulamento Admi-
nistrativo da Casa, editado em 1972.

É preciso observar, todavia, que a Constituição 
de 1988 determinou a existência de um Regime Ju-
rídico Único para os servidores públicos. Além disso, 
somente pode ser modificado por lei formal e de inicia-
tiva do Senhor Presidente da República. De tal modo, 
os dispositivos propostos para o regime jurídico dos 
servidores do Senado Federal ou são inconstitucio-
nais, se em choque com o Regime Jurídico Único em 
vigor, ou são desnecessários, se limitados a repetirem 
o seu conteúdo. 

Além disso, o texto pretende dispor sobre a re-
muneração dos servidores do Senado Federal, nos 
seus arts. 392, 414, 416 e nos Anexos IV e V, matéria 
que desde a edição da Emenda Constitucional nº 19, 
de 1998, deve ser objeto de lei formal. Boa parte do 
projeto, pois, está comprometida.

Ainda na parte relativa ao pessoal, o art. 68 es-
tabelece, sem exceções, uma jornada de trabalho 
padrão a ser obedecida por toda Casa da forma mais 
burocrática possível. Tendo em vista as características 
especiais da atividade parlamentar, grande parte das 
unidades do Senado Federal tem jornadas próprias 
de trabalho e assim o é porque se faz necessário que 
haja flexibilidade no estabelecimento de horários para 
que se posa bem atender aos Senadores. O Senado 
tem peculiaridades no seu funcionamento. Tal rigidez 
vai na contramão do que indicam atualmente os me-
lhores teóricos da administração.

Sr. Presidente, nós tiramos pela experiência que 
temos no dia a dia. As nossas sessões aqui são marca-
das das 14h até as 18h30. Mas, nesses últimos anos, 
raramente, terminam às 18h30. Se nós ficarmos aqui 
– eu vou falar no meu caso – em uma sessão até as 
22h, eu telefono para o meu gabinete – estão lá todos 
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os funcionários do meu gabinete – e digo para o meu 
chefe de gabinete: “Pode dispensar, porque não há 
necessidade”. Ele me responde: “Não se preocupe, 
Senador. Enquanto o senhor estiver aí, nós podere-
mos, emergencialmente, lhe dar uma informação ou 
receber uma solicitação sua. Por isso, nós só vamos 
no encerramento da sessão”. Essa é uma situação 
referente ao meu gabinete, que eu posso compro-
var. E, se houver aqui os Senadores, por exemplo, do 
PSDB... Eu tenho certeza absoluta de que o gabinete 
da Liderança do PSDB também fica de plantão até a 
sessão acabar.

Quanto aos funcionários da Secretaria da Mesa 
Diretora do Senado, quando termina a sessão, eles 
saem daqui e vão para a Secretaria da Ata preparar 
todas as informações que sairão no Diário Oficial. Ou 
seja, se a sessão terminar meia noite, eles vão embo-
ra duas horas da manhã. Se nós estabelecermos um 
regime de hora de tanto a tanto, nós vamos ter que 
fazer o complemento dessas horas. Não tem jeito! A 
lei trabalhista é para todo mundo. Tem que fazer com-
plementação com horas extras. Então, vai ser de 8h às 
12h e de 14h às 18h? Isso realmente é um verdadeiro 
absurdo, que, tenho para mim, foi um equívoco extre-
mamente grave que cometeu a instituição quando foi 
fazer a proposta para nós.

Há ainda itens que são contrários à Constituição. 
Um exemplo é o art. 133, que obriga o servidor que 
deseja ingressar na Justiça a comunicar ao seu chefe 
imediato! Para mim, isso não tem nada a ver. A pessoa 
perde a sua liberdade constitucional.

No que tange à estrutura administrativa, o de-
nominado Regulamento Orgânico do Senado Federal 
também contém uma série de problemas. Um exemplo 
está em seu art. 220, que trata da Secretaria-Geral da 
Mesa, órgão de assessoramento, como um órgão de 
execução, enquanto a nova Secretaria de Gestão de 
Pessoas, órgão tipicamente de execução, é classificada 
no art. 227 como órgão de assessoramento. Portanto, 
uma inversão de funções. Isso aí é um descuido ina-
ceitável, especialmente porque estamos tratando com 
áreas-chave da Casa.

O Departamento de Biblioteca e Documentação, 
tratado no art. 235 é, posteriormente, denominado De-
partamento de Biblioteca e Arquivo, no capítulo IV do 
Título II do documento, outro descuido originário da 
falta de revisão.

O conteúdo dos arts. 260, § 2º, e 264, § 2º, é 
simplesmente repetido nos arts. 331, parágrafo úni-
co, e 332, parágrafo único, respectivamente. Mais um 
descuido!

Cabe observar ainda que, de forma geral, a pro-
posta busca alterar a denominação dos órgãos da 

estrutura do Senado, em boa parte para apagar, ou 
tentar apagar, a equivocada ideia... É o que eu sem-
pre disse aqui: muitas coisas que aconteceram aqui 
foram alimentadas por Srs. Senadores que não acom-
panham o processo administrativo da Casa e ficavam 
repetindo o que ouviam no noticiário. Então, boa par-
te desse processo é para tentar apagar a equivocada 
ideia – aliás, mais uma – propagada na imprensa de 
que a Casa contava com quase 200 postos de diretor. 
Isto aí foi uma mentira deslavada e que ficou na cons-
ciência popular, na cabeça do povo, que aqui tinha 
quase 200 diretores. 

E o que mais me incomodou em tudo isso – o 
que mais me incomodava – é que nós aqui, Senadores, 
pela responsabilidade que temos, não podemos jamais 
– jamais – repetir na tribuna, dar credibilidade na tribu-
na a uma informação equivocada. Nós não podemos. 
Nós sabemos: por ser uma Casa política, muitos se 
aproveitam do momento político para se projetar, por-
que quando alguém está apanhando, o outro que vem 
bater parece que fica numa situação política melhor. É 
melhor bater do que se defender. Então, sempre nós 
tivemos mais adeptos em bater do que em defender; 
cada um com a sua convicção. 

Mas nunca a Casa teve essa quantidade enorme 
que diziam ter. Apelidavam o cidadão, denominavam-no 
de diretor; mas ele não tinha cargo de diretor; era uma 
denominação mais fácil, que foi viciando, viciando... 
Ficou aquele vício, e acabou diretor e diretor.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Efeti-
vamente, parece-nos que no caso é suficiente deixar 
claro que se trata de um equívoco entre a denomina-
ção jurídica das unidades e seu conteúdo atributivo. A 
mera alteração de nomes apenas traz mais confusões 
e imprecisões, rompendo mais uma vez, ou muitas 
vezes, rótulos tradicionais usados há décadas, sem 
ganho algum.

Peço a V. Exª mais dois minutos, Sr. Presidente, 
para concluir meu pronunciamento. Muito obrigado.

É preocupante, também, a forma como os gabi-
netes têm sido tratados. Imaginava-se que a Fundação 
Getúlio Vargas trataria dos gabinetes em outro momen-
to. Não seria agora. Aquela instituição não entrevistou 
membros dos gabinetes, parlamentares, ou Senadores 
para sugerir mudanças.

Em relação aos gabinetes, há propostas que não 
trazem benefício algum para o Senado. Para que criar 
102 cargos de confiança com a possibilidade de trazer 
gente de fora do Senado? É uma pergunta que a gente 
faz. Tem que ter uma justificativa para isso.
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O projeto traz também, Sr. Presidente, a inex-
plicável limitação de servidores efetivos trabalharem 
nos gabinetes parlamentares, medida que não trará 
economia, porque haverá obrigatoriamente a neces-
sidade de contratação de comissionados para o pre-
enchimento de vagas.

Senador Alvaro, hoje, eu tenho nove efetivos da 
Casa – nove servidores que são da Casa – que não 
oneram a Casa excepcionalmente e que trabalham 
no gabinete. Há um movimento tremendo – acho que 
para impactar, entendeu?, para dar satisfações e não 
para dar objetividade de boa administração à Casa – 
de que devem diminuir para três.

V. Exª, Senador Raupp, e V. Exª, Senador Alvaro 
Dias, e eu também fomos... Se há outros interesses 
sobre o caso, é uma situação. Mas, se não há, nós 
não podemos, de forma alguma, aceitar que sejam 
substituídos os servidores da Casa por servidores 
temporários, fazendo com que esta Casa perca a sua 
memória por causa dos servidores que ocupariam o 
espaço do gabinete e que, terminado o mandato do 
Senador, eles iriam todos embora. Isso não é admissí-
vel. Nós temos já servidores no quadro suficientes para 
preencher esses lugares no gabinete. Então, se for só 
para fazer impacto de resposta a quem quer que seja, 
estão causando um grande mal para a Casa.

Os gabinetes, devo lembrar aqui, são partes im-
portantes da atividade parlamentar nesta Casa. São 
unidades administrativas autônomas. Conturbá-los, Sr. 
Presidente, trará problemas apenas para nós mesmos 
e nenhum ganho para a sociedade. Eventuais modifi-
cações na estrutura dos gabinetes devem ser exami-
nadas com extremo cuidado. É perfeitamente possível 
modernizar o Senado sem alterar, pelo menos de ime-
diato, essa forma administrativa dos gabinetes.

Em suma, Sr. Presidente, do exposto, não nos 
parece possível a adoção das propostas apresentadas 
pela Fundação Getúlio Vargas sem a sua cuidadosa 
discussão pelo Senado Federal, por meio da obriga-
tória tramitação processual prevista em nosso Regi-
mento Interno.

Por isso, mais uma vez, quero pedir aos Srs. Se-
nadores e às Srªs Senadoras, que passaram meses 
aqui dentro tendo que se justificar, tendo dado suges-
tões, que participem ativamente desse processo para 
nós mostrarmos...

Por exemplo, o meu mandato termina no ano que 
vem. Para mim, seria muito cômodo eu nem me envol-
ver nesse processo aqui: “Vai acabar mesmo, não sei 
se vou ser reeleito ou não, não sei...”. Mas eu me sinto, 
como institucionalista que sou, na responsabilidade de 
não deixar esta Casa ter seu processo administrativo 
alterado, com consequente conturbação, só porque 

temos de dar as satisfações fáceis, que não são sa-
tisfações realmente produtivas para a Casa.

Se não fizermos essa tramitação com a discussão 
que teremos de ter, corremos o risco de o novo Regu-
lamento Administrativo ser questionado judicialmente, 
o que poria a perder toda a iniciativa de modernização 
administrativa em curso.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Neuto de Conto. PMDB 

– SC) – Agradecemos ao eminente Senador Papaléo 
Paes.

Pela ordem de inscrição, ouviremos o Senador 
pelo Estado do Paraná, Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, creio que é 
nosso dever continuar o debate sobre causas e conse-
quências do apagão. É momento de refletirmos sobre as 
necessidades do nosso País no campo da energia, as 
providências que devem ser adotadas pelo Governo e 
os investimentos que devem ser realizados para evitar 
futuras e maiores consequências desastrosas para a 
economia nacional e para o povo brasileiro.

O apagão surpreendeu o País e surpreendeu o 
Governo. Este não se explicou nem mesmo ajustou, 
internamente, uma versão única para se oferecer como 
justificativa ao povo brasileiro. Assim, o Presidente da 
República disse uma coisa, o Ministro da Minas Ener-
gia Edison Lobão disse outra coisa, e a Ministra Dilma, 
por sua vez, algo diferente.

Não houve coerência, desde o Presidente da 
República, nas afirmações e tentativas de explicação 
dos representantes do Governo.

Temos o dever de trazer opiniões divergentes da-
quelas que são expostas pelo Governo. Por tratar-se 
de um assunto técnico, temos a obrigação de buscar 
informações com aqueles que conhecem tecnicamen-
te o assunto.

Ouvimos, por exemplo, que o Governo direcio-
nou planejamentos e investimentos para a conexão de 
transmissão de energia Norte/Nordeste e abandonou a 
conexão Sul/Sudeste, onde há a grande demanda de 
energia no País. Ao não investir, essa conexão passou 
a operar no seu limite e, mesmo no inverno, o risco era 
visível; no verão, certamente, o risco é maior.

A ausência de investimentos – ausência esta 
que faz com que o sistema opere no limite – promove 
a seguinte conseqüência: operando no limite, qualquer 
descuido de natureza humana, técnica ou operacional 
pode derrubar todo o sistema. E foi o que ocorreu.

Além disso, há, em Furnas, um programa de es-
tímulo à aposentadoria antecipada, e muitos técnicos 
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experientes e conceituados buscaram se aposentar. 
Não houve reposição à altura e, com isso, puxou-se 
para baixo a qualidade operacional.

Não há como não considerar esses fatores na 
análise que se deve fazer responsavelmente sobre o 
episódio do apagão. E, evidentemente, não há como 
ignorar também o aparelhamento das empresas estatais 
com propósitos de natureza política eleitoreira.

O Governo aparelhou as estatais politicamen-
te, substituiu técnicos por políticos – se não é regra 
geral, é uma realidade significativa. E esse aparelha-
mento político de empresas eminentemente técnicas, 
obviamente, proporciona uma queda da eficiência do 
gerenciamento, sobretudo uma queda de eficiência 
operacional que, nesse caso, é fatal, como foi fatal 
com o apagão.

E qual é o prejuízo desse apagão? 
Há estimativas de que os prejuízos chegam, para 

o sistema, a R$350 milhões; mas não há ainda estima-
tivas em relação aos prejuízos para o povo brasileiro.

É evidente que são prejuízos significativos. A 
avaliação desses prejuízos certamente produzirá dis-
cordâncias; enfim, qualquer número que se apresente 
será contestado. De qualquer forma, é inegável que os 
prejuízos são significativos. 

Se essa pergunta deve ser feita – afinal, qual foi o 
prejuízo proporcionado pelo apagão? –, há uma outra 
pergunta que considero relevante: pode um país como 
o Brasil, com as potencialidades que possui, ficar su-
jeito a quatro horas de apagão, oito horas de apagão? 
Outro país evoluído não restabeleceria o sistema ime-
diatamente, com dez minutos, com quinze minutos? 
Essa é uma pergunta que deve ser feita.

Nós não estamos preparados para um acidente? 
É claro que o apagão pode ocorrer; nós devemos ques-
tionar a existência do apagão, mas ele pode ocorrer. 
Mas devemos questionar muito mais a incapacidade do 
Governo de restabelecer o sistema. Por que quatro ho-
ras? Por que oito horas? Não estamos preparados.

Indaguemos de técnicos mais experientes se isso 
ocorre em países competentes, com gestões compe-
tentes. Certamente, a resposta será que isso não ocor-
re. Só há uma justificativa para não se restabelecer o 
sistema num curto espaço de tempo: incompetência 
de gerenciamento, incompetência operacional, incom-
petência técnica, incompetência administrativa. 

Enfim, creio que esse fato deve levar o Governo 
a discutir internamente esse assunto. Não deve o Pre-
sidente da República deixar por menos. É seu dever 
convocar os especialistas do seu Governo para esse 
debate a fim de que se possa prevenir eventuais aci-
dentes futuros, com o restabelecimento imediato do 

sistema, para que o prejuízo não alcance cifras eleva-
das, como se verificou recentemente. 

Enfim, Presidente Papaléo Paes, o Governo tem 
sido muito bom de anúncio, muito bom de marketing, 
mas demonstra incompetência de gerenciamento. Veja, 
a propósito da ausência de investimentos neste setor 
fundamental, que é um setor estratégico, de energia, 
essencial para o desenvolvimento do País, números 
recentemente publicados, que dão conta de que o 
Governo investiu em infraestrutura, em cinco anos, 
apenas R$52 bilhões. Vinte bilhões de reais, provisio-
nados no Orçamento da União, ficaram nos cofres do 
Governo: foram devolvidos ao Tesouro Nacional por 
incompetência do Governo em aplicá-los.

E os especialistas afirmam que o Brasil necessita 
de cerca de US$30 bilhões de investimentos, anual-
mente, em obras de infraestrutura. Como se verifica 
por esses números, o Governo, nesses cinco anos, 
investiu menos de R$10 bilhões por ano. Portanto, 
estamos muito longe de alcançarmos o patamar de 
investimentos que se exige para que o País possa se 
desenvolver de conformidade com suas potencialida-
des econômicas.

Se continuarmos a investir precariamente – e eu 
tenho repetido isso aqui inúmeras vezes –, estaremos 
plantando um apagão logístico de médio e longo prazos, 
inevitavelmente. Se os recursos estão provisionados e 
não são aplicados...

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Permita-me, Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 

– Eu quero registrar a presença dos alunos do Centro 
de Ensino nº 15 de Taguatinga, aqui do Distrito Fede-
ral. Quero agradecer a presença dos senhores edu-
cadores e, principalmente, desses jovens (meninos, 
meninas e adolescentes) que estão aqui. Isso é muito 
importante para todos nós. Muito obrigado pela visita. 
Voltem sempre. Muito obrigado.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Obrigado, 
Sr. Presidente, Senador Papaléo Paes. A minha sauda-
ção também aos jovens que aqui se encontram. Cer-
tamente, as expectativas deles em relação ao futuro 
devem ser alimentadas por nós no dia a dia. É muito 
importante a presença de jovens estudantes nas gale-
rias do Senado Federal. Lembro-me, Senador Papaléo 
Paes, de uma afirmação de Nelson Mandela. Ele disse: 
“Eu me recuso a falar sobre o futuro sem que estejam 
presentes aqueles que o viverão.” 

Se falamos tanto em futuro, daqui, da tribuna do 
Senado Federal, certamente seria sempre muito bom 
ver os jovens nas galerias desta Casa, mas não, cer-
tamente, numa segunda-feira esvaziada e, sim, em 
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dias de deliberação, com o plenário do Senado Federal 
lotado. Isto seria o ideal.

Sr. Presidente, vou concluir, mudando agora de 
assunto. Creio que é necessário rechaçar afirmações 
do Presidente Lula em entrevista concedida à Rede 
TV. O Presidente afirmou simplesmente que o mensa-
lão não existiu. Foi um golpe preparado pela oposição 
para derrubá-lo. Mas o mensalão não existiu? Negar 
a existência do Mensalão, Senador Arthur Virgílio, é 
como negar a existência do Sol, da Lua, das estrelas, 
do mar, da Terra, é como negar a existência da própria 
vida. O mensalão foi provado. Provas documentais, 
testemunhais, confissões. O mensalão foi provado 
numa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, foi re-
afirmado pelo Procurador-Geral da República Antonio 
Fernando, que denunciou 40 que, sentados no banco 
dos réus do Supremo Tribunal Federal, respondem a 
processos. E o Presidente Lula os ignora.

O Procurador reafirmou aquilo que a oposição 
afirmava sistematicamente: tratava-se de uma orga-
nização criminosa que, em nome de um projeto de 
poder de longo prazo, exercitava um plano sofisticado 
de corrupção. Era um plano complexo e sofisticado de 
corrupção envolvendo empresas estatais, ministérios, 
bancos, agências de publicidade, o setor público, o 
setor privado, parte do Congresso Nacional e parti-
dos políticos, numa relação de promiscuidade inédita 
entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder 
Público e o setor privado. E o Presidente Lula não viu 
nada, ele disse que isso não existiu.

O Presidente julga-se capaz, por meio da pala-
vra, mudar a realidade dos fatos.

Eu vou conceder um aparte ao Senador Arthur 
Virgílio com satisfação, antes de concluir o meu pro-
nunciamento.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador 
Alvaro Dias, endosso suas palavras, porque não foi 
uma ocasião feliz para o Presidente essa de dizer que 
desconhece o mensalão, que o mensalão não existiu e 
que a oposição plantou o Marcos Valério na vida dele. 
O Dr. Antonio Fernando de Souza, nomeado por ele 
para Procurador-Geral da República, gesto que mere-
ceu o nosso aplauso por se tratar de um profissional 
correto como é o Dr. Antonio Fernando. Ele denunciou 
e, coincidentemente com a história infantil, quarenta, 
mais o ex-Ministro da Casa Civil, José Dirceu. Não se 
falou em Abre-te Sésamo, mas foram quarenta. E o 
processo é quilométrico. E vou dizer uma coisa que vai 
estarrecer V. Exª – se é que a gente ainda consegue 
se estarrecer com alguma coisa agora –, mas tomei 
um choque: dia 24 eu vou depor. Fui arrolado como 
testemunha de defesa, acredite – deles –, não sei se 
foi o próprio José Dirceu ou o Janene, o meu gabinete 

está com dúvidas sobre isso. O que é que eles fizeram? 
Encher de testemunhas para que o processo fique 
enorme e, no final, prescreva aqui, prescreva acolá e 
eles tenham que ser condenados por uma bobagem 
qualquer, portanto, nem cumprindo pena. Mas é claro 
que vou dizer o que sei e eles sabem que eu iria dizer 
o que sei do mensalão.

Mas obviamente que eles quiseram fazer uma 
confusão enorme, de mil testemunhas de várias espé-
cies, para o processo ficar cada vez maior, cada vez 
mais impossível de ser julgado. O Presidente precisa, 
a meu ver, de certa dose de humildade, porque isso 
não vai fazer nenhum mal a ele. Do alto dessa popu-
laridade que o povo lhe confere – e eu não discuto o 
que o povo faz – ele tem falado coisas assim estranhas. 
Por exemplo, que Freud diz que o homem não controla 
as intempéries. Eu nunca li tanto Freud, mas não me 
lembro de que Freud tenha dito isso – não sei se tem 
algum especialista aqui. Segundo Freud, as intempé-
ries da natureza não são controladas pelo homem e 
não são controláveis, Senador Alvaro Dias, porque a 
terra é redonda, porque se a terra fosse plana, fosse 
quadrada, fosse retangular, aí não haveria intempéries. 
É duro você ouvir uma coisa dessas. Quando eu pen-
so no passado do Presidente, na figura dele mesmo, 
pessoal, eu penso com muita ternura. Já disse aqui 
e vou repetir de novo: eu fui o único homem público 
do Amazonas, em 1980, a estar com ele quando ele 
respondia processo por lei de segurança nacional no 
meu Estado. Os novos amigos dele não apareciam, 
são novos amigos literalmente. Naquela altura ele era 
um líder sindical perseguido por uma ditadura cruel. 
Eu tenho muito ternura. Veja esse filme que vai sair 
do Presidente. Dizem que é um filme muito bem mon-
tado, muito bem feito. Dizem que as pessoas, quando 
veem, emocionam-se. Então, eu que vou ver o filme 
também, devo ver, sou cinéfilo, devo me emocionar, 
até porque eu vivi ao lado dele muitos momentos. Eu 
devo me emocionar, é uma vida bonita, é uma vida 
construtiva, bonita, enfim. Agora, pense se é justo fa-
zer isso enquanto ele é Presidente, com o patrocínio 
das principais empreiteiras...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Eu peço 
um pouco de tempo. Com o patrocínio das principais 
empreiteiras do País, que servem, por exemplo, à Pe-
trobras, e elas dizendo que não estão usando a Lei 
Rouanet, que estão contribuindo. Elas estão dizendo 
que não estão usando a Lei Rouanet, que elas estão 
contribuindo. Meu Deus! Contribuindo para quem decide 
as coisas no País? Será que esse é o caminho mais 
ético? O caminho mais ético não seria deixar acabar 
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o Governo do Presidente e depois sair um filme “Os 
anos Lula”, como saiu, por exemplo, “Os anos João 
Goulart” ou “Os anos JK” do notável cineasta Silvio Ten-
dler. Não tenho nenhuma dúvida do talento do jovem 
cineasta Fábio Barreto. Do que eu duvido é por que do 
escrúpulo agora, porque fazer um filme com emprei-
teira pagando, vendendo o filme para empresas que 
dependem de favores do Governo... O Governo pode 
aumentar o IPI, diminuir o IPI a hora que ele quiser. 
Empresas que dependem e estão tentando com isso 
aumentar a bilheteria de um filme que naturalmente já 
despertaria interesse por se tratar de uma vida muito 
bonita, muito rica, como a do Presidente. Então eu es-
tava lendo o jornalista Elio Gaspari dizendo que todos 
se emocionam. Então se todos se emocionam, não sou 
diferente de ninguém, eu certamente vou me emocio-
nar também, porque há passagens emocionantes na 
vida do Presidente Lula mesmo. Eu só não considero 
que seja justo ele ter consentido que fizessem com 
ele no Governo. Lembro aquela frase do Marechal Du-
tra de que “no governo não se compra nem se vende 
nada”, porque se V. Exª é Governador do Paraná e V. 
Exª vende um apartamento, algum bajulador vai que-
rer comprar mais caro do que o apartamento merece; 
se V. Exª quer comprar um apartamento, o bajulador 
vai querer vender o apartamento mais barato do que 
V. Exª precisa. Então, o Marechal Dutra, do alto da sua 
sabedoria, homem que morreu pobre, dizia que “no 
Governo não se compra nem se vende nada”. Isso se 
adequa, por exemplo a não se fazer filme de louvação, 
de culto à personalidade. Tudo isso numa hora em que 
a gente já tem de novo censura à imprensa no País, 
numa hora que a gente está cercado de exemplos di-
tatoriais, numa hora em que a gente percebe que a 
América Latina vive um momento obscuro, a América 
do Sul, principalmente, com tanta gente conspirando 
contra as liberdades. Isso me deixa um pouco preocu-
pado, um pouco triste. Mas V. Exª tem razão. O Presi-
dente teria que ter um pouco mais de acatamento pela 
opinião das pessoas e não minimizar tanto a opinião 
pública brasileira. Dizer que não houve o mensalão... 
Quem disse que houve o mensalão foi o Duda Men-
donça, foi o Roberto Jefferson, foi o Chinaglia, que, ao 
depor, disse que ele foi cientificado da existência do 
mensalão, e o Presidente teria mandado ver as provi-
dências. O primeiro a denunciar o mensalão ao Presi-
dente Lula foi o nosso colega, ex-Governador e hoje 
Senador Primeiro-Vice-Presidente da Casa, Marconi 
Perillo. Ele estava cansado de saber que aquilo exis-
tia. Depois, ele deu uma explicação na França ou na 
Inglaterra, não sei. Acho que foi na França.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Na Fran-
ça.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Que aquilo 
todo mundo fazia, era caixa dois, todo mundo fazia, 
enfim. Então, ele sabia, ele sabia e admitia que tinha 
havido a irregularidade, enfim. Eu não sei! Se eu pu-
desse recomendar alguma coisa, eu recomendaria a 
ele humildade, porque, daqui a um pouquinho, passa 
o Governo dele, e vai viver de recorte de jornal. Eu não 
acho isso bom, não. Acho que a gente deve viver o pre-
sente com muita alegria e não deve viver o presente 
com prepotência, deve viver sempre o presente com 
humildade, para não ter um futuro amargo, daquele tipo 
“no meu tempo”, “quando eu era”, “quando não sei o 
quê”. Para mim, eu estou prontinho para ser ou para 
não ser, para estar ou para não estar. Para mim, não 
muda absolutamente nada na minha vida, porque eu 
não deixo cultivar esta história de achar que há onipo-
tência, há onipresença, há onisciência em mim porque 
eu não sou Deus; sou um mortal sujeito a mil falhas, 
enfim. Mas parabéns a V. Exª porque nós estamos pre-
cisando que o Presidente comece a dizer coisas mais 
sinceras para a Nação. Esta história do apagão, de a 
Ministra Dilma não querer vir aqui. Por quê? 

Se é tão simples,se não ter mais. Então, venha 
explicar. Há alguma ofensa em o Senado pedir para 
ela vir aqui? Há alguma necessidade de protegê-la, de 
blindá-la, como se isso aqui significasse o fim dela? Ou 
não é o nosso papel, não só de oposicionistas, mas 
de Senadores? Refiro-me aos governistas também, 
àqueles que tiveram mais critério em relação ao País. 
Estão aqui para quê? Para impedir que a verdade apa-
reça? Ou estão aqui para ajudar que apareçam boas 
verdades que protejam o País? Pelo amor de Deus! A 
gente tinha de fazer da vida pública algo que valesse 
a pena. Essas atitudes desanimam bastante a gente. 
Parabéns a V. Exª pela persistência, pela obstinação, 
pela coerência com que marca sua trajetória.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Obrigado, 
Senador Arthur Virgílio, pela presença de V. Exª neste 
plenário e pelo aparte, que muito acrescentou ao meu 
pronunciamento. Há apartes que são mais importantes 
do que os discursos, e este foi o caso. 

Diria, Senador Arthur Virgílio, meu Líder, que 
não há emoção capaz de resistir à desfaçatez de afir-
mações que ofendem a inteligência da nação. O filme 
do Presidente pode emocionar as pessoas incautas, 
até nós que somos sensíveis ao drama vivido pelas 
famílias brasileiras. Certamente, o produtor, com a sua 
competência, saberá levar uma forte dose de emoção 
a esse filme, que tem de ser questionado em relação 
a como foi produzido, de onde vieram os recursos e 
quais são seus objetivos no ano eleitoral. Não seria 
uma afronta à legislação eleitoral? Não seria uma 
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campanha explícita na grande tela do cinema, agora, 
com o Bolsa Cinema, o Bolsa Cultura?

Primeiro, patrocinam a realização, a produção 
e, depois, patrocinam a platéia: encher as salas de 
cinema do País, para que possam assistir sem pagar 
ao filme do Presidente da República. Isso não é uma 
imoralidade pública? Tem que ser questionado. 

Evidentemente, por mais bela que possa ser a 
vida de alguém, não resiste à desfaçatez, à corrupção, 
à mentira, ao desrespeito constante à sociedade. 

Vender ilusões pode dar resultados e alta popu-
laridade, circunstancialmente, mas, certamente, não 
planta o futuro do País. Nós assistimos a um festival de 
encenações do Presidente, com anúncios fantásticos 
e, certamente, isso significando a venda de ilusões. O 
Presidente vende ilusões. Obviamente, isso não planta 
o futuro do País, não possibilita o exercício da cida-
dania plena por tantos brasileiros que são excluídos e 
continuam excluídos talvez não no discurso do Presi-
dente, mas na dura realidade vivenciada por eles. São 
milhões que continuam excluídos no Brasil. 

O mensalão é um dos maiores escândalos de 
corrupção da história política universal. Eu o conside-
ro assim, e o Presidente Lula disse que ele não exis-
tiu. Mas, como lembrou Arthur Virgílio, o próprio Duda 
Mendonça, espontaneamente, confessou, na Comis-
são Parlamentar de Inquérito, ter recebido de forma 
marginal, ilegal, de forma ilícita no exterior, em conta 
secreta em paraíso fiscal, recursos oriundos de uma 
campanha eleitoral a favor do Presidente da República, 
quando já estava ele no exercício da Presidência. E no 
confronto entre o contrato e a prestação de contas à 
Justiça Eleitoral, evidentemente, não fechou a conta.

Essa é, portanto, uma afirmativa estapafúrdia do 
Presidente, que nega a realidade dos fatos.

Nós esperamos que o Supremo Tribunal Federal 
possa realizar um julgamento que permita ao povo bra-
sileiro não viver a decepção. Enfim, há que se oferecer 
como exemplo um julgamento rigoroso, imparcial e 
capaz de restabelecer a credibilidade nas instituições 
públicas do País.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela concessão 
do tempo.

Durante o discurso do Sr. Álvaro Dias, o 
Sr. Neuto de Conto, deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Papaléo Paes.

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

Convido o Senador Pedro Simon a assumir a 
presidência dos sessão. 

Concedo a palavra ao Senador Valdir Raupp, sem 
prejuízo na ordem dos oradores.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Papaléo Paes, Srªs e Srs. Sena-
dores, antes de iniciar o meu pronunciamento sobre 
o agronegócio, queria fazer um registro.

Anteontem, sábado, realizaram-se as prévias do 
meu Partido, o PMDB, no Estado de Rondônia. Foi o 
primeiro partido e o primeiro diretório de Estado a re-
alizar uma prévia entre dois pré-candidatos, Confúcio 
Moura e Suely Aragão.

O PMDB inovou em Rondônia, porque foi a pri-
meira vez também, no meu Estado – já aconteceu na-
cionalmente, o PMDB mesmo já fez prévias –, em que 
um partido político realizou uma prévia. E a informação 
que eu tenho é que outros partidos já estão pensando 
em fazer a mesma coisa.

Eu acho que foi um momento histórico e demo-
crático, a exemplo dos Estados Unidos, em que, an-
tes da eleição, o Partido Democrata realizou prévias 
para escolher entre Barack Obama e Hillary Clinton, 
que culminaram com a vitória de Barack Obama, que, 
posteriormente, obteve a vitória também na eleição 
americana.

Então, Rondônia deu a largada nessas primárias, 
nessas prévias, e saiu vitorioso Confúcio Moura, que foi 
Deputado Federal por três mandatos – fez um brilhan-
te trabalho como Deputado Federal – e é Prefeito da 
terceira cidade do Estado, que é Ariquemes. Foi eleito 
e reeleito no ano passado, com 72% dos votos. Tem 
uma administração bem avaliada – praticamente 90% 
da população avalia positivamente a administração do 
Prefeito Confúcio Moura. E agora ele caminha como 
único pré-candidato do PMDB à convenção de junho 
de ano que vem nas eleições do meu Estado.

Senador Pedro Simon, gostaria muito que V. Exª 
tivesse comparecido, mas sei dos compromissos as-
sumidos. Convidamos os Senadores da bancada. O 
Gerson Camata prometeu que iria, mas surgiu um ca-
samento no mesmo dia, no Espírito Santo, em que ele 
foi padrinho e não pode comparecer. Michel Temer, da 
mesma forma, também foi convidado, mas não pôde 
ir, por agenda anteriormente marcada.

Foi uma festa bonita em Ji-Paraná. O Senador Pe-
dro Simon já esteve em Ji-Paraná quando pré-candidato 
a Presidente da República pelo PMDB. Participaram 
em torno de duas mil pessoas. Mais de 40 ônibus de 
todos os Municípios do Estado se dirigiram a Ji-Paraná. 
Foi uma festa cívica, muito bonita, que culminou com 
a vitória de Confúcio Moura nessas primárias, nessas 
prévias. E ele certamente será, no ano que vem, esco-
lhido na convenção o candidato do PMDB. Ganhou a 
democracia do Estado de Rondônia, e venceu o Pre-
feito Confúcio Moura.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o jornal 
Gazeta Mercantil publicou recentemente interessan-
te reportagem sobre o financiamento do agronegócio 
brasileiro. Com base em dados obtidos no Sistema 
Integrado de Administração Financeira do Governo 
Federal (SIAFI), o site Contas Abertas averiguou os 
investimentos públicos do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento e do Ministério de Desen-
volvimento Agrário, assim como as operações de cré-
dito subsidiadas de bancos estatais, como o Banco do 
Brasil, o Banco da Amazônia e o BNDES.

Segundo a matéria, desde o ano de 2003, o Go-
verno já repassou para o agronegócio R$106,1 bilhões. 
O número, considerado em absoluto, impressiona. Para 
que tenhamos uma ideia, é um valor mais de dez vezes 
superior ao orçamento do Bolsa Família neste ano. Fi-
quemos, porém, com uma comparação mais linear: o 
montante “representa 133% a mais do que os R$45,46 
bilhões destinados pelo Governo, no mesmo período, 
para a agricultura familiar e reforma agrária”.

No entanto, Srªs e Srs. Senadores, o que pare-
ce à primeira vista uma grave assimetria, vem sendo 
gradativamente corrigido. Dou um exemplo: em 2008, 
os recursos destinados ao agronegócio foram aumen-
tados em 15,76% em relação a 2007, ao passo que os 
recursos para a agricultura familiar e a reforma agrária 
sofreram acréscimo maior, de 26,93%. E a notícia é 
boa sob mais de um aspecto, pois o maior agente fi-
nanciador das atividades agrícolas, o Banco do Brasil, 
ampliou o volume de recursos para a safra 2008/2009 
em 25%, alcançando R$30,8 bilhões.

Concordo inteiramente com o ilustre Senador 
Valter Pereira, do Mato Grosso do Sul, do nosso Par-
tido, o PMDB, quando defende a continuidade dos 
investimentos públicos para o setor do agronegócio. 
Afinal, de acordo com a Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil (CNA), a cadeia do agronegócio 
responde por 30% do PIB de nosso País, o equivalente 
a R$728 bilhões, em 2008, a preços correntes.

Isso se traduz em emprego e renda para 26 mi-
lhões de trabalhadores, ou 28% da população ocupada. 
Por óbvio, o Governo não pode e não deve descurar da 
agricultura familiar, a grande produtora de alimentos 
para o consumo interno.

Recentemente, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, recebemos do Senado Federal os presidentes 
do Banco do Brasil, Aldemir Bendine, e do BNDES, 
Luciano Coutinho. Ambos demonstraram preocupação 
com a escassez de crédito externo e expuseram as 
medidas governamentais para sanar eventuais pro-
blemas de liquidez.

De fato, vivenciamos hoje uma conjuntura total-
mente distinta daquela observada nos últimos anos, 

em razão da crise global, que tem afetado a demanda 
por commodities e a liquidez dos mercados.

Mas a notícia é boa, porque os investimentos já 
estão retornando. A crise global está-se dissipando, 
os investimentos estão retornando ao Brasil e a outros 
países também e a economia já volta a crescer. Tudo 
indica que o PIB crescerá, no ano que vem, entre 5% 
a 6%. Essa é uma notícia mais do que alvissareira, 
porque o Brasil teve uma capacidade extraordinária de 
se recuperar da crise. Com crescimento negativo no 
início do ano, como quase todos os países do mundo, 
o Brasil já retoma o crescimento nesse segundo se-
mestre, e as projeções apontam um crescimento en-
tre 5% a 6% do PIB no ano que vem, quase igual ao 
crescimento da China.

Ainda assim, os efeitos de uma crise dessa nature-
za sobre a economia da região Norte – tradicionalmente 
dependente do desempenho das exportações – podem 
ser devastadores. Daí a minha dupla preocupação, a 
qual encontra eco no Boletim Regional do Banco 
Central do Brasil, de abril de 2009. Lá está dito que 
“a incerteza dos mercados internacionais tanto sobre 
o nível da atividade da economia mundial quanto sobre 
o desenvolvimento, em âmbito interno, das condições 
dos mercados de trabalho e de crédito” pode condi-
cionar a trajetória econômica da região Norte, a nossa 
região, minha e de V. Exª, Senador Papaléo.

O mesmo boletim oficial traz outra consideração 
que julgo oportuna: “Neste ambiente, se revestem de 
importância crescente as decisões de política econô-
mica adotadas no País e nas principais economias 
mundiais”. É de se destacar, portanto, os efeitos sa-
lutares da medida tomada pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN) em meados de abril, a qual prorrogou 
até junho de 2010 o direcionamento extra de depósi-
tos à vista, e da poupança rural, para o financiamento 
da agricultura.

Srªs e Srs Senadores, a pesquisa levada a cabo 
pela Gazeta Mercantil com o apoio do Contas Aber-
tas é elogiável, pois permite uma visão abrangente da 
política de liberação de verbas governamentais para 
o campo. Melhor ainda se pudéssemos contar com a 
desagregação dos dados por unidades da Federação, 
a fim de verificar se está sendo atendido o objetivo 
constitucional de reduzir as diferenças regionais.

E por falar em diferenças regionais, Sr. Presidente, 
Srªs e Srs Senadores, tenho cobrado insistentemen-
te desta tribuna, e vou cobrar hoje novamente, mais 
investimentos das agências financiadoras de crédito 
para a agricultura e a pecuária no Norte do Brasil, em 
especial no Estado de Rondônia – o Banco do Brasil, 
o Banco da Amazônia, do BNDES.
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Para os senhores terem uma ideia, o BNDES, até 
hoje, não investiu 5% do seu orçamento anual para a 
região Norte. Não chega a 5%, Senador Tião Viana. 
Mais de 95% ficam para as outras regiões do Brasil. A 
região Norte nunca chegou a ter 5% dos investimentos, 
dos financiamentos do BNDES. 

Talvez agora, não sei se no final deste ano, no 
final do ano que vem ou até 2011...O maior investimen-
to, até agora, na região Norte está sendo na usina de 
Jirau. O BNDES está aportando R$7,2 bilhões. Aí, sim, 
acho que vai aumentar esse percentual, porque será a 
primeira vez que um investimento desse montante está 
sendo feito na região Norte. São R$7,2 bilhões para 
um único empreendimento, que é a usina de Jirau, no 
rio Madeira, no meu Estado de Rondônia.

Junto com o complexo de Santo Antônio – porque 
são duas usinas, Santo Antônio e Jirau –, os investi-
mentos poderão ultrapassar R$20 bilhões, mais R$ 9 
bilhões nas linhas de transmissão de Rondônia, de Por-
to Velho até Araraquara/São Paulo, que vão empregar 
mais 16 mil trabalhadores. São 20 mil trabalhadores 
nas duas usinas, mais 16 mil trabalhadores nas linhas 
de transmissão e nas subestações, chegando a prati-
camente 30 mil trabalhadores diretos nessas obras e 
mais uns 40 mil a 50 mil indiretos.

E ouvi aqui, hoje, alguns pronunciamentos a res-
peito do apagão. Acho que a usina de Itaipu está muito 
sobrecarregada e nós não podemos ficar dependentes, 
quase que exclusivamente, da energia de Itaipu – al-
guns Estados brasileiros.

Então, os investimentos nas usinas do rio Madei-
ra, Santo Antônio e Jirau, e, futuramente, também na 
usina de Belo Monte, no Pará, que vai ser, inclusive, 
maior que as usinas do Madeira, são importantíssimos 
para distribuir essa geração de energia do País e sus-
tentar o crescimento econômico que, a partir do ano 
que vem, já falei aqui, vai ser de mais de 5% ao ano. 
Se continuar esse crescimento por quatro, cinco, seis 
ou mais anos, não vão ficar só esses investimentos no 
rio Madeira e no rio Xingu, no Pará. Outros investimen-
tos, outros empreendimentos terão de ser feitos para 
sustentar esse crescimento acelerado do País. 

Então, vejo que esse apagão aconteceu não por 
falta de capacidade de geração, não por falta de chuvas, 
pois tem chovido muito nos últimos anos, mas por um 
fenômeno natural que poderia acontecer e que pode 
voltar a acontecer, como já aconteceu em outros paí-
ses. Não dá para culpar nenhuma autoridade do setor 
elétrico brasileiro.

Eu ouvi falarem aqui, também, que o setor elétrico 
foi aparelhado com pessoas de fora do setor. Eu acho 
que não. Eu acho que a única pessoa fora do setor é o 
Ministro. O Ministro pode ser, sim, um agente político, 

pode ser uma pessoa que não seja formada na área, 
mas a grande maioria – eu diria que mais de 99% – dos 
técnicos e dos diretores que estão nas estatais brasi-
leiras são do setor, sim. O pessoal da Eletrobrás, de 
Furnas, da Eletronorte, da Eletrosul, da Chesf, enfim, 
praticamente todas as centrais de energia elétrica do 
País são compostas por técnicos do setor e da área. 
E pessoas competentíssimas. 

Então, encerro a minha fala cobrando, mais uma 
vez, investimentos no setor agrícola e na pecuária para 
a região Norte do Brasil, em especial do meu Estado 
de Rondônia. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 

– Muito obrigado, Senador Valdir Raupp, e convido V. 
Exª para assumir a Presidência da sessão.

Uma explicação regimental ao nosso respeitável 
Senador Pedro Simon: em virtude de o Senador Tião 
Viana estar inscrito para uma comunicação inadiável 
e de haver alternância entre um orador inscrito e uma 
comunicação inadiável, fará uso da palavra, agora, o 
Senador Tião Viana e, em seguida, V. Exª, nobre Se-
nador Pedro Simon. 

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Papaléo Paes, agradeço ao gentil 
amigo, Senador Pedro Simon, pela tolerância de não 
mais que cinco minutos, para que eu possa expressar 
uma breve comunicação no dia de hoje.

Sr. Presidente, quero me reportar à decisão toma-
da pelos governos dos Estados Unidos, da China e de 
outros países que, reunidos em Cingapura, no fórum de 
cooperação econômica intitulado Asia Pacific (Apec), 
decidiram adiar o acordo sobre as metas concretas para 
o corte de emissões de gases do efeito estufa.

O acordo, que tinha como propósito a assinatura 
de um compromisso concreto em Copenhague, como 
consequência do Protocolo de Kyoto, que expira no ano 
de 2012, infelizmente, deu lugar a, no máximo, uma 
declaração politicamente vinculada ou vinculante entre 
os Estados Unidos, a China e os países membros da 
chamada Apec, nessa reunião de Cingapura.

Isso significa uma decisão muito preocupante para 
todos nós. Todo o movimento ambientalista mundial 
expressa forte preocupação com tal decisão, dizendo 
que as conseqüências, em âmbito planetário, serão 
reais e que os abalos que nós sofreremos em relação 
ao clima serão marcantes em razão dessa decisão. 

E quais são as explicações do governo americano, 
sobretudo? Que não haveria tempo hábil para o Con-
gresso dos Estados Unidos, ou seja, o Parlamento dos 
Estados Unidos emitir uma decisão que fosse compatí-
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vel com a do governo, tramitando em tempo hábil para 
que se chegasse a Copenhague afirmando a decisão 
do governo americano, que, juntamente com os países 
desenvolvidos e alguns emergentes, é responsável 
por 60% da emissão de gases que estão vinculados 
ao chamado efeito estufa. Então, é uma situação que 
traz enorme preocupação para todos nós.

O Governo brasileiro apontou o compromisso de 
elevar, como meta voluntária a ser apresentada em Co-
penhague, até o ano de 2020, de 36,1% para 38,9% o 
patamar de redução da emissão de gases que possam 
estar vinculados ao efeito estufa.

O Presidente Lula havia assumido também, junta-
mente com o Presidente Sarkozy, da França, um com-
promisso de que levaria a proposta para que todos os 
países pudessem estabelecer uma meta de redução 
da ordem de 80% até o ano de 2050, comparado aos 
índices da década de 1990.

Infelizmente, parece que é mais um desalento 
instalado no cenário do movimento ambientalista inter-
nacional para os países que assumem um compromis-
so efetivo com as mudanças climáticas. São evidentes 
os impactos ocorridos já hoje e, ao mesmo tempo, os 
sinais de alarme, os sinais de alerta expressos no dia 
a dia da agenda de informação de todos os países.

O Brasil, como citei há poucos segundos, firmou 
uma meta individual de redução de 36,1% para 38,9%, 
até o ano de 2020, e uma redução dos índices de des-
matamento da Amazônia da ordem de 80%.

É uma atitude respeitável. É aquém da que queria 
o movimento ambientalista brasileiro, mas é uma atitude 
que reflete uma tendência forte de compromisso com as 
questões ambientais essenciais e com as responsabili-
dades do Estado brasileiro. A sociedade clama por um 
movimento nesse sentido. O Governo está sensível ao 
tema e aponta uma proposta que, se não é a ideal, é uma 
meta a ser alcançada de maneira muito consistente, já.

Essa associação do Presidente Lula com o Pre-
sidente Sarcozy, propondo uma tomada de decisão 
mundial e rompendo com esse eixo bilateral China/
Estados Unidos, reflete também uma interferência 
muito positiva nesse cenário de debate multilateral em 
que vivemos, mas, ao mesmo tempo, nos apresenta 
a tristeza de um governo americano dependente de 
uma chamada agenda temporal do Congresso, do 
Parlamento dos Estados Unidos, não corresponden-
do ao que seriam as metas mínimas apresentadas no 
encontro de Copenhague.

O que se depreende do encontro em Cingapura 
é que há uma transferência de decisão para a Cida-
de do México, apenas no mês de dezembro de 2010. 

Ora, Sr. Presidente, parece-me que o que está mais 
expresso nesse freio, nessa trava, nesse movimento 
de involução da ousadia dos países do Primeiro Mundo 
com a China é a incapacidade do governo americano 
de enfrentar o seu próprio Congresso.

Parece-me que a tendência do Presidente Oba-
ma, que tem sido demonstrada pelo menos em todos 
os seus atos, tem sido de sensibilidade, tem sido de 
ousadia, tem sido de compromisso com mudanças no 
comportamento americano em relação ao clima. 

O que se observa das manifestações, como a do 
Primeiro-Ministro da Inglaterra, Gordon Brown, adotan-
do também preocupações com uma catástrofe iminente 
no cenário internacional, aponta para a necessidade de 
mudança de rumo nas decisões dos Estados Unidos, 
mas o Congresso americano, dizendo-se responsável, 
afirma não ter tempo hábil para tratar dessa questão 
e normalizá-la. Assim, ficamos reféns de uma situa-
ção de indecisão dos principais poluidores do planeta. 
Quando se observa a China, com 800 usinas térmicas 
a carvão, vinculadas até 2015, instaladas naquele país 
para atender à demanda industrial, ficamos com uma 
apreensão muito grande em relação à responsabilidade 
ambiental daquele país com a política internacional de 
redução da emissão de gases de efeito estufa.

Então, o que trago aqui é uma objetiva preocu-
pação – e sei ser de todos os Senadores – para com 
essa atitude atrasada, muito ruim por parte dos gover-
nos americano e chinês para com os outros 15 países 
que, reunidos em Cingapura, disseram apenas que 
haverá um compromisso político vinculante para que 
em 2010 as metas sejam apresentadas na Cidade do 
México. Assim foi em Kyoto, quando os americanos se 
recusaram a assumir compromissos no então Governo 
George Bush, e assim está sendo agora no Governo 
Obama. Infelizmente, posso observar como uma atitu-
de retraída, uma atitude atrasada do Congresso ame-
ricano, que cede, explicitamente, ao lobby da volúpia 
industrial daquele país e se opõe as responsabilidades 
ambientais internacionais dos dias de hoje.

Quero, então, deixar esse meu desalento, que sei 
coincidir com o pensamento de inúmeros Senadores, 
como o da nossa ex-Ministra Marina, que hoje faz um 
belo artigo no jornal Folha de S.Paulo, expressando a 
sua observação sobre a evolução para o controle das 
questões ambientais por parte do Governo brasileiro, 
as dificuldades, os acertos, as frustrações, mas, sobre-
tudo, as conquistas, que são da sociedade, porque o 
debate tem de estar na agenda da sociedade brasileira 
em todos os momentos e em todas as instâncias.
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Então, o meu protesto ao Congresso americano 
por não estar à altura dos tempos atuais quando o 
assunto é mudança climática e responsabilidade na 
emissão de gases de efeito estufa.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Tião Viana, o Sr. 
Papaléo Paes, deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Valdir Raupp.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – 
RO) – Esta Presidência se congratula com V. Exª e o 
parabeniza pelo brilhante pronunciamento, Senador 
Tião Viana.

Concedemos a palavra ao nobre Senador gaú-
cho, do nosso PMDB, Pedro Simon.

V. Exª dispõe de vinte minutos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, importante a 
análise feita aqui pelo nobre Líder do PT do Acre que 
me antecedeu. É um dos assuntos que eu abordarei 
desta tribuna.

Importante reunião fizeram realizar o Presidente 
brasileiro e o Presidente francês, em que decidiram 
tomar uma posição conjunta, Brasil e França, levando 
um documento único à reunião de Copenhague. Foi 
surpreendente, de certa forma, dois países que não 
têm nenhuma identidade com relação a essa questão, 
apresentarem um documento, objetivo e concreto, no 
sentido de tomar medidas objetivas com relação aos 
problemas climáticos do mundo.

O Brasil se propõe, objetivamente, a mais de 30% 
no corte da emissão de gases nos próximos anos, e a 
França também. O mundo recebeu com alegria essa 
notícia e ficou na expectativa de que ela seria o primei-
ro fato novo para a reunião de Copenhague, marcada 
pelo pessimismo, dado que as grandes nações não 
apresentavam nada de concreto. Já se via que nos 
Estados Unidos, país que até agora não homologou 
os pactos já existentes, não autorizavam o governo a 
levar qualquer proposta nova à reunião de Copenhague. 
Não dá para dizer que é culpa do presidente america-
no, porque lá, nos Estados Unidos, o congresso tem 
mais força do que aqui. Aqui, o Governo vai lá, toma a 
decisão, faz o acordo e depois vem aqui e nos submete 
à decisão. Nos Estados Unidos, para levarem a pro-
posta, o congresso tem de concordar antes. E, justiça 
seja feita, o Presidente Obama, na luta tremenda que 
ele está tendo para equacionar e resolver o problema 
da saúde no seu país – e teve uma vitória muito gran-
de, fazendo com a Câmara dos Deputados aprovasse 

e, agora, fosse para o Senado –, o congresso ameri-
cano simplesmente se recusou a debater ou a iniciar 
o debate em torno de uma proposta que os Estados 
Unidos levariam na próxima conferência mundial em 
Copenhague. Porém, daí a se unirem à China?!

Quando se diz que há uma euforia com relação ao 
esvaziamento do G7+1, sendo recebida com otimismo 
a chamada criação do G20, de repente diz o Lula – e o 
Lula tem chamado a atenção corretamente para isso – 
que o perigo está no bloco dos dois. O bloco dos dois: 
China e Estados Unidos. A primeira decisão do bloco 
dos dois foi tomada agora. Os dois decidiram – os dois 
maiores poluidores do mundo, China e Estados Unidos 
– que a reunião de Copenhague é de mentirinha, que 
não vai haver nenhuma decisão, que não vai acontecer 
absolutamente nada. Realmente é lastimável isso, e 
é grosseiro isso. Acho até que os dois países podiam 
discutir, debater, mas não precisavam, publicamente, 
esbofetear o mundo com uma declaração como esta: 
as duas grandes Nações estão comunicando que não 
vai haver acordo algum. É uma pena!

É verdade que aqui, no Brasil, havia uma certa 
ironia com relação ao fato de, de repente, com a can-
didatura, Senador Tião, da sua querida amiga Marina 
à Presidente da República, o verde estaria tomando 
conta do Governo e de todas as candidaturas. Repare 
como a candidatura da Senadora Marina já provoca 
coisas positivas antes de qualquer outra coisa.

Mas a grande verdade é que, independente da 
candidatura da Marina, esse foi um fato positivo: o Brasil 
se reuniu com a França e pôs no papel uma proposta 
concreta e objetiva com relação à Amazônia – uma di-
minuição dramática e radical do desmatamento da flo-
resta – e, com relação aos percentuais de emissão de 
gases poluidores, uma diminuição de cerca de 30%. De 
um lado, Brasil e França, numa manchete positiva; de 
outro, uma resposta negativa, imediatamente após.

É a primeira manifestação conjunta do governo 
Obama e do governo chinês. É a primeira vez que o 
chamado “bloco dos dois”, das duas maiores superpo-
tências do mundo, apresenta uma decisão, e a primeira 
foi no sentido manifestado. É uma pena! Realmente é 
uma pena!

Aliás, nesse sentido, importante a manifestação 
do nosso Presidente.

E reparem como Sua Excelência tem uma atu-
ação internacional. Ontem, esteve nesta Casa o Pre-
sidente de Israel; na semana que vem, estará aqui o 
Presidente do Irã. Na sexta-feira, ele estava na França; 
ontem, ele estava na Itália; na semana que vem, ele 
estará em Copenhague.
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Ontem, na Itália, o Presidente Lula fez uma ma-
nifestação realmente muito importante: anunciou que, 
com metade dos recursos usados pelos países ricos 
para salvar os bancos falidos, seria possível erradicar 
a fome no mundo. Penso que essa é uma afirmativa 
impressionante, cruel e dolorosa. Houve uma crise do 
sistema financeiro notadamente nos Estados Unidos, e 
foram liberados trilhões de dólares. E um pouco disso 
resolveria o problema da fome no mundo.

Quais são os números da fome no mundo? Sr. 
Presidente, o Presidente da FAO nos disse que, a cada 
segundo, morre uma criança de fome na humanidade. 
Olha, fico a me perguntar se não é de analisar, se não 
é de debater, se não é de aprofundar essa matéria. O 
Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas 
(ONU), Ban Ki-Moon, disse que uma criança morre 
de fome a cada cinco segundos no mundo – são seis 
milhões de mortes por ano, são 17 mil crianças mor-
rendo de fome a cada dia. O Secretário-Geral da ONU 
observou que, “no último ano e meio, insegurança ali-
mentar levou a conflitos políticos em trinta países”. Ban 
Ki-Moon também afirmou que segurança alimentar e 
as mudanças climáticas são temas “profundamente 
interconectados”.

O Presidente Lula chama a atenção e mostra 
que, no Brasil, justiça seja feita, o número de crianças 
que morrem de fome é grande, mas tem diminuído. O 
programa de sustentação de famílias tem diminuído o 
percentual de miseráveis e tem aumentado o percen-
tual dos que saem da classe miserável e entram na 
classe pobre. São pobres, sim, mas estes pelo menos 
comem, alimentam-se, têm o mínimo necessário para 
viver com o mínimo de dignidade.

É interessante esse debate que há hoje na hu-
manidade. O mundo esperou que, com o Presiden-
te Obama, houvesse uma mudança importante na 
maneira como os Estados Unidos olhavam o mundo. 
Não deu ainda para ver essa diferença. Sinceramente, 
isso ainda não foi possível. Que o Presidente Obama 
é infinitamente melhor que o Presidente Bush não há 
dúvida quanto a isso. Não há dúvida de que há um 
interesse de S. Exª em coisas positivas. A questão 
interna de equacionar o problema da saúde ameri-
cana é importante. Discutir com um pouco mais de 
serenidade a crise internacional é importante. E, logo 
que assumiu, sua política para o Oriente Médio se 
encaminhou para uma política de paz, numa deter-
minação de encontrar o fim da guerra entre árabes e 
israelenses. Já agora, permitindo a continuidade da 
construção de acampamentos e de residências de 
agricultores em terras conquistadas, que deveriam ser 

devolvidas, o Presidente Obama fez um retrocesso 
nessa sua política de paz para o Oriente Médio. Por 
outro lado, na visita que S. Exª o Presidente Obama 
fez ao Japão, chamou-me a atenção – eu nem me 
lembrava mais disso – uma base com cinquenta mil 
soldados americanos ali na ilha, entre o Japão e o 
Oriente. Se me perguntarem para quê, não saberei 
responder, a não ser que seja para manter o domínio 
americano. Mas contra quem não sei.

Na Colômbia, sinceramente, até achei que a re-
ação brasileira foi fraca. É difícil aceitar aquelas bases 
americanas na Colômbia! O argumento é utilizado no 
sentido do tráfico de drogas ou dos terroristas colom-
bianos. A nota que o governo americano envia para 
o congresso americano, analisando e justificando es-
sas bases, diz que essas bases foram para lá tendo 
em vista os adversários e cita a Venezuela, dizendo 
que foi até muito barato, dando a entender claramente 
que a intenção não foi aquela usada em nível latino-
americano. Fica estranho, porque, nem no governo 
Bush, houve um avanço, um aumento de soldados 
americanos na América, como esse feito agora pelo 
Presidente Obama, no primeiro ano do seu governo, 
na Colômbia, criando cinco bases em um ambiente 
realmente muito triste e muito cruel.

Sr. Presidente, de um lado, quero dizer que me 
chama muito atenção a manchete de O Globo de hoje, 
em sua capa: “Governo propõe que Tribunal de Contas 
da União só fiscalize obra pronta”. Esta é realmente 
muito interessante: “TCU, Tribunal de Contas da União, 
pode virar fiscal de obra pronta”. O que o Governo quer 
com isso eu gostaria de saber. Uma obra pode ser feita 
ilegalmente, de forma errada, com gastos supérfluos, 
com roubo, seja o que for, mas tem de se esperar que 
ela acabe! Depois de acabada a obra é que se verifica 
o que se vai fazer!

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

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pois 
não.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – V. Exª traz 
o tema aqui com uma agudez enorme. Passou-me 
agora um sentimento pelo cérebro e pela alma. Esta 
sessão não deixa de dar uma certa força para o sen-
timento que me trouxe certo calafrio. Nesta sessão, 
presidida pelo nosso querido Senador Valdir Raupp, 
em que V. Exª está falando e em que, aqui, eu o es-
tou ouvindo, não pude deixar de me sentir um pouco 
idiota. O que é que vou fazer? Não gosto da sensa-
ção, mas a impressão que dá é que ninguém nos 
está ouvindo. Dá-me a impressão de que o pudor 
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está desaparecendo completamente, que estamos 
cada vez mais reféns dos pragmatismos exacerba-
dos, exagerados. Veja: primeiro, há a investida con-
tra o TCU. Pegam alguns Parlamentares obscuros e 
jogam contra o TCU. Então, o ideal é o Governo não 
ser investigado, é o que pretende o Governo. E, se 
tiver de fingir que aceita alguma investigação, que o 
seja pelo mesmo TCU, mas em cima de obras pron-
tas, ou seja, o mal já estará feito, a situação estará 
definida, e não sei o que isso adiantaria. Constroem 
um hospital superfaturado ou uma ponte superfatu-
rada, e o que se vai fazer? Vai demolir a ponte? Vai 
demolir o hospital depois? Não vai. Então, fica aque-
le interminável processo que não acaba nunca, num 
país onde o inocente tem muita dificuldade de provar 
que é inocente e o culpado adora saber que a demora 
lhe preserva uma certa cara do inocente que ele não 
é. Então, V. Exª trouxe com muita agudez esse tema. 
Eu vou lhe relacionar, além desse, mais dois outros 
itens relevantes. Há as investidas contra a imprensa. 
A imprensa é vista como aquela que não deveria cri-
ticar, que deveria só noticiar. Mas, para isso, já existe 
o Diário Oficial. Quem noticia sem criticar é o Diário 
Oficial. Segundo, temos visto as investidas contra a 
oposição. Então, não podemos nos queixar do apa-
gão nem querer saber as causas dele, porque esta-
mos usando isso politicamente, como se o palanque 
fosse nosso, não deles. Quem está no palanque não 
sou eu. Não estou tratando de palanque nenhum, 
estou cuidando da minha tarefa de Líder do PSDB, 
de homem que tem de fiscalizar o Governo, que me 
derrotou, que derrotou as forças das quais sou aliado 
na eleição, democraticamente. É meu dever fiscalizar 
o Governo. A impressão que dá é que, de repente, 
temos de pedir desculpas por eles terem causado o 
apagão. São intocáveis, estão com um salto alto que 
não tem mais tamanho! E a terceira investida é essa 
em cima do órgão fiscalizador, procurando desacre-
ditar, aos olhos da Nação, o órgão fiscalizador. Since-
ramente, se junto isso aos movimentos da Venezue-
la, aos movimentos de cerceamento da liberdade de 
imprensa na Argentina, no Equador, na Bolívia e em 
muitos países em volta da gente, não sei se podemos 
dizer que estamos vivendo um momento brilhante de 
respeito à democracia no nosso subcontinente latino-
americano, especialmente na parte desse subconti-
nente que é a América do Sul. Mas insisto que, por 
mais que eu diga “puxa vida, estou sentindo que V. 
Exª e eu faremos papel de idiotas aqui hoje”, eu não 
me sinto mal com esse papel, não. Não me sinto mal 
com isso, porque não é possível que isso não sen-

sibilize amplos segmentos da Nação, não é possível 
que amplos segmentos da Nação continuem achando 
que nada há de mais nesses procedimentos e que 
o futuro seja sorridente. Não vamos viver só de pre-
sente, o futuro tem de ser sorridente, e não sei como 
é que ele pode ser sorridente com invectivas contra 
a fiscalização, contra a oposição e contra seu dever 
de fiscalizar, contra a imprensa. Parece que querem 
fechar tudo em um quarto, e aí as coisas acontecem, 
como aconteciam no período do regime militar. As 
pessoas dizem: “Ah, hoje, há muito mais corrupção”. 
Isso não é verdade. Hoje, há muito menos corrupção. 
Há muito mais denúncia de corrupção. No regime mi-
litar, quem denunciava corrupção era torturado, era 
assassinado, era cassado, era preso, era ameaçado. 
A democracia possibilita que a gente denuncie. Então, 
tenho certeza de que há menos corrupção hoje do 
que na época do regime militar, dirigido por homens 
descentes – pessoalmente, eram todos eles descen-
tes e pobres. Mas se acobertava a fortuna indecente 
de vários negocistas que queriam o prosseguimento 
da ditadura, para que a sociedade não pudesse cri-
var aqueles atos que eles praticavam. Então, não é 
um momento muito brilhante este que vivemos, e seu 
pronunciamento o foi.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Obriga-
do, Senador.

Senador, estamos promovendo uma reunião entre 
várias Comissões para debater essa matéria. Prova-
velmente, na quarta-feira – ainda não está certa a data 
–, virá aqui o Ministro de Planejamento. Falei com S. 
Exª por telefone, e acho que é muito importante ouvir 
S. Exª. O ângulo que S. Exª analisa é um ângulo que 
devemos analisar. Realmente, se analisarmos que uma 
obra, lá pelas tantas, fica dez meses paralisada, com 
prejuízos enormes à realização da obra, por um motivo 
insignificante, temos de ver o que é isso. Se o Tribunal 
de Contas simplesmente não dá satisfação, paralisa a 
obra e nada faz, vamos cobrar do Tribunal de Contas. 
Se, como dizem alguns, o Tribunal de Contas faz uma 
solicitação e se essa solicitação, não sei em quantos 
meses, não é respondida pelo Governo, vamos ver o 
que está acontecendo. Se é uma questão que vai pa-
rar no Judiciário e se o Judiciário a deixa na gaveta 
e não decide, essa é uma matéria que realmente te-
mos de discutir. Temos de discutir isso. Há uma falta 
de entendimento entre o Tribunal de Contas, entre a 
Procuradoria e entre o Executivo – não vou falar das 
empreiteiras, mas também entre as empreiteiras – que 
temos de discutir.
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Lula se reunir com os maiores empreiteiros?! 
Isso aconteceu, a imprensa publicou. Houve uma reu-
nião do Lula com os maiores empreiteiros do Brasil, 
em Palácio. E o resultado dessa reunião é a notícia 
de que vai haver uma comissão, uma supercomissão, 
acima do Tribunal de Contas. Fico pensando nisso. 
Já há o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. No Le-
gislativo, existe o Tribunal de Contas como órgão de 
fiscalização ligado a nós, com independência. Agora, 
querem o Legislativo aqui, o Tribunal de Contas como 
órgão de fiscalização e, acima desses todos, uma 
comissão imparcial, composta pelo Tribunal de Con-
tas e por gente do Presidente? Mas que comissão é 
essa? Juro por Deus que não entendo que comissão 
é essa! Qual vai ser o trabalho dessa comissão? Juro 
que não entendo!

Vamos discutir? Vamos discutir. Eu me lembro 
de que, na Lei Orgânica do Tribunal de Contas, fui o 
Relator do voto vencedor. Apresentei o substitutivo, e 
saiu o vencedor. Na Lei das Licitações, fui o autor do 
voto vencedor. Apresentei o substitutivo, e saiu o ven-
cedor. Naquela época, quem me ajudava, quem me 
dava elementos, quem estava com os olhos arregala-
dos era o PT. O único Senador do PT pelo Estado de 
São Paulo, o Senador Suplicy, dava mais trabalho do 
que toda a Bancada do PT hoje aqui, porque S. Exª 
cobrava, exigia. S. Exª contava com equipes de fisca-
lização. E o interessante, Senador Virgílio, é que, na-
quela época, o debate era feito em cima do PT, porque 
o PT não fiscalizava, porque o PT não atuava, porque 
a matéria ficava na gaveta. Havia insinuações de que 
grandes empreiteiras agiam no Tribunal de Contas por 
que o Tribunal de Contas não fazia fiscalização. Eu 
me lembro que se argumentava: “Mas o que é isso? 
O Tribunal de Contas faz as fiscalizações em cima de 
obras feitas pelas empreiteiras, e as empreiteiras pa-
gam os funcionários que, dentro do Tribunal, vão fazer 
a fiscalização? O que é isso?”.

Agora, de repente, isso muda. Agora, o PT, em 
vez de cobrar do Tribunal de Contas um papel de réu, 
porque não fiscaliza, está exagerando. Agora, a per-
gunta é esta: exagerando por quê?

Sou daqueles que vejo com simpatia, Sr. Presi-
dente...

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Já falei 
daqui, várias vezes, e repito: Governador de Estado, 
deixei o Governo e deixei duas vagas no Tribunal de 
Contas do Rio Grande do Sul. Se eu não indicasse 
Deputado Estadual, eles não aprovariam. E digo: “Não 

indico Deputado Estadual”. Eles não aprovaram, e não 
o indiquei. 

E deixei duas vagas. Depois, indicaram-no.
Mas, justiça seja feita, não é nada disso que se 

está discutindo agora, o que se está discutindo é exa-
gero do Tribunal de Contas. Por isso, é muito importante 
essa reunião. Por isso, é muito importante o Ministro 
Bernardo, Ministro do Planejamento – tive muita aten-
ção, muito respeito pelas suas ideias e por sua preo-
cupação –, vir à Comissão. S. Exª vai ter muito o que 
explicar. Na conversa que tive com S. Exª por telefone, 
S. Exª deu uma demonstração clara de que o Governo 
quer que as obras andem, que as obras não paralisem, 
que as obras se desenvolvam e progridam. Não senti, 
em momento algum, a intenção de S. Exª de que as 
obras não sejam fiscalizadas ou de que a corrupção 
seja escondida. Não, isso não vi.

Mas esta é a grande verdade: como é que eles 
vão fazer essa tomada de posição? Não podemos 
paralisar, Sr. Presidente, a obra. Vai lá fiscalizar a 
obra. Se há uma coisa errada, para-se a obra, que 
fica parada, não sei por quantos meses, num prejuízo 
enorme! Não podemos fazer isso, mas também não 
podemos deixar que a obra acabe com uma corrup-
ção atrás da outra. De repente, terminou a obra, e aí 
o que vamos fazer?

Por isso, é importante essa reunião. Espero que 
o Presidente do Tribunal de Contas venha aqui. S. Exª 
disse que quer vir aqui. Penso que, para S. Exª, nada 
há mais importante do que vir a essa reunião.

É verdade, não gostei de ver no jornal uma acu-
sação envolvendo um irmão de S. Exª numa obra de 
não sei quantos anos atrás, no Ceará. Achei uma de-
selegância e uma provocação. Faz dez anos que po-
diam ter apresentado esse fato, mas o apresentaram 
no momento em que se está analisando o Tribunal de 
Contas, no momento em que o Presidente do Tribunal 
de Contas vem depor no Senado! Mas o Sr. Presiden-
te tem respeito e tem legitimidade para ser ouvido e 
respeitado. Espero que esse fato não altere a vinda 
de S. Exª à Comissão, talvez já na quarta-feira. Ou 
ouviremos os dois juntos, o Ministro do Planejamento 
e o Ministro do Tribunal de Contas, ou ouviremos um 
e depois o outro.

Esta manchete de O Globo é muito triste: “Go-
verno propõe que Tribunal de Contas só fiscalize obra 
pronta”. Se a obra já está pronta, já está pronta. Já está 
pronta! Repito: que o Governo fiscalize e investigue obra 
em que há dúvidas, interrogações graves! A obra não 
pode ficar paralisada. A obra não pode, a pretexto de 
se investigar corrupção, parar! Se está acontecendo 

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL226



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 59475 

isso, vamos escolher o meio termo, vamos escolher a 
fórmula de fazer com que isso não aconteça. Mas não 
podemos só fiscalizar obra pronta.

Aliás, a gente vê no mesmo jornal, a confusão 
do apagão. A imprensa me procurou, Senador Arthur 
Virgílio, perguntando o que eu achava sobre quem de-
veria vir a este Senado responder pelo apagão. Res-
pondi, com toda a sinceridade: “Acho que é o Ministro 
de Minas e Energia, o Sr. Lobão. Ele é o Ministro de 
Minas e Energia!”. Mas aí ela me perguntou: “Mas ele 
é o que entende da matéria?”. Penso que não enten-
de muito. Sinceramente, acho que ele não entende 
muito disso.

Dizem que o PMDB está magoado, porque agora 
o PT quer fazer cair a responsabilidade do apagão no 
PMDB, porque o Ministro é do PMDB. Não sei! Mas, 
com toda a sinceridade, meu Presidente e nosso Líder, 
penso que nós, do PMDB, temos um bocado de culpa 
nessa questão, se é que temos alguma culpa, não sei. 
O Ministro é do PMDB, o ex-Ministro é do PMDB, o 
homem da Eletrobrás foi indicado pelo PMDB. Então, 
acho que o PMDB tem de assumir a responsabilidade 
de debater essa matéria.

Sou sincero: acho que a gente quer que a Minis-
tra Dilma venha depor, porque, cá entre nós, a gente 
sabe que quem entende da matéria é a Ministra Dilma, 
que quem sempre debateu essa matéria é a Ministra 
Dilma. E sabemos que não vai ser do Ministro Lobão 
que vamos tirar as explicações, que, talvez, ele esteja 
agora estudando. Cá entre nós, se fosse eu o Ministro 
de Minas e Energia, eu estaria estudando a matéria 
primeiro, para explicar depois, porque simplesmente 
não entendo disso. 

E, por mais gênio que seja o Ministro Lobão – e 
ele o é, muito mais do que eu –, ele também não é 
um especialista. A Ministra é, a Ministra é a entende-
dora da matéria, e acho que, por isso, talvez ela pu-
desse vir. Se ela está indo a Copenhague, se ela está 
comandando a nossa missão que vai discutir essas 
questões em Copenhague, ela pode vir aqui debater 
conosco essa matéria.

Fiz há pouco referência a V. Exª, lembrando-me, 
Senador, dos tempos em que V. Exª era o único repre-
sentante do PT nesta Casa. 

O Senado só tinha um representante do PT, o 
Senador Suplicy, e eu me lembro da bravura, da ca-
pacidade com que S. Exª enfrentava praticamente a 
Casa inteira e do esforço que o Governo tinha que fazer 
para responder à coragem, ao destemor e à galhardia 
com que S. Exª fazia o seu papel.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pre-
zado Senador Pedro Simon, no caminho do aeroporto 
para cá, pude ouvir as suas palavras e boa parte do 
seu pronunciamento. Agradeço a referência que fez a 
mim e gostaria de lhe transmitir que tenho a convicção 
de que a Ministra Dilma Rousseff, juntamente com o 
Ministro Edison Lobão, de Minas e Energia... A Ministra 
Dilma Rousseff não apenas por ter sido a Ministra de 
Minas e Energia, mas a coordenadora do Programa de 
Aceleração do Crescimento, que envolve justamente 
os investimentos em todos os setores de infraestrutu-
ra, inclusive os setores de energia – não apenas de 
energia elétrica, mas também da eóllica, da solar, na 
área do gás, do petróleo, e assim por diante –, e por 
ela ter um conhecimento em profundidade de toda a 
infraestrutura brasileira, que envolve todas as linhas 
de transmissão, as usinas hidrelétricas, as de Itaipu e 
as de todas as regiões do País – eu próprio tive opor-
tunidade de admirar a maneira como hoje ela tem um 
conhecimento em profundidade da realidade brasileira 
e dos diversos pontos de investimento em todo o País, 
ela domina isso muito bem. Portanto, tenho a convic-
ção de que ela, juntamente com o Ministro Edison 
Lobão, ambos terão toda boa vontade, assim como 
o sentimento de dever e de responsabilidade. Ainda 
mais agora que, passados alguns dias, praticamente 
duas semanas, já houve o tempo necessário para se 
fazer um diagnóstico mais responsável, certamente, 
por aqueles que puderem examinar tudo o que acon-
teceu nas linhas de transmissão nas diversas usinas 
onde houve a interrupção da eletricidade. Avalio que 
isso é de interesse de todos nós, Senadores, e de toda 
população brasileira. Então, eu tenho a convicção de 
que – acho que amanhã mesmo – os Líderes, Sena-
dores Romero Jucá, Aloizio Mercadante e Ideli Salvatti, 
estarão dialogando com os líderes de todos os partidos 
para marcar aquele que será o dia adequado para ela, 
tendo as informações...

(Interrupção do som.)

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Certa-
mente, a vinda de ambos os Ministros, avalio, para falar 
sobre a interrupção da transmissão de energia elétrica 
deverá ser objeto tanto da Comissão de Infraestrutura, 
como da de Assuntos Econômicos – e talvez outras, 
então. É preciso que haja o diálogo dos Presidentes, 
dos líderes e de nós, Senadores, com ambos os Mi-
nistros para ver qual a data apropriada para que – se 
possível, nesta semana – ambos possam estar aqui 
em diálogo conjunto. Essa é a minha expectativa. Se 
fosse como aconteceu durante o Governo Fernando 
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Henrique, quando houve também a interrupção, eu 
aqui, como Senador do Partido dos Trabalhadores – e, 
muitas vezes, Líder –, fui um dos que solicitei a vinda 
de Ministros para explicar problemas dessa natureza. 
Tenho a convicção de que ela estará aqui dando as 
explicações que V. Exª, com a maior justeza e tendo 
em conta toda sua história, aqui diz que nós estamos 
esperando, agora certamente com um diagnóstico 
muito mais completo do que o que foi expresso nos 
primeiros dias.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Nessa 
questão, justiça seja feita ao Presidente Lula. Enquanto 
alguns de seus Ministros diziam que o assunto esta-
va encerrado, ele disse: “Não, não está encerrado. O 
assunto tem que ser muito bem esclarecido”. E deter-
minou prazo para que o assunto fosse esclarecido. Eu 
felicito V. Exª, porque acho correto. Repito: a obrigação 
de vir é do Ministro de Minas e Energia, mas a vinda 
da Ministra é muito importante.

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – ...conhe-
ce a matéria, debateu a matéria e, na verdade, sabe 
profundamente essa matéria. 

Eu encerro, Sr. Presidente, dizendo que vejo uma 
questão com o maior significado. Quinta-feira, estava 
aqui o Presidente de Israel; sexta-feira, o Presidente 
Lula estava com o Presidente francês lançando um 
documento da maior importância; hoje, o Presidente 
Lula está na Itália, com coragem, em uma reunião es-
vaziada da FAO, onde os grandes representantes não 
apareceram. Sua Excelência foi lá e, numa atitude co-
rajosa, denunciou o problema da fome no mundo; no 
fim do mês, Sua Excelência vai a Copenhague. Não 
há dúvida nenhuma de que o ex-Presidente Fernan-
do Henrique deve estar dizendo: “Está vendo como eu 
queria comprar o avião e o PSDB não deixou?”. V. Exª, 
Senador Arthur Virgílio, foi um dos que achou que o 
Fernando Henrique não deveria comprar o avião. Eu 
também achei que ele não devia comprar o avião, mas 
agora vejo que o Lula, com o aviãozinho dele, está an-
dando pelo mundo. E o Presidente Fernando Henrique 
deve estar magoado, dizendo: “Olha o que eu poderia 
ter feito e não me deixaram fazer!”.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 

– Obrigado a V.Exª, Senador Pedro Simon. Parabéns 
pelo brilhante pronunciamento em defesa do meio 
ambiente do Brasil! 

Concedo a palavra ao nobre Senador Arthur Vir-
gílio, Líder do PSDB. 

V. Exª dispõe de 20 minutos. 
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, antes de mais nada, encaminho à Mesa 
requerimento de voto de aplauso ao militar e, já ago-
ra, também escritor Jurandir de Souza Macedo, pela 
publicação de livro com relato de viagem de carro, 
empreendida há anos, entre o Rio e a minha cidade 
de Manaus.Requeiro, ainda, que esse voto de aplauso 
seja levado ao conhecimento do ilustre autor. 

Natural do Pará e amazonense de coração, deixou 
a terra natal, como militar, e foi para o Rio de Janeiro. 
Em 1978, com a esposa, Vera, e os filhos, resolveu em-
preender uma viagem de carro, do Rio a Manaus, uma 
aventura. Então, ele fala de tudo que viu, obviamente 
reconhecendo o papel estratégico do Polo Industrial de 
Manaus para o desenvolvimento do Amazonas. 

Por isso, eu peço que o Senado acolha essa su-
gestão de voto de aplauso. 

Mas, Sr. Presidente, eu encaminho três pronuncia-
mentos que suponho curtos. O primeiro é para lamentar 
que mais uma notícia negativa desabe pesadamente, 
como água fria, sobre os brasileiros já tão sacrificados 
com os baixos valores que recebem mensalmente. 
Refiro-me aos pensionistas do INSS. 

Diante dos olhos do Governo, quadrilhas, pelo 
visto experientes, vêm aplicando o chamado Golpe do 
Empréstimo Consignado. São pretensas empresas ou 
pessoas inescrupulosas agindo à luz do dia, com anún-
cio e tudo mais, que vendem a estelionatários dados 
cadastrais que deveriam pertencer exclusivamente a 
órgãos federais. 

O Programa Fantástico desse último domingo 
mostrou, passo a passo, como agem os estelionatá-
rios. Um dos que vendem os dados, em primorosas 
listagens de computador, foi flagrado pela reportagem 
e pôs-se a correr, feito um moleque da pior qualifica-
ção, pelas ruas, com um jornalista e um cinegrafista 
da Rede Globo em seu encalço. Uma incrível desa-
balada pelas ruas, mais parecendo filme de terror ou 
de suspense. Vence o repórter, que acaba fazendo ao 
bandido em fuga as indagações sobre esse estranho 
método de ludibriar humildes aposentados.

Eles sempre negam tudo.
Espero que o Governo não faça o mesmo. O INSS 

está no dever de explicar como tudo isso está acon-
tecendo. E mais: como estranhos conseguem obter a 
relação, item a item, de aposentados, os valores que 
recebem e todos os números, códigos e outros signos 
de controle? 
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O assunto preocupa. Os aposentados estão à 
mercê de aproveitadores, e alguma coisa precisa ser 
feito pelo Governo, já!

Segundo a reportagem mostrada ontem à Nação, 
desde janeiro último, mais de quatro mil aposentados 
reclamaram de empréstimos que não fizeram. Desse 
total, complementa a matéria jornalística, o INSS com-
provou já, ao menos, um milhar.

E ainda: na pequena cidade de Água Nova, no 
sertão potiguar, onde vivem três mil habitantes, mais 
de 30 aposentados já foram vítimas do Golpe do Em-
préstimo Consignado. Uma dessas pessoas, a SRA. 
Maria Ozélia Bezerra, indaga, perplexa: “Como é que 
se faz empréstimo no nome da pessoa sem a gente 
dar os documentos?”.

Essa é a indagação-chave, e aproveito para, 
através dela, sintetizar aqui a denúncia que encami-
nho ao Ministro da Previdência. Afinal, como mostrou 
a reportagem do Fantástico, os bandidos usam dados 
do próprio INSS. E não são poucos os inescrupulosos 
que descobriram mais esse jeito de iludir a boa-fé dos 
aposentados.

Esse jeito, creio, deve ser a precariedade da 
segurança dos dados do Instituto, mas os problemas 
dos empréstimos consignados estavam fadados a um 
desfecho dessa natureza, porque ele tem um problema 
na sua própria origem.

Lembro, Srªs e Srs. Senadores, que a forma como 
foram credenciados os bancos que operam emprésti-
mos consignados do INSS, lá no seu início, é duvidosa 
até hoje. Era o auge do mensalão, e muitos suspeitam 
que estava ali uma importante fonte de recursos para 
irrigar os canais que alimentavam os cofres de men-
saleiros, que hoje estão sob julgamento no Supremo 
Tribunal Federal.

Esse é um pronunciamento, Sr. Presidente.
O outro, relatando que, outrora, de norte a sul 

do País, os mangues eram uma riqueza extraordiná-
ria. Aos poucos, não tanto aos poucos, foram sendo 
destruídos por ações nocivas do homem.

Isso apesar do potencial econômico desse ecos-
sistema, de sua importância ecológica e turística para 
a Nação. 

O certo é que a degradação causada pelo ho-
mem cresce a cada ano. Corte das árvores de mangue, 
lixos, aterros e esgotamentos sanitários, prospecção 
mineral predatória, invasões e especulação imobiliária, 
contaminação por efluentes industriais e agrotóxicos, 
eis aí ações que comprometem a existência futura dos 
nossos manguezais.

Na Região Amazônica, ainda há manguezais pre-
servados ao longo de nove mil quilômetros da costa, 
principalmente entre o Pará e o Maranhão. Conforme 
matéria que li esta manhã, ali concentram-se 70% dos 
mangues do Brasil. São notáveis florestas de mangues, 
com árvores que chegam a 30 metros de altura, um 
espetacular refúgio de diversas espécies de crustá-
ceos, peixes, moluscos e aves marinhas. Uma rique-
za que ainda permanece desconhecida. Até quando, 
ninguém sabe.

Na Amazônia, os mangues contam com espé-
cies importantes de vegetação, como o mangueiro ou 
mangue-vermelho, o mangue-siriba e a tinteira. Em 
todas, os frutos germinam ainda presos à planta-mãe, 
assegurando a reprodução das espécies. 

Também a fauna dos manguezais é rica, como a 
garça, por exemplo. Mamíferos igualmente são encon-
trados nos mangues amazônicos, como o guaxinim, o 
tamanduá, o macaco-prego, os morcegos. 

É tempo de luta responsável pela preservação 
dos manguezais. Não seria nada bom se acontecesse 
com os mangues da minha região a mesma degrada-
ção registrada em outras áreas do País. Nas demais 
regiões brasileiras, até esgoto é criminosamente lan-
çado nos manguezais. 

Seria bom se os órgãos de preservação da na-
tureza pusessem logo em prática planos objetivos e 
estratégicos em favor da grande riqueza que são os 
mangues da Amazônia. 

Peço, ainda, que seja acolhida pelos Anais da 
Casa, Sr. Presidente, a matéria intitulada “Manguezais: 
as florestas da Amazônia costeira”, matéria que se re-
fere às florestas amazônicas, na parte dos manguezais, 
árvores de até trinta metros de altura. A matéria é de 
Moirah Paula Machado de Menezes, da Universidade 
do Pará, e foi publicada no Diário do Grande ABC.

Finalmente, Sr. Presidente, passo aqui simples-
mente a ler a coluna de hoje – não tem aqui uma pa-
lavra minha – do jornalista Ricardo Noblat, que come-
ça assim:

“Apagão de bom senso: foi um micro in-
cidente, segundo o ministro Tarso Genro, da 
Justiça. Não, não foi. Em extensão, foi o maior 
apagão da história do país. Afetou 18 estados 
e 88 milhões de pessoas. Prejudicou sete mi-
lhões de paraguaios. Durou cinco horas e 47 
minutos. Pela primeira vez, pararam todas as 
turbinas da hidrelétrica de Itaipu.

Apagão de gestão [diz,e eu concordo, 
o jornalista Ricardo Noblat]: não é aceitável 
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que um ou três raios no interior de São Paulo 
desliguem Itaipu e apaguem o país. Falhou o 
sistema de “ilhamento”, capaz de confinar o 
problema a uma só região.

Apagão de responsabilidade: no instante 
em que se fez o breu, o Presidente da Repú-
blica sumiu. Dilma Rousseff, a ex-ministra de 
Minas e Energia que desenhou o novo mo-
delo do setor, também sumiu. Edison Lobão, 
o atual ministro, foi escalado para ser “a cara 
do apagão”.

Apagão de comunicação: o falatório des-
conexo das autoridades e dos técnicos aden-
sou a escuridão. As explicações desencontra-
das comprovaram que o governo não tinha a 
mínima idéia sobre o que dizer à população 
no primeiro momento – nem no segundo. Foi 
então que Lula, assustado com o estrago que 
o episódio pode causar na imagem do gover-
no, concluiu que o melhor seria todo mundo 
se calar. Mas antes... Bem, antes...

Apagão de compostura: quando parecia 
insustentável o sumiço da mãe de tudo o que 
o governo faz de bom, Dilma finalmente falou. 
Antes não o tivesse feito. “Olha aqui, minha fi-
lha”: em vez de explicações, Dilma foi grosseira 
com os jornalistas. Só faltou jogar nas costas 
da mídia a culpa pelo apagão. Lembrou o des-
temperado Ciro Gomes (PSB-CE) de 2002, 
que conseguiu perder a eleição presidencial 
para ele mesmo.

Apagão de respeito ao cidadão: em toda 
a algaravia produzida pelo governo havia ape-
nas uma preocupação comum: bater forte na 
tecla de que o apagão da dupla Lula/Dilma não 
era tão grave quanto o apagão de Fernando 
Henrique Cardoso. A preocupação eleitoral 
ganhou linguagem marqueteira: FHC teve apa-
gão; Lula/Dilma, somente um blecaute. Como 
se o escuro do apagão fosse diferente do es-
curo do blecaute.

Apagão de autoridade: empenhado em 
tentar esquecer o assunto, o governo atra-
vessou a fronteira que separa o legítimo 
exercício do mando do deplorável exercício 
do autoritarismo. Sem mais nem menos, Dil-
ma e Lobão deram o episódio por encerrado, 
como se de fato ele pudesse estar, como se 
os cidadãos não tivessem o direito de cobrar 
uma investigação rigorosa sobre as causas 
do apagão.

Apagão de gerência: um setor técnico e 
estratégico como o de energia foi loteado entre 
os dois maiores partidos da base do governo: 
PT e PMDB. Agentes político-sindicais petistas 
comandam a área de geração – Itaipu, Petro-
bras – enquanto agentes das várias etnias do 
PMDB comandam a área de transmissão e 
distribuição – Furnas, Br Distribuidora. A Ele-
trobrás, que está nas duas pontas, é feudo do 
senador José Sarney (PMDB-AP).

Apagão de regulação: criadas no go-
verno FHC para regular os principais setores 
estratégicos com base em critérios técnicos e 
a salvo de ingerências políticas, as agências 
foram desidratadas de recursos e aparelha-
das politicamente. O poder de regulação es-
capou das mãos dos técnicos e foi devolvido 
às mãos dos ministros, esses políticos por 
excelência e, como tal, sujeitos às pressões 
dos partidos.

Apagão de hierarquia: para evitar guerra 
interna e sabotagens entre aliados que dividem 
o comando do setor de energia, Lula deu todo 
o poder a Dilma para comandar os coman-
dantes. Resultado: ministros e presidentes de 
grandes estatais têm os cargos e as verbas, 
mas não têm o poder de fato. Em condições 
normais, governantes tendem a fazer o jogo 
de fugir às suas responsabilidades. O governo 
Lula acentuou tal característica.

É sempre assim: na hora de faturar acer-
tos proliferam seus verdadeiros e falsos pais, 
mães e avós. Na hora de encarar problemas, 
some toda a família e a lambança fica órfã. O 
povo? Ora, fica no escuro.”

Eu registro, Sr. Presidente, que aqui não tem uma 
palavra minha, embora eu concorde com todas as pa-
lavras escritas pelo jornalista Ricardo Noblat.

Peço, portanto, que esse oportuno artigo, cora-
joso artigo, seja acolhido na íntegra pelos Anais da 
Casa, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno)
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Durante o discurso do Sr. Arthur Virgílio, o 
Sr. Valdir Raupp, deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – 
RS) – Na forma regimental, será atendida a solicita-
ção de V. Exª.

Senador Suplicy, é a sua vez, mas pode atender 
ao telefone que nós o aguardaremos. 

Eu queria apenas fazer uma referência ao que 
disse o Senador Arthur Virgílio e felicitá-lo por sua ex-
posição. Eu também acompanhei a matéria no Fan-
tástico ontem e a achei impressionante. 

Aliás, é interessante: amanhã, provavelmente, 
será votado projeto de lei de minha autoria sobre essa 
matéria, que proíbe esses vigaristas de pegarem em-
préstimos em nome de velhinhos. O velhinho terá de se 
apresentar à instituição e, com a sua assinatura, dizer 
que está concorde. Eu acho que, se V. Exª me ajudar, 
provavelmente amanhã nós terminaremos com esse 
absurdo, algo que realmente não tem cabimento. 

Obrigado.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – V. Exª 

contará integralmente comigo. É meritório, parabéns 
pela iniciativa.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – 

RS) – Obrigado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Prezado Senador Pedro Simon, que bom esteja V. Exª 
na Presidência desta sessão do Senado esta tarde. 

Gostaria, hoje, de falar da importância da decisão 
que tomará o Supremo Tribunal Federal, nesta próxi-
ma quarta-feira, quando o Ministro Gilmar Mendes, 
depois de um resultado, até agora, de 4 votos a 4, irá 
proferir o seu voto no caso Cesare Battisti, se ele deve 
ser extraditado ou se deve ser confirmada a decisão 
do Ministro da Justiça Tasso Genro de conceder-lhe o 
direito de refúgio no Brasil.

Eu gostaria de enaltecer aqueles órgãos de im-
prensa que têm procurado apresentar os diversos 
pontos de vista. 

Ainda hoje, recebi um artigo do filósofo francês 
Bernard-Henri Lévy e o encaminhei à Folha de S.Paulo. 
Assim fiz, porque gostaria que o jornal também pudes-
se dar oportunidade a todos os leitores de conhecer 
todos os elementos dessa história. 

A propósito, quero registrar que encaminhei ao 
jornal O Estado de S. Paulo, ao Sr. Ruy Mesquita, di-
retor responsável, uma carta cumprimentando o jornal 
pelo fato de ontem, por exemplo, no caderno Aliás, ter 
publicado dois artigos: um, do professor Miguel Reale 
Júnior, que se mostra a favor da extradição, e outro, do 

professor Dalmo de Abreu Dallari, que diz que a decisão 
do Ministro da Justiça é correta, é final, e a condição 
de refugiado prevalece. Mesmo tendo expressado, no 
editorial, seu ponto de vista favorável à extradição, o 
jornal publicou entrevista muito bem feita com o Ministro 
Marco Aurélio Mello, que, ainda na última quinta-feira, 
proferiu voto, que considero exemplar, no qual mostrou 
as razões de profundidade pelas quais o refúgio deve 
ser concedido ao Sr. Cesare Battisti.

Gostaria de ler aqui hoje uma carta que me foi 
encaminhada por Carlos Alberto Lungarzo, professor 
aposentado de Lógica e Matemática da Universidade 
de Campinas e membro da Anistia Internacional dos 
Estados Unidos. Ele escreveu ao Presidente do Supre-
mo Tribunal Federal do Brasil, Ministro Gilmar Ferreira 
Mendes, a seguinte carta:

“Prezado Senhor:
Escrevo a V. Exª na simples condição 

de alguém que milita em defesa dos Direitos 
Humanos desde a adolescência, que passou 
por várias seções da Anistia Internacional, foi 
voluntário do ACNUR e da Justiça e Paz. 

Não sou membro de nenhum partido polí-
tico ou seita religiosa, não sou eleitor no Brasil 
nem em meu país de origem, não recebo di-
nheiro da Itália, nem de grupos terroristas.

Conheci Battisti esta semana [aliás, ele 
estava comigo, quando o visitei na quarta-feira 
passada]; antes que recebesse refúgio, nun-
ca tinha ouvido falar dele nem no grupo a que 
pertencia. Tampouco tenho interesse intelec-
tual ou profissional no caso: sou um cientista 
e não advogado, jornalista ou político. O que 
me move a empenhar-me nesta causa são o 
sentido de solidariedade, minha visão ética da 
vida e, também, a vergonha que me produz 
pensar que possa viver sob instituições nas 
quais se pratica linchamento.

Embora tenha uma firme ideologia pesso-
al, repudio igualmente os neofascistas italianos 
que perseguem Battisti e aos pseudoesquer-
distas que se enrolam na causa do revanchis-
mo e a ‘vendetta’.

Acompanhei muitos casos em minha con-
dição de membro de AI, e vi pessoas libera-
das por um STF diferente: vi a liberação de 
Fernando Falco, na qual participei ativamen-
te, e a do padre Medina, em cujo apoio ape-
nas pude redigir algumas cartas. Antes disso, 
soube da extradição de Mário Firmenich, que 
foi correta. 

Minha atividade em favor dos Direitos Hu-
manos não foi apenas a de preencher papéis. 
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Na década de 70 protegi refugiados do Cone 
Sul, vítimas da Operação Condor, com grave 
perigo para mim e minha família. Na década de 
80 participei na resistência contra o Operativo 
Charlie no México e na América Central. Por 
tudo isso, não tenho nenhum embaraço em 
assumir que me sinto plenamente qualificado 
para exigir justiça para Battisti.

Não estou pedindo clemência. Este é um 
termo teológico. O extraditando merece justiça. 
Em meus anos de militância conheci dúzias 
de vítimas da repressão e posso afirmar que 
é relativamente fácil, nessas condições, re-
conhecer a têmpera de alguém. Bastou estar 
uma hora com Cesare Battisti para perceber 
que ele tem enorme coragem, o oposto exato 
de seus inimigos, que se movem nas sombras, 
protegidos pelo poder. Posso me equivocar, 
mas me parece certo que Battisti não poderá 
ser amedrontado, como não foram amedron-
tados Nicola Sacco, Bartolomeu Vanzetti, Joe 
Hill, Ethel Rosenberg, Dreyfus, Olga Benário, 
e muitos outros.

Não vou dizer a V. Exª que a história nos 
julgará: a história é longa e talvez só mude 
muito tempo depois que se acabe a única 
vida que temos certeza que possuímos. A 
crença na justiça histórica é apenas uma ma-
neira racional de fantasiar um desejo mítico 
de eternidade.

Mas quero fazer uma observação práti-
ca: a realização da vingança de outros, como 
simples procuradores, talvez não seja um bom 
negócio e não se possa fazer dela um bom 
proveito. Muitos dirão que, apesar de que Hi-
tler e Mussolini tiveram má sorte, esse não foi 
o caso de Margareth Thatcher nem do ditador 
Franco, e que boa parte da Espanha e da Itá-
lia ainda apoia o fascismo e seus similares, e 
parecem ter muito sucesso.

Mas, será realmente assim? Será que 
o triunfo de crueldade faz seus autores feli-
zes? 

Todos os anos, milhares de flores chegam 
ao túmulo de Bobby Sands e dos outros nove 
heroicos garotos que levaram até a morte sua 
greve de fome, em 1981, e não o fizeram para 
pedir liberdade, apenas para manifestar o seu 
desprezo por seus infames opressores. O seu 
carrasco, a senhora Thatcher, só recebe os 
cumprimentos de subservientes empresários 
que enriqueceram com a ruína do seu país. 

Os que já não podem se beneficiar-se dela, 
se afastaram. 

Aliás, se o ódio compensa, eu gostaria 
de saber: por que o racismo atravessa a Itália? 
Por que os mesmos vândalos que exigem a 
cabeça de Battisti andam com tochas ateando 
fogo em acampamentos de africanos, árabes 
e ciganos matando mulheres e crianças? Será 
que pessoas felizes precisam de violência?

Não digo que esses atos deveriam parar 
por razões morais. Os que os praticam não 
têm uma moral humanista: eles não acreditam 
na humanidade, mas nos mitos, na raça, na 
linhagem, nas armas. 

Mas será que os massacres, a punição 
coletiva, a perseguição e o papel de inquisido-
res medievais levam alguma felicidade a suas 
mentes doentias? Se não for assim, qual é a 
vantagem desse ódio? 

Não posso evitar pensar no famoso co-
ronel de Carandiru. Ele sentiu-se muito feliz 
quando massacrou 111 pessoas indefesas, 
mas será que era feliz junto a sua namorada, 
que aplicou com ele a mesma metodologia 
criminosa, a única que eles conhecem?

Não estou dizendo a ingenuidade de que 
a ‘vida se vinga’ ou o ‘mal acaba recebendo o 
seu castigo’. A história mostra que isso não é 
verdade. Esta é uma ideia antropomórfica, vá-
lida para os que acreditam num destino perso-
nalizado. Há, porém, uma razão mais básica. A 
crueldade, a vingança e o revanchismo tornam 
as pessoas doentes. Não é o castigo divino; é 
o ‘castigo’ de nossas próprias células.

Estatísticas feitas nos Estados Unidos, 
na França, durante a Guerra de Argélia, e na 
Nicarágua, depois da libertação, mostram que 
torturadores, carrascos, linchadores, têm o 
maior índice de problemas em sua vida afe-
tiva. Na Georgia, por cada nove famílias de 
militares com graves quadros de violência fa-
miliar, há apenas duas famílias civis com os 
mesmos problemas. Em Alabama, por cada 
mulher de civil que apanha de seu marido, há 
4,7 esposas de policiais que padecem desse 
problema.

Contrariamente às opiniões cheias de 
ódio, de sede de sangue e de ‘vendettas’, há 
muitas pessoas que valorizam Battisti, sua inte-
gridade, resistência e inteligência, sua qualida-
de de escritor, sua capacidade de lutar durante 
30 anos e estar disposto a morrer, em vez de 
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tornar-se delator, ‘arrependido’, um lacaio da 
máfia peninsular

Ele não estará sozinho em sua greve 
de fome, e não será possível para nenhum 
tribunal extraditar para Itália todos os amigos 
de Battisti.

Excelência, sei que o V. Exª está num 
nível cognitivo muito superior ao de outras 
pessoas que se manifestaram contra Battis-
ti. Sei reconhecer a inteligência de alguém, 
mesmo quando nossos valores sejam opostos. 
Ouso dizer que V. Exª apreciou 100% da bri-
lhante intervenção do Ministro Marco Aurélio, 
e reconhece, sem dúvida, que naquela longa 
argumentação não há uma palavra desneces-
sária, uma frase que não seja precisa, uma 
verdade que não tenha sido exaustivamente 
provada.”

[Está aqui o Professor Carlos Alberto Lugarzo se 
referindo, justamente à sessão da semana passada 
em que o Presidente Gilmar Mendes prestou muita 
atenção na exposição proferida pelo voto do Ministro 
Marco Aurélio Mello.]

Prossegue o Professor Lugarzo:

“O Ministro Marco Aurélio fez, como nin-
guém tinha feito, uma análise profunda da 
Sentença 76/88, RG 49/84 da Corte d’Assise 
de Milano. Ele enumerou 34 provas de que 
Battisti foi tratado como autor de crime po-
lítico e acusado diretamente de subversivo 
(evversivo). Não acredito, mesmo sendo um 
outsider, que em direito absolutamente tudo 
seja assunto de opinião.

Não posso pensar que V. Exª acredite 
realmente que esses crimes foram comuns. 
Nunca pensaria isso, porque seria insultar 
vossa inteligência, e eu nunca cometeria essa 
impropriedade. Também tenho certeza de que 
V. Exª sabe que a causa está prescrita. A pro-
va dada pelo Ministro Marco Aurélio é um 
verdadeiro teorema, que só pode nos inspirar 
pena pelos que pretendem defender o pare-
cer contrário.

Percebi que V. Exª ouviu as poucas, mas 
precisas ironias do Ministro Marco Aurélio so-
bre o cinismo do governo italiano e seus xe-
nófobos e racistas partidários ao descrever as 
12 maiores injúrias que os mais altos políticos 
fizeram da cultura e do povo brasileiro e até 
de seus magistrados. 

“Ele fez isso, olhando “olho no olho” no 
Embaixador Italiano, que naquele momento 
abandonou a empáfia e fechou o rosto.

Sei que V. Exª entendeu que o Ministro 
Marco Aurélio desmascarou os interesses po-
líticos e psicológicos (ressentimento, vingança, 
propaganda, revanchismo) que nada têm de 
jurídico e se escondem detrás de um julga-
mento feito com todas as violações possíveis 
aos Direitos Humanos e ao devido processo. 
E que ele também ressaltou o idealismo das 
gerações que lutaram contra a barbárie na dé-
cada de 70, sem se importar que os vândalos 
usassem farda ou se vestissem à paisana.

Seria impossível duvidar de que V. Exª 
ouviu a um dos maiores magistrados da atua-
lidade falar da ditadura do judiciário, algo que 
conduzirá à catástrofe não apenas da institui-
ção do refúgio, mas de toda a democracia.

Tampouco V. Exª ignora muitos fatos que, 
embora não tenham sido narrados no dia 12, 
são de absoluta evidência: Que o governo da 
Itália se utiliza da organização DSSA para se-
questrar refugiados no exterior, que o ministro 
italiano Clemente Mastella disse aos parentes 
das vítimas que não cumpriria sua promessa 
feita ao Brasil de limitar a prisão de Battisti 
aos 30 anos, que Battisti morreria na Itália 
pelas mãos de seus algozes e, portanto, que 
a declaração de greve de fome de Battisti é a 
evidência de que prefere uma morte digna por 
sua própria mão.

Enfim, Senhor Presidente, V. Exª sabe 
que o Ministro Marco Aurélio está certo, e hoje 
há milhares de pessoas que sabem disso. Não 
o conheço e não posso julgar se os Direitos 
Humanos e a Justiça são importantes ou não 
para Vossa Excelência.

Mas, caso o sejam, V. Exª tem uma ex-
celente oportunidade de cumprir com esses 
direitos e honrar a justiça:

Admita o empate e outorgue ao réu o 
benefício da dúvida!

Atenciosamente
Carlos Alberto Lungarzo 
Matrícula de Anistia Internacional (USA) 

21525711”

Sr. Presidente, recebi outra carta, que teve a co-
laboração, entre outros, do Sr. Celso Lungaretti. Ela 
está que está circulando como de autoria de cidadãos 
brasileiros que encaminharam hoje aos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, Carlos Britto, Celso de Mello, 
Cezar Peluso, Dias Toffoli, Ellen Gracie, Gilmar Mendes, 
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Ricardo Levandovisk, Cármen Lúcia, Joaquim Barbosa 
e Marco Aurélio Mello, a seguinte carta:

Prezado Srª ou Sr. Ministro, 
Sou apenas um cidadão brasileiro, um 

daqueles sujeitos na esquina, que, como já foi 
dito, não detêm doutos conhecimentos para 
meter o bedelho na augusta discussão de as-
suntos jurídicos, só servindo para pagar impos-
tos que sustentam as sapientes cortes.

Mesmo assim, acredito ter algo rele-
vante a dizer sobre o pedido de extradição 
do escritor italiano Cesare Battisti e o farei, 
correndo o risco de ser achincalhado em ex-
celsas declarações á imprensa. É que, na 
esquina, estou bem próximo do povo sofrido 
deste país e que por mais que tentem contí-
nuos rancor e ânimo vingativo, os brasileiros 
continuamos, no fundo de nossa alma, gene-
rosos e compassivos.

Somos conhecidos e estimados no mun-
do inteiro por nossa cordialidade. E fizemos 
por merecer essa boa imagem, acolhendo, em 
nosso território, sem preconceitos e mesqui-
nharias, os estrangeiros que aqui vieram para 
construir uma nova vida ou para escapar de 
perseguições que sofriam.

Nunca discriminamos ninguém, nem 
mesmo ditadores e torturadores. Talvez porque, 
como cristãos que a maioria de nós somos, 
não nos sentíssemos sem pecado para atirar 
a primeira pedra em outros pecadores.

Então, muito me surpreende que os se-
nhores, por ação ou omissão, estejam prestes 
a mudar nossa tradição, que é e sempre foi 
humanitária.

Pior: num caso em que até um mísero 
sujeito na esquina como eu percebe haver 
enormes dúvidas. Aliás, até vossas votações 
de luminares têm ficado bem longe da una-
nimidade.

Nós, os humildes, sabemos qual é o lado 
em que a corda sempre arrebenta, então apren-
demos a desconfiar das razões de Estado. 
Quando vemos os poderosos moverem uma 
perseguição tão encarniçada contra alguém, 
desconfiamos que não seja por espírito de Jus-
tiça – pois, para os senhores do mundo, esta 
é sempre a última das motivações.

Então, a prepotência com que a Itália ten-
ta impor sua vontade ao Brasil, forçando-nos 
a fazer o que nunca fizemos nem é de nosso 
feitio fazer, sinceramente nos ofende.

Mais ainda quando percebemos que Ce-
sare Battisti pode ter sido vítima de um julga-
mento de cartas marcadas, como os que ocor-
riam nas ditaduras que aqui existiram no século 
passado, para nossa imensa vergonha.

Também nos parece imensamente injusto 
causar sofrimento a um ser humano por acon-
tecimentos obscuros de mais de trinta anos 
atrás. Nosso senso comum nos faz concluir 
que tais delitos já estejam prescritos, pouco 
nos importando as filigranas jurídicas com que 
se tente dilatar o tempo das punições.

Um de nossos grandes artistas disse: 
“Você, que inventou o pecado, esqueceu-se 
de inventar o perdão”. E é por dizer coisas 
como esta que conquistou o respeito e a ad-
miração da gente brasileira. Pensem nisso, 
Srs. Ministros.

Battisti vem sendo, há muito tempo, um indivíduo 
pacato e produtivo. Nada tem feito que inspire receios 
quanto a suas ações, caso os Srs. lhe devolvam a li-
berdade, para residir e trabalhar no Brasil.

Então, entre acusações duvidosas, pres-
sões arrogantes de um governo desmoraliza-
do e a certeza de que será um cidadão que 
nenhum mal nos causará, nós, os sujeitos na 
esquina, não temos dúvidas em pedir-lhes 
que confirmem o refúgio já concedido a Ce-
sare Battisti.

E, sem abusar da vossa paciência, supli-
camos: façam-no o quanto antes, pois nunca 
se sabe quanto um indivíduo resistirá a uma 
greve de fome.

Já nos basta suportar o opróbrio da en-
trega de Olga Benário para a morte nos cár-
ceres nazistas. Não tomem, em nosso nome, 
uma decisão que muito provavelmente causa-
rá a morte de Cesare Battisti no país que ele 
escolheu para viver. Pois, não há motivo para 
descrermos de sua afirmação de que preferirá 
morrer entre nós do que servir de troféu para 
seus carrascos da Itália.

E por ser um caso de vida ou morte, nós 
vos rogamos, Srs. Ministros: coloquem seus 
sentimentos à frente da vaidade, não se ve-
xando de mudarem votos que se comprovaram 
incorretos nem de alterarem decisões que vos 
faria passarem à História como omissos e indi-
ferentes ao destino de um injustiçado. Os que 
forem cristãos, levem em conta que a vaidade é 
um pecado capital. E os demais, que a compai-
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xão e o amor ao próximo são um ensinamento 
comum da maioria das religiões.

É o que vos tenho a dizer, Srs. Ministro, na 
esperança de que lhes sirvam de algo as pon-
derações de um sujeito na esquina – humilde, 
sim, mas que acredita ser dotado do espírito 
de justiça inerente, segundo Platão, a todo ser 
humano. E é em nome do espírito de Justiça 
que deixo esta palavra final: salvem a vida e 
restituam a liberdade de Cesare Battisti! Ele já 
sofreu demais e merece viver em paz.

Respeitosamente,

Aqueles cidadãos, na esquina do Brasil, que pas-
saram a coletar assinaturas entre todos.

E queria, Sr. Presidente, Senador Pedro Simon, 
prezado Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB, 
transmitir-lhes que, há cerca de dois anos, um dia fui 
procurado pela escritora Fred Vargas. Explicou-me 
que, arqueóloga, historiadora, esteve verificando, em 
profundidade, as razões de tudo que ocorrera com 
Cesare Battisti. Ela escreveu vários livros, quatro 
dos quais estão entre os mais vendidos. Um Lugar 
Incerto é o primeiro na lista dos livros mais vendidos 
na França, como histórias ou romances policiais. Ela 
me mostrou que, como historiadora e arqueóloga, foi 
verificar como é que se espalhou na Idade Média a 
peste e verificou que foi por meio de pulgas de diver-
sos tipos. Isso, inclusive, levou-a a contribuir com o 
governo francês para prevenir a gripe suína. Ela me 
explicou de tal maneira tudo o que ocorrera com Ce-
sare Battisti que, por essa razão, eu resolvi averiguar. 
Fui visitá-lo, conversei com ele, observei, por suas 
próprias palavras, que, especialmente, depois de ter 
participado do grupo Proletários Armados pelo Co-
munismo e ter participado de ações revolucionárias, 
inclusive, armadas, nunca matou ou atingiu qualquer 
pessoa, tendo, inclusive, realizado esforços para evi-
tar tais procedimentos sanguíneos.

Eis que, diante do sequestro e morte de Aldo 
Moro, ele tomou a resolução de nunca participar de 
qualquer ato que pudesse ferir ou matar alguém. E 
ele disse, por “a” mais “b” mais “c” mais “d”, que não 
participou de qualquer dos homicídios pelos quais foi 
acusado e condenado à prisão perpétua. E não há, 
Senador Pedro Simon, uma única testemunha sã, 
adulta, que o Governo italiano aponte como tendo 
visto Cesare Battisti cometer qualquer dos quatros as-
sassinatos. Só há a denúncia formulada por aqueles 
que, efetivamente, participaram do assassinato, mas 
que tiveram o benefício do instrumento chamado “de-
lação premiada”.

Inclusive, o ex-Premier Massimo D’Alema, que 
conversou com o Presidente Lula ontem, e o Primeiro-

Ministro Berlusconi, que hoje conversou com o Presi-
dente Lula, devem ter também a hombridade, como 
italianos – e eu falo como bisneto e neto de italianos 
–, de explicar como é que a Corte italiana e mesmo a 
Corte européia aceitaram que houvesse falsos defenso-
res, baseados em procurações falsas, coniventes com 
a denúncia dos que fizeram a delação premiada.

Essas questões foram examinadas devidamen-
te pelo Sr. Romeu Tuma Júnior, Secretário Nacional 
de Justiça; pelo Ministro Tarso Genro, que, diante das 
dúvidas, proferiu o voto pelo refúgio do Sr. Cesare 
Battisti.

Então, encaminhar o Sr. Cesare Battisti para a 
Itália, extraditando-o sem o exame aprofundado des-
ses fatos e, ainda mais, diante de todo o empenho das 
autoridades italianas, muita vezes colocando palavras 
ofensivas ao Brasil, como se isso não fosse um ato 
político, então...

(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– (...) será que para crimes efetivamente comuns se 
empenhariam tanto essas autoridades? Autoridades 
de um governo tipicamente conservador, mesmo com 
o apoio do Sr. Massimo D’Alema, mas que foram coni-
ventes com o tempo em que a Justiça italiana, ainda 
que num governo democrático, cometeu abusos de-
nunciados pela Anistia Internacional, abusos como a 
prática da tortura, a prática de técnicas de afogamento 
para tentar fazer com que as pessoas confessassem 
aquilo que nem sempre era a verdade.

Eu aqui concluo, Sr. Presidente Senador Pedro 
Simon, Senador Arthur Virgílio, no sentido de que pos-
sa o Ministro Gilmar Mendes, Presidente do Supremo 
Tribunal Federal, antes de proferir o seu voto, diante 
do resultado até agora (quatro a quatro), então, cha-
mar o Sr. Cesare Battisti para vir, perante os Ministros 
do Supremo Tribunal Federal, dizer, olho no olho, aos 
Ministros, qual é a sua verdade.

E eu tenho a certeza de que, como juízes, como 
Ministros do Supremo Tribunal Federal, então, darão a 
oportunidade que ele não teve perante a Corte italiana 
e a Corte Européia, porque nunca um juiz perguntou 
a Cesare Battisti, nunca uma autoridade policial per-
guntou a ele: “você matou tal pessoa?” Nunca isso 
aconteceu. Pela primeira vez, a Justiça brasileira tem 
essa oportunidade. Que possa, então, o Sr. Cesare 
Battisti ser convidado para ir à sessão de quarta-feira 
próxima...

(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
(...) e, antes dos Ministros confirmarem o seu voto e 
o próprio Ministro Gilmar Mendes declarar o seu voto, 
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que pelo menos o escutem, como eu próprio fiz para 
chegar às conclusões que aqui manifesto.

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

Presidente, pela ordem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Inter-

venção fora do microfone.) – Sr. Presidente, peço apenas 
para transcrever os dois artigos publicados ontem no O 
Estado de S.Paulo, do Professor Dalmo de Abreu Dallari 

e de Miguel Reale Júnior, para que o meu pronuncia-
mento tenha espelhe os dois pontos de vista.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – 
RS) – Na forma do Regimento, Senador Suplicy, V. 
Exª será atendido.

Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço 
que os Anais da Casa acolham, na sua inteireza, o 
artigo “Por falar em liberdade de expressão...”, da eco-
nomista e blogueira do site www.prosaepolítica.com.
br, uma jornalista do Estado do Mato Grosso, em que 
ela estranha – e também o faço:

“[...] um mandado de cumprimento de li-
minar concedido pelo juiz Pedro Sakamoto, ao 
Deputado Estadual José Riva (PP), Presiden-
te da Assembleia Legislativa do Mato Grosso, 
afastado das funções de ordenador de despe-
sas por determinação do juiz Luiz Bertolucci, 
da Vara Especializada em Ação Civil Pública 
e Ação Popular de Mato Grosso.”

O Deputado, Sr. Presidente, entrou com uma 
ação contra Adriana Vandoni e mais quatro pessoas, 
alegando que sua honra teria sido maculada por que 
essas pessoas relataram em seus blogs processos 
que os Ministérios Públicos Estadual e Federal suge-
rem contra ele. O estranho é que a sentença do juiz 
Sakamoto diz:

“[...] se abstenham [os réus] de emitir 
opiniões pessoais pelas quais atribuam àquele 
[no caso, o Deputado Riva] a prática de crime, 
sem que haja decisão judicial com trânsito em 
julgado que confirme a acusação, sob pena 
de multa de R$1.000,00 (mil reais) por ato de 
desrespeito a esta decisão e posterior ordem 
de exclusão da notícia ou opinião.”

Isso me parece um absurdo, porque, para se cri-
ticar, não é preciso haver o trânsito em julgado de um 
réu; basta a convicção daquele que está acusando, 
basta que ele arque com as consequências cíveis e 
penais quaisquer, se porventura incorrer nos crimes 
de calúnia, injúria e difamação.

Mas o fato é que diz Adriana: “O juiz nos proí-
be de emitir opinião”. E ela traz aqui o contrário. Diz 
ela:

“Na semana passada o ministro do STF, 
Celso de Mello, em uma sentença proferida 
em favor do jornalista Juca Kfouri, escreveu: 
‘o texto da Constituição da República assegu-
ra ao jornalista, o direito de expender crítica, 
ainda que desfavorável e mesmo que em tom 

contundente, contra quaisquer pessoas ou 
autoridades’.”

Então, ela diz que vai respeitar a decisão do juiz 
– obviamente, recorrerá dela –, mas que acha estra-
nho, porque o que ela quer é ver a conclusão do que 
propõem, em termos de processo contra o Deputado 
Riva, os Ministérios Públicos Estadual e Federal. É 
basicamente isso.

Ainda há pouco, eu falava sobre essa coisa 
de se castrar ou cassar a liberdade de expressão, e 
censura é a forma mais grosseira de se fazer uma 
realidade virar cúmplice da corrupção, da malversa-
ção. Tudo de que os malversadores precisam é que 
haja um ambiente de silêncio por parte da imprensa. 
As ditaduras se impõem e exigem o silêncio da so-
ciedade, que fala pela imprensa, pelos parlamentos, 
pelas tribunas.

Portanto, acolho isso na íntegra. Não conheço os 
detalhes, não conheço o Deputado Riva, conheço a 
jornalista e economista Adriana Vandoni. Não conheço 
os fatos, mas eu nunca poderia deixar de inserir nos 
Anais do Senado o brado de alerta que ela propõe. E 
minha preocupação é a de que agora o Deputado fale 
e exponha suas razões e de que o juiz se justifique, 
embora me pareça injustificável que alguém proíba 
alguém de escrever ou de falar num país que se diz 
democrático, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP. Fora do 

microfone.) – V. Exª me permite um aparte?
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sem 

dúvida.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se-

nador Arthur Virgílio, V. Exª mencionou o caso de 
uma blogueira e me fez lembrar quando, na sessão 
da semana passada, na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, conversamos a respeito do caso 
de Yoani Sánchez, de Cuba, autora do blog Gene-
ración Y, responsável por esse blog, e autora de um 
livro publicado no Brasil – justamente no dia 6 últi-
mo, houve o lançamento do livro em São Paulo, logo 
após o havido no Rio de Janeiro. Na ocasião, V. Exª 
propôs que houvesse um voto de repúdio à maneira 
como tínhamos recebido a notícia de que ela tinha 
sido detida e agredida por pessoas em Havana, exa-
tamente no dia 6 de novembro. Eu gostaria de regis-
trar que fui um dos debatedores no lançamento do 
livro, juntamente com o jornalista Eugênio Bucci. Na 
ocasião, ela enviou uma mensagem, por vídeo, de 
sua residência. Inclusive, ela agradeceu aos diver-
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sos Senadores. O Senador Demóstenes Torres foi 
quem escreveu e apresentou o requerimento para 
convidá-la a vir aqui. Eu disse que preferiria até não 
votar, porque eu gostaria de dialogar com o Ministro-
Conselheiro Alejandro Diaz, da Embaixada de Cuba, 
para esclarecer melhor o episódio. Quero transmitir-
lhe, Senador Arthur Virgílio, que, na semana passada, 
liguei tanto para a Embaixada de Cuba como para o 
Consulado de Cuba em São Paulo, mas, até agora, 
não consegui falar, embora já tenha deixado a men-
sagem. Quero transmitir, nesta oportunidade, que eu 
gostaria de fazer uma visita à Embaixada de Cuba, 
ao Ministro-Conselheiro – está por chegar o novo 
Embaixador de Cuba no Brasil –, porque eu gostaria 
que esse episódio fosse esclarecido. Mais detalhes 
foram publicados pela imprensa nesse fim de sema-
na, inclusive redigidos pela própria Iohane Sanches, 
sobre o que aconteceu com ela naquele dia. A revis-
ta Veja publica duas páginas, de próprio punho, do 
testemunho, mas quero ouvir a autoridade cubana. 
Então, seria próprio que eu transmitisse a V. Exª esse 
empenho, porque o próprio Senador Demóstenes Tor-
res pediu isso a mim. Acho que, também na Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, tratamos 
do assunto. Então, o Senador Eduardo Azeredo pe-
diu que o Senador Inácio Arruda, outros Senadores e 
eu pudéssemos levantar as informações, que desejo 
completar. Portanto, quando eu obtiver as explicações 
do representante do governo de Cuba no Brasil, que-
ro transmiti-las, porque nos foi solicitado isso, e me 
sinto responsável. V. Exª sabe que, ainda hoje pela 
manhã, o Presidente Barack Obama fez uma pales-
tra para estudantes em Xangai. Dentre os diversos 
temas de que tratou, ele mencionou, por exemplo, o 
quanto é importante que, na República Popular da 
China, haja liberdade de expressão, haja liberdade 
de os indivíduos expressarem o que sentem, inclu-
sive pelos meios modernos de comunicação, como 
a Internet. O Presidente Barack Obama transmite, 
assim, um anseio que é universal, tenho convicção 
disso. Eu gostaria muito que, nas três Américas, o 
direito de ir e vir e o direito de expressão pudessem 
ser assegurados. Sou solidário à Revolução Cubana, 
aos seus objetivos, e eu gostaria muito que, quando 
da sessão comemorativa dos 50 anos da revolução 
de Cuba, esse problema estivesse superado. Então, 
avaliei que seria próprio que, neste aparte, eu pudes-
se transmitir-lhe essa reflexão.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Senador Suplicy.

Vou a Churchill, que diz que a democracia é 
um regime muito imperfeito, embora, de longe, seja 
o menos imperfeito de todos os demais. Tenho muita 
desconfiança de todo regime que precisa se sustentar 
restringindo o direito de opinião, o direito de debate, o 
direito de ir e vir. Sob esse aspecto, eu, que sou contra 
o bloqueio a Cuba, vejo que Cuba avançou pouco e 
vejo que a China precisaria dar passos mais seguros 
na direção da abertura política também.

Até tenho a lamentar que o Presidente Obama 
e o Governo chinês hajam resolvido, antecipadamen-
te, implodir os resultados de Copenhague, ou seja, 
é natimorta a conferência, porque, sinceramente, as 
duas economias mais vivas – embora a China ainda 
não tenha ultrapassado o Japão, a China é uma eco-
nomia vida, dinâmica – dizem-se indispostas a serem 
claras em relação aos índices com que podem arcar 
de diminuição das emissões de carbono. Fico triste, 
porque percebo que terminará virando um ato retórico 
se ir lá ou se investir tempo nessa conferência, que 
despertou tanto entusiasmo em nós outros e em todos 
aqueles que querem ter um compromisso efetivo com 
o futuro da Humanidade.

Mas lhe agradeço suas explicações, Senador, e a 
solidariedade à jornalista atingida por uma decisão que 
lhe castra a opinião. Esta é a pior forma de se lidar com 
a opinião dos outros: castrando e cassando a opinião de 
quem quer que seja. Digo-lhe que estarei nos debates, 
atentamente, com o respeito de sempre, tanto da Co-
missão de Justiça, quanto da Comissão de Relações 
Exteriores, para esclarecermos essa questão.

Não haveria interlocutor melhor e mais isento do 
que V. Exª. Em que pese a simpatia que demonstra pelo 
regime cubano, é isento, tem honestidade intelectual 
para isso. Interlocutor melhor do que V. Exª não existi-
ria, portanto, para se informar e nos informar.

Aqui, reafirmo minha solidariedade à escritora e 
blogueira, que também teve seus direitos de expres-
são censurados: uma, aqui, em plena democracia bra-
sileira, e a outra, em pleno regime cubano. Tenho de 
lamentar os dois fatos.

Muito obrigado, Sr. Senador.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS) 
– Com a palavra, o ilustre Senador Sadi Cassol.

O SR. SADI CASSOL (Bloco/PT – TO. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, venho à tribuna, nesta 
tarde, para comentar e levar a conhecimento alguns 
dados sobre as ouvidorias no Brasil. 

Tivemos, na semana passada, um evento inter-
nacional que, pela primeira vez, no Brasil, reuniu es-
pecialistas do mundo todo para tratar dessa matéria 
tão importante, que faz parte das boas administrações 
públicas e particulares, em qualquer empresa, em 
qualquer instituição. 

Como fui Ouvidor-Geral no Município de Palmas, 
capital do Tocantins, escrevi alguma coisa sobre ouvi-
doria e faço questão de registrar nesta Casa.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, participei, 
na semana passada, da abertura do I Fórum Interna-
cional de Ouvidorias Públicas, evento promovido pela 
Ouvidoria-Geral da União para o qual foram convidadas 
diversas autoridades dos Poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário, que atuam na área de ouvidoria. 

De hoje até o próximo dia 12, especialistas bra-
sileiros e de outros países realizarão painéis e confe-
rências com o objetivo geral de promover o intercâmbio 
de experiências inovadoras de ouvidorias públicas e 
discutir temas relativos à democracia participativa no 
exercício da cidadania. 

Os objetivos específicos do fórum eram:

– Identificar as experiências internacio-
nais inovadoras e transformadoras na área de 
ouvidorias públicas e nas instituições similares 
existentes no mundo;

– Incentivar a difusão de informações, a 
comunicação e a integração entre as ouvidorias 
públicas nas três esferas de governo;

– Contribuir para o fortalecimento das 
ouvidorias públicas brasileiras;

– Contribuir com a disseminação das 
formas de participação popular no acompa-
nhamento e fiscalização da prestação dos 
serviços públicos, dando transparência aos 
atos governamentais.

Sr. Presidente, não há o que se falar de cidadania, 
de democracia participativa, de respeito à dignidade 
das pessoas sem introduzirmos nesse debate uma 
abordagem política sobre a importância dos serviços 
de ouvidoria e outros direcionados ao atendimento 
dos cidadãos.

Na esfera pública, então, essa discussão se tor-
na ainda mais necessária, na medida em que o cida-
dão, que paga os seus impostos e que cumpre com as 

suas obrigações perante o Estado, merece dispor de 
um instrumento eficiente para garantir o acesso pleno 
aos seus direitos individuais e coletivos, consagrados 
na Constituição Federal.

A instituição do ombudsman ou ouvidor do povo 
cumpre exatamente o propósito de estabelecer limi-
tes para o exercício do poder, conferindo ao cidadão 
a possibilidade do controle direto sobre os atos dos 
governantes. O modelo do constitucionalismo clássi-
co organizou as instituições de limitação do poder dos 
governantes sob duas formas: limitações verticais, em 
que os órgãos do Estado submetem-se ao controle 
do povo, e limitações horizontais, quando o controle 
se dá através da aplicação do princípio da separação 
dos poderes.

O princípio da soberania popular confere ao povo 
a possibilidade de exercer sobre os governantes contro-
le direto e indireto do exercício do poder. Espertamente, 
alguns tentam reduzir essa competência popular unica-
mente ao direito do cidadão de eleger pelo voto direto 
os ocupantes de cargos públicos, presumindo-se assim 
que, sendo os governantes eleitos pelo povo para um 
mandato de duração limitada, a possibilidade de abuso 
do poder político esteja inteiramente afastada.

O direito de votar, entretanto, não encerra a pos-
sibilidade de controle do cidadão sobre os atos dos 
seus representados. Muito ao contrário, a democracia 
participativa sugere que o cidadão tenha o direito de 
apresentar e debater propostas, deliberar sobre elas 
e, sobretudo, mudar o curso da ação estabelecida pe-
las forças constituídas e formular alternativas. Sempre 
que possível, deve ser facultado ao cidadão participar, 
decidir, opinar, direta ou indiretamente, sobre os temas 
que dizem respeito à coletividade. Só há participação 
política efetiva quando existe democracia participativa, 
e essa não se confunde com a democracia representa-
tiva, embora com ela possa coexistir perfeitamente.

Comprovada a importância da instituição das 
ouvidorias públicas e, mais do que isso, o papel im-
prescindível desses órgãos como instrumentos de 
controle de poder, resta uma discussão conceitual 
sobre a natureza das atribuições do ouvidor, que não 
podem se confundir com as funções exercidas pelos 
representantes do Ministério Público.

Fábio Konder Comparato, em prefácio do livro A 
Ouvidoria na Esfera Pública Brasileira, organizado 
por Rubens Pinto Lyra, manifesta a sua opinião sobre 
qual deve ser o papel do ouvido. Segundo ele:

“Não faz sentido atribuir aos ouvidores 
o poder de agir em juízo em defesa dos inte-
resses populares, prerrogativa que faria deles 
uma supérflua duplicação do Ministério Público. 
Mas, em compensação, não parece razoável 
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confinar os ouvidores na posição de meros re-
ceptores das reclamações do povo, sem que 
detenham o poder de investigar os fatos trazi-
dos ao seu conhecimento. Ouvidores hão de ter 
plena competência para abrir inquéritos sobre 
fatos de ineficiência, ilegalidade ou abuso na 
atuação dos órgãos estatais, encaminhando 
suas conclusões aos responsáveis e também, 
conforme o caso, ao Ministério Público para 
a eventual propositura da ação penal ou da 
ação civil pública”.

Sob essa concepção, a função do ouvidor pú-
blico ganha reverência estratégica na organização 
do Estado, servindo de instrumento de controle dos 
limites dos exercício de poder e de garantia de trans-
parência pública.

Foi assim pensando que o Prefeito de Palmas, 
Raul Filho, decidiu implantar em janeiro deste ano a 
Ouvidoria-Geral do Município. Naquela oportunidade, 
recebi do Prefeito a honrosa missão de conduzir todo 
o processo de implantação do órgão. Implantada a 
Ouvidoria da capital, exerci o cargo de Ouvidor-Geral 
de Palmas até o mês de setembro, quando me licen-
ciei para assumir a cadeira no Senado pelo Estado 
do Tocantins. Posso assegurar-lhes que, de todas as 
funções públicas executivas e legislativas que já de-
sempenhei ao longo da minha vida pública, essa foi a 
uma das mais recompensadoras.

Gostaria de relatar um pouco da experiência 
vivenciada nesses meses de atuação como Ouvidor-
Geral de Palmas:

– Vinculamos o órgão ao gabinete do Prefeito, com au-
tonomia e imparcialidade, promovendo, em qual-
quer instância e/ou circunstâncias, os encaminha-
mentos cabíveis, acompanhando e retornando em 
tempo hábil ao cidadão as providências adotadas, 
preservando o sigilo do demandante;

– Como estratégia de atuação, buscamos capacitar 
a equipe da ouvidoria e adquirir equipamentos 
de gestão adequados ao funcionamento do ór-
gãos;

– Na área de comunicação, procuramos intensificar 
a divulgação do serviço de ouvidoria a todos os 
cidadãos palmenses, realizando palestras para 
apresentação do trabalho da Ouvidoria às auto-
ridades municipais, gestores, servidores, conse-
lhos municipais e líderes comunitários;

– No que diz respeito ao controle do funcionamento 
do órgão, criamos relatórios mensais para serem 
entregues ao Prefeito e a todos os secretários, 
bem como fizemos a publicação do balanço das 

ações da ouvidoria no Portal da Transparência, 
da Prefeitura.

A decisão de implantar a Ouvidoria do Município 
de Palmas mostrou-se extremamente acertada e ob-
teve grande aprovação popular. As demandas pelos 
serviços oferecidos pelo órgão não param de crescer. 
Somente no primeiro semestre de 2009 foram 855 
acessos, sendo a maioria constituída de reclamações, 
especialmente na área de saúde pública. Os cidadãos 
procuraram a Ouvidoria ainda para fazer denúncias, 
elogios, sugestões ou simplesmente obterem informa-
ções. Os relatórios produzidos pela ouvidoria auxiliam 
o prefeito a direcionar as ações municipais prioritaria-
mente para as áreas mais sensíveis, aprimorando as-
sim os sérvios públicos oferecidos ao cidadão.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, exercer 
o cargo de Ouvidor-Geral de Palmas revelou-se uma 
experiência muito gratificante para mim, pois reforçou 
a concepção que tenho de que os princípios da igual-
dade, da justiça e da dignidade humana devem estar 
sempre presentes nas ações de qualquer governo que 
se pretenda democrático e popular.

Ao encerrar este meu pronunciamento, quero 
cumprimentar o Prefeito de Palmas, Raul Filho, pela 
coragem de criar a Ouvidoria Municipal, em um gesto 
que demonstra a preocupação de S. Exª com a trans-
parência pública e com o exercício da democracia 
participativa.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nesses 
poucos meses nos quais fui Ouvidor-Geral do Muni-
cípio de Palmas, tenho a certeza em afirmar a qual-
quer governante, na área do Município, do Estado ou 
da União, que, para uma boa administração, é preciso 
ter uma ouvidoria.

Quero, Sr. Presidente, anunciar também que 
estou entrando, nos próximos dias, com projeto de lei 
regulamentando as ouvidorias em todo o País e tor-
nando-as obrigatórias ao Poder Público, pois é uma 
ferramenta, um instrumento que o cidadão mais hu-
milde tem para chegar até o governante e fazer suas 
reclamações, fazer suas demandas e buscar solução. 
Nem sempre o contribuinte mais humilde tem acesso 
aos seus dirigentes, mas, por meio da ouvidora, cria-
se esse acesso.

Portanto, nesse pouco tempo em que estarei 
no Senado, quero encaminhar uma matéria regula-
mentando as ouvidorias em todo o País, o que é de 
extrema importância para os governantes em todas 
as esferas.

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

Pela ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – 
RS) – Agradeço o pronunciamento do Sr. Senador 
Sadi Cassol.

Pela ordem, o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, 
quando V. Exª estava na tribuna do Senado, esta tar-
de, mencionou que seria importante que a Ministra da 
Casa Civil, Dilma Rousseff, responsável pela coorde-
nação do Programa de Aceleração do Crescimento, 
juntamente com o Ministro de Minas e Energia, Edison 
Lobão, comparecessem ao Senado, às Comissões de 
Serviços de Infraestrutura e de Assuntos Econômicos, 
para explicar a interrupção de energia elétrica que ti-
vemos há duas semanas.

Falei há pouco com o Senador Aloizio Mercadan-
te. Há concordância da parte do Governo. Inclusive 
quero informar que na Comissão de Infraestrutura, há 
pouco, foi apresentado requerimento nesse sentido e 
já aprovado. Avalio que a Ministra Dilma Rousseff e o 
Ministro Edison Lobão terão toda a disposição e qua-
lificação para bem explicar os incidentes havidos e as 
razões do acidente.

Também avalio que, como aconteceram diversos 
acidentes em obras, inclusive com a participação de 
recursos federais, do Rodoanel, do metrô e outras, seria 
próprio também que façamos um convite ao Secretário 
de Estado de Transportes, ao próprio Governador José 
Serra, para também poder aqui... E tenho a convicção 
de que ele, inclusive com muita determinação, esteve 
presente no local do acidente e, embora constatasse 
não ter havido vítimas fatais, verificou que há neces-
sidade de se averiguar inteiramente as ocorrências, a 
fim de que se possa, no devido prazo, esclarecer as 
suas causas.

Então, é importante, no espírito do que foi o pro-
nunciamento de V.Exª, que esses esclarecimentos 
sejam dados.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS) 

– Agradeço a V. Exª o pronunciamento. É muito feliz 
a decisão do Líder de V. Exª. Oportunamente, serão 
feitos os entendimentos.

Não havendo mais orador inscrito, vou encerrar 
a presente sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS) 
– O Sr. Senador Acir Gurgacz enviou discurso à Mesa, 
para ser publicado na forma do disposto no art. 203, 
combinado com o art. 210, inciso I e § 2º, ambos do 
Regimento Interno.

S.Exª será atendido.
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 

Senadores, quero, mais uma vez, manifestar minha 
imensa satisfação em poder ascender à tribuna desta 
Casa, em minha primeira Legislatura. 

É com muita honra e com o coração cheio de or-
gulho que estou aqui, representando mais de duzentos 
mil eleitores do Estado de Rondônia. 

E podem estar certos de que, aqui, sempre estarei 
atento a todos os anseios da população de meu Estado 
e do nosso País, no sentido de buscar soluções para 
sanar todas as carências deste povo que, embora so-
frido, nunca se deixa esmorecer pelas dificuldades.

Tenho certeza de que, juntos, iremos comemorar 
muitas conquistas.

Neste intuito, não poderia deixar de vibrar com a 
aprovação da PEC 60/2009, de autoria da nobre co-
lega Senadora Fátima Cleide, que, ontem, veio a ser 
promulgada por esta casa.

Tal proposta, que trata da transferência parcial da 
folha de pagamentos do Estado de Rondônia para a 
União, contou, para a sua aprovação, com o trabalho 
incansável de eminentes parlamentares como Eduar-
do Valverde e Mauro Nazif e, além disso, de maneira 
poucas vezes vista na história do Parlamento Brasileiro, 
conseguiu com que toda a Bancada Estadual de uma 
das Unidades Federativas de nosso País estivesse 
unida em prol de uma só causa.

A aprovação desta PEC representa um marco 
para o Estado de Rondônia e seus cidadãos.

Ela repara uma injustiça histórica. 
A medida atendeu não só aos interesses dos ser-

vidores, transferidos para os quadros da União, quanto 
aos do Estado, trazendo benefícios para todos. 

Ela permitirá uma folga nas contas do Estado, 
possibilitando ao governo aplicar esses recursos em 
setores mais carentes de investimentos, como saúde, 
educação, segurança e infra-estrutura ou, ainda, na 
reposição salarial dos servidores que permanecem 
nos quadros estaduais.

Pois bem, após participar da solenidade de pro-
mulgação da “PEC da Transposição”, estou plenamente 
confiante na celeridade, por parte de Sua Excelência 
Paulo Bernardo, Ministro do Planejamento, para que, o 
mais breve possível, os servidores possam, após esta 
árdua batalha, colher os frutos desta vitória. 

Ninguém melhor do que o Ministro Paulo Bernar-
do, conhecedor dos anseios dos trabalhadores, para 
agilizar este processo, que trará melhorias para a ges-
tão pública de nosso Estado e, desta forma, contribuir 
para o desenvolvimento econômico e a inclusão social 
em nosso país. 

Fiquemos tranquilos, o processo está em boas 
mãos!
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – 
RS) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs Senadoras e 
aos Srs. Senadores que constará da próxima sessão 
deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, dia 17, às 
14 horas, 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 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: Senador Rober-
to Cavalcanti (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. 

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 primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 28, de 2009 (nº 413/2005, na Câ-
mara dos Deputados, tendo como primeiro 
signatário o Deputado Antonio Carlos Bis-
caia), 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 pré-
via 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 
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 
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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. 

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 
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). 

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 
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– 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). 

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 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. 

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 Cida-
dania, Relator ad hoc: Senador Antonio Car-
los 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 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. 

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. 
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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 

– 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. 

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 
PROJETO 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 rejeição. 

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. 

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL250



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 17 59499 

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 
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 – 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, Re-
latora ad hoc: Senadora Serys Shessarenko; 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 pro-
teção do consumidor (inclui a substituição ou reti-
rada de peças e componentes, 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, 
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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, 
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 Parti-
cipativa, 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, Rela-
tor: 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 Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator: Senador Rena-
to Casagrande, favorável, nos termos da Emenda 
no 1-CAS (Substitutivo), que oferece. 

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

47 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 389, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 389, de 2009 (nº 
293/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto da Convenção nº 185 (revisada) 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
e anexos, adotada durante a 91ª Conferência 
Internacional do Trabalho daquela Organiza-
ção, realizada em 2003, em Genebra, a qual 
trata do novo Documento de Identidade do 
Trabalhador Marítimo, com vistas na sua rati-
ficação e entrada em vigor no Brasil. 

Parecer favorável, sob nº 1.910, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator ad hoc: Senador Mozarildo 
Cavalcanti. 

48 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 390, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 390, de 2009 (nº 
383/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de CooperaçãoTéc-
nica na Área do Turismo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República do Equador, celebrado em 4 de 
abril de 2007, em Brasília. 

Parecer favorável, sob nº 1.911, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduar-
do Suplicy. 

49 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 396, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 396, de 2009 (nº 

789/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de Extradição entre 
a República Federativa do Brasil e a República 
de Moçambique, assinado em Maputo, em 6 
de julho de 2007. 

Parecer favorável, sob nº 1.912, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador João Pedro. 

50 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 499, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 499, de 2009 (nº 
1.350/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República do Suriname sobre Cooperação em 
Matéria de Defesa, assinado em Paramaribo, 
em 22 de abril de 2008. 

Parecer favorável, sob nº 1.913, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduar-
do Suplicy. 

51 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 656, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 656, de 2009 (nº 
2.373/2006, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo Básico de Coope-
ração Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo do Burquina 
Faso, assinado em Brasília, em 30 de agosto 
de 2005. 

Parecer favorável, sob nº 2.009, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Paulo Duque. 

52 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 660, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 660, de 2009 (nº 
1.385/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Memorando de Entendimento 
entre o Governo da República Federativa do Bra-
sil e a União Econômicae Monetária do Oeste 
Africano na Área de Biocombustíveis, celebrado 
em Uagadugu, em 15 de outubro de 2007. 

Parecer favorável, sob nº 1.914, de 
2009, da Comissão de Relações Exteriores 
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e Defesa Nacional, Relator: Senador João 
Tenório.

53 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 719, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 719, de 2009 (nº 
1.052/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República do Chile sobre Cooperação em 
Matéria de Defesa, assinado em Santiago, em 
3 de dezembro de 2007. 

Parecer favorável, sob nº 1.915, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Mozarildo Cavalcanti. 

54  
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. 

55  
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. 

56  
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 Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, Relator: 
Senador Marco Maciel, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1-CE (Substitutivo), que oferece. 

57 
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 Cidadania, 
Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos Vala-
dares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto, em 
turno único, perante a Comissão): favorável, nos 
termos de emenda substitutiva, que oferece; 2º 
pronunciamento (sobre as emendas, apresenta-
das ao Substitutivo, no turno suplementar, peran-
te a Comissão): favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CCJ (Substitutivo), que apresenta. 

58  
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 
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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. 

59 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 140, DE 2007  – COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar, 
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que 
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105, 
de 10 de janeiro de 2001, para especificar os 
dados financeiros não sigilosos, para fins de 
investigação de ilícito penal. 

Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 1º pro-
nunciamento (sobre o Projeto): favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronun-
ciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen): favorável, 
nos termos de Subemenda, que oferece. 

60 
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. 

61 
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 Comis-
são de Desenvolvimento Regional e Turismo, 
Relator ad hoc: Senador Tasso Jereissati, favo-
rável, com a Emenda nº 1-CDR, que oferece. 

62  
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. 

63  
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 Pedofilia, 
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 descrito 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. 

64  
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 
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a Bolsa-Atleta, para permitir a concessão do 
benefício aos atletas-guias dos para-atletas 
das categorias T11 e T12. 

65  
REQUERIMENTO Nº 356, DE 2007  

(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 356, de 2007, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, solicitando que 
seja encaminhado ao Ministro de Estado das 
Relações Exteriores voto de conclamação para 
que lance nos fóruns internacionais, principal-
mente na Organização das Nações Unidas, a 
proposta de realização da III Conferência Mun-
dial do Meio Ambiente e Desenvolvimento, a 
“RIO + 20”, em 2012, com sede na Cidade do 
Rio de Janeiro, deflagrando desde já as ne-
cessárias negociações para os compromissos 
a serem ali firmados. 

Parecer favorável, sob nº 2.071, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Eduardo Suplicy. 

66  
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). 

67  
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). 

68  
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) 

69  
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). 

70  
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). 

71  
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). 

72  
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 Câ-
mara nº 35, de 2000, que tramita em conjunto 
com os Projetos de Lei do Senado nºs 25, 165, 
182, 242, 308, 355 e 431, de 2003; 352, de 
2004; 121 e 370, de 2005; 86, de 2006; 151 e 
531, de 2007, por regularem a mesma matéria. 
(propaganda de bebidas alcoólicas, alimentos, 
produtos fumígeros, medicamentos, terapias 
e defensivos). 
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73  
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). 

74  
REQUERIMENTO Nº 1.227, DE 2009  

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
 do art. 222, § 2º, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.227, de 2009, do Senador Marconi Pe-
rillo, solicitando voto de aplauso ao Governo do 
Estado de São Paulo pela iniciativa de treinar 
as equipes do Programa de Saúde da Família 
para ajudar fumantes a largar o vício. 

Parecer favorável, sob nº 2.020, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator ad hoc: Senador Antonio Car-
los Júnior. 

75  
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. 

76  
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. 

77  
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. 

78  
REQUERIMENTO Nº 1.318, DE 2009 

 (Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.318, de 2009, do Senador Marconi 
Perillo, solicitando voto de aplauso aos jornais 
Correio Braziliense e Estado de Minas, pela 
realização do “Seminário Pré-Sal e o Futuro 
do Brasil”. 

Parecer favorável, sob nº 2.021, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator ad hoc: Senador Antonio Car-
los Júnior. 

79 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). 

80  
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). 
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81  
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). 

82  
REQUERIMENTO Nº 1.389, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requerimento 
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). 

83  
REQUERIMENTO Nº 1.414, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.414, de 2009, do Senador Sérgio 
Zambiasi, solicitando que, sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 277, de 2007, além das Co-
missões constantes do despacho inicial de dis-
tribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos 
Econômicos (define condições de qualidade 
da oferta de educação escolar para crianças 
de cinco e seis anos de idade). 

84  
REQUERIMENTO Nº 1.443, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.443, de 2009, do Senador Expe-
dito Júnior, solicitando o desapensamento do 
Projeto de Lei do Senado nº 37, de 2009, dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 80, de 2006; 
340, de 2007; e 375, de 2008, a fim de que 
tenha tramitação autônoma (dedução do Im-
posto de Renda de despesas com pagamento 
de pedágio em rodovia federal). 

85  
REQUERIMENTO Nº 1.450, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.450, de 2009, do Senador Antonio Carlos 

Júnior, solicitando a tramitação conjunta do 
Projeto de Lei do Senado nº 376, de 2009, ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 109, de 2006, que 
já se encontra apensado aos Projetos de Lei do 
Senado nºs 294, de 2004; 219, de 2005; 353, 
de 2007, e 368, de 2008, por versarem sobre 
matéria correlata (dispõem sobre as programa-
ções da Voz do Brasil e das convocações de 
rede obrigatória gratuita de radiodifusão). 

86 
REQUERIMENTO Nº 1.452, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.452, de 2009, do Senador Romero Jucá, 
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei da Câmara nº 48, de 2009, e do Projeto de 
Lei do Senado nº 149, de 2009; com o Projeto 
de Lei da Câmara nº 19, de 2004, que já se en-
contra apensado aos Projetos de Lei da Câmara 
nºs 70, de 2004; 78, 86, 108 e 133, de 2005; 6, 
de 2006; 99, 103 e 128, de 2007; e 74, 135, 165, 
172 e 198, de 2008; e com os Projetos de Lei do 
Senado nºs 141 e 322, de 2003; 167 e 208, de 
2004; 56 e 315, de 2006; 71, 96, 97, 192, 201, 
222, 257, 383, 401, 462, 550, 594, 613 e 645, 
de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008, por 
regularem a mesma matéria (alteram dispositi-
vos do Código de Trânsito Brasileiro). 

87  
REQUERIMENTO Nº 1.465, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.465, de 2009, do Senador Flexa Ribei-
ro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 197, de 2009, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática (dispõe 
sobre normas gerais para licitação e contrata-
ção pela administração pública de serviços de 
publicidade). 

(Pendente de apreciação o Requerimento 
nº 1.513, de 2009, do Senador Flexa Ribeiro, de 
retirada do Requerimento nº 1.465, de 2009). 

88  
REQUERIMENTO Nº 1.474, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.474, de 2009, do Senador Alva-
ro Dias, solicitando a tramitação conjunta do 
Projeto de Lei da Câmara nº 82, de 2009, com 
o Projeto de Lei do Senado nº 327, de 2004, 
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por regularem a mesma matéria (regulamen-
tar a participação de Torcidas Organizadas em 
competições esportivas). 

89  
REQUERIMENTO Nº 1.514, DE 2009  

(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.514, de 2009, da Comissão de Relações 

Exteriores e Defesa Nacional, solicitando voto de 

louvor ao Governador José Serra pela iniciativa 

da quebra das patentes de medicamentos.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS) 

– Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 42 

minutos.)
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Ata da 212ª Sessão Especial
em 17 de novembro de 2009

3ªsessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. Mão Santa e Arthur Virgílio

(Inicia-se a Sessão às 10 Horas e 27 Mi-
nutos e Encerra-se às 14 Horas e 3 Minutos)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Há 
número regimental. Declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Esta é a 212º sessão especial do Senado da Re-
pública, destinada a homenagear a memória do Prof. 
Hélio Gracie. 

Estamos na 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 
53ª Legislatura, 17 de novembro, terça-feira.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
presente sessão especial destina-se a homenagear a 
memória do Prof. Hélio Gracie, nos termos dos Reque-
rimentos nºs 80 e 991, de 2009, do Senador Arthur 
Virgílio, que é Líder do PSDB e representa o Estado 
do Pará nesta Casa, ou melhor, o Estado do Amazo-
nas – aliás, ele representa o Brasil todo; ele é o maior 
Líder das Oposições do Brasil.

Convidamos para compor a mesa o Exmº Sr. Se-
nador Arthur Virgílio, primeiro signatário do requerimen-
to (Palmas); Exmº Sr. Luiz Fux, Ministro do Supremo 
Tribunal de Justiça; Sr. Rickson Gracie (Palmas), filho 
do homenageado; Deputado Marcelo Itagiba (Palmas); 
Prof. Oswaldo Alves, mestre (Palmas); Prof. João Alberto 
Barreto, grande mestre (Palmas); Prof. Pedro Valente 
(Palmas); a Srª Reila Gracie, sobrinha do homenageado 
(Palmas). O Arthur Virgílio citou um nome aqui, mas eu 
não fico na mesa onde só haja homens. Cristo ficou e 
deu no que deu. Tem que ter uma mulher aqui.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Fora 
do microfone.) – Eu cedo a minha cadeira ao Prof. 
Alves. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Não. Você fica aqui e eu pego outra cadeira. Quem 
você quer que convide? 

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O 
Prof. Oswaldo Alves. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Quem mais? Você que é o dono da festa. Eu sempre 
obedeci e não vou deixar de obedecer...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O Sr. 
José Landim, Secretário de Esportes do DF...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – E 
nós nos honramos com a presença do Sr. José Landim, 
do Sr. Mário Tranquilini e das encantadoras senhoras 
e dos senhores presentes.

Tinha de ser aqui tinha de ser o Senado da Re-
pública, ô Arthur Virgílio. Foi Cícero que, em um Sena-
do como este, histórico, disse: “Mens sana in corpore 
sano”. Então, tinha de ser aqui a Casa do reconheci-
mento e homenagem a Hélio Gracie.

Encantadoras senhoras e meus senhores, pou-
co mais de um mês após o anúncio do Rio de Janeiro 
como sede dos Jogos Olímpicos de 2016, o Senado 
Federal homenageia, em sessão especial, a memória 
de uma das maiores personalidades do esporte brasi-
leiro de todos os tempos, o Prof. Hélio Gracie, falecido 
no dia 29 de janeiro último, aos 95 anos. 

Trata-se de uma belíssima coincidência, pois, se 
ainda vivesse Hélio Gracie, certamente estaria vibrando 
com a escolha de uma cidade brasileira para a sede 
das Olimpíadas, catalisador imensurável para desper-
tar o interesse dos jovens brasileiros pelo esporte. Não 
custa lembrar que o Prof. Hélio dedicou sua vida ao 
aperfeiçoamento e à difusão do jiu-jitsu no Brasil. 

A história do jiu-jitsu em nosso País remonta ao 
ano de 1914, quando o mestre japonês Mitsuyo Ma-
eda, mais conhecido como Conde Koma, chegou ao 
Brasil em missão diplomática e conheceu, em Belém 
do Pará, Gastão Gracie, pai de cinco filhos, entre eles 
Carlos e Hélio Gracie.

Homem influente, Gastão ajudou o mestre japo-
nês a se estabelecer na capital paraense. Em troca, ele 
dava aulas de jiu-jitsu a seus filhos, que costumavam, 
com frequência, se envolver em brigas de rua. Os en-
sinamentos do mestre fizeram com que os irmãos se 
focassem no esporte. A dedicação foi tanta que Carlos 
e Hélio Gracie se tornaram responsáveis pela difusão 
do jiu-jitsu no Brasil.

O Prof. Hélio Gracie foi além. Para compensar 
seu biótipo franzino – pesava apenas 60 quilos –, 
aprimorou a parte de solo tradicional da luta por meio 
da utilização do dispositivo da alavanca, artifício que 
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lhe conferia a força que a sua constituição física não 
oferecia. Estava criado o Brazilian Jiu-Jitsu, conside-
rado a arte marcial mais eficiente da atualidade, que é 
acessível a qualquer pessoa, independentemente de 
força física ou tamanho.

Hélio Gracie aperfeiçoou a técnica a ponto de 
torná-la praticamente imbatível. Para se ter uma ideia, 
com apenas 16 anos, em sua primeira luta pública 
venceu, em apenas trinta segundos, o então campeão 
brasileiro de boxe Antônio Portugal.

A difusão do jiu-jitsu como prática esportiva e 
de defesa pessoal obteve tanto sucesso que a aca-
demia da família Gracie já teve como alunos diversas 
personalidades, tais como o ex-Governador do Rio 
de Janeiro e ex-Parlamentar deste Congresso Carlos 
Lacerda, o ex-Presidente João Baptista Figueiredo, e 
Roberto Marinho. 

E eles têm tanto orgulho que eu recebi agora um 
cartão de José Eduardo Mendes Camargo, da Con-
federação das Indústrias, que está aqui. Deixou lá os 
industriais para prestigiar este evento.

Aqui entre nós, o Senador Arthur Virgílio, nos-
so Líder, que chegou atrasado porque é da equipe 
do José Serra, que trabalha até às 4 horas. Eu estou 
doido para entrar, mas o Arthur ainda não me levou. 
Aqui entre nós, o Senador Arthur Virgílio, idealizador 
desta sessão especial, que é adepto do jiu-jitsu e de-
fensor ardoroso do esporte como indutor da melhoria 
da saúde física e emocional.

Parabéns ao Senador Arthur Virgílio pela propo-
situra desta merecida homenagem ao Prof. Hélio Gra-
cie. O Brasil deve a esse homem a difusão do jiu-jitsu 
em seu território e a retirada de milhares de crianças 
e adolescentes do crime, das drogas e da violência, 
melhor efeito colateral da prática de esporte.

Neste Brasil do século XXI, mais próspero e de-
senvolvido, e às vésperas de sediar os Jogos Olímpicos, 
o exemplo do Prof. Hélio Gracie é emblemático. Meus 
sinceros cumprimentos à família Gracie pela existência 
desse homem que viveu profícuos 95 anos, dedicados 
ao esporte e à melhoria do bem– estar brasileiro.

Eu não deixaria de aproveitar esta oportunidade, 
Arthur, para mostrar que o Piauí, dessa gente da eu-
genia da raça do Brasil, está aqui, com a participação 
piauiense no Internacional Master & Senior Cham-
pionship e do Rio Open. Vários receberam os troféus 
aqui e os piauienses da Academia Gracie/Piauí con-
quistaram cinco medalhas.

E, ultimamente, graças a Deus, uma mulher, Sarah 
Menezes, foi bicampeã mundial júnior de judô no Bra-
sil. Em Paris, a piauiense Sarah Menezes, 19 anos, se 
tornou nesta quinta-feira a primeira bicampeã mundial 
júnior de judô. A atleta confirmou o favoritismo e subiu 

o lugar mais alto do pódio, no Campeonato Mundial da 
categoria em Paris, na França.

Quero falar da grandeza do Hélio Gracie. O Padre 
Antônio Vieira disse que “o bem nunca vem só, vem 
acompanhado de outros bens”, e aí se alastrou e o 
melhor da nossa mocidade hoje são os que praticam 
os ensinamentos de Hélio Gracie.

Então, muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Agora, concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio, 
primeiro subscritor do requerimento.

S. Exª vai usar da palavra e vai assumir a Pre-
sidência, engrandecendo o Senado da República e o 
jiu-jitsu, porque vou representar o Presidente Sarney 
em outra solenidade.

Com a palavra o Senador Arthur Virgílio. (Pal-
mas.)

Eu nunca o vi lutar jiu-jitsu, mas ninguém luta mais 
pela democracia no Brasil do que Arthur Virgílio. Eu 
posso dizer que ele é campeão da democracia. E seu 
Partido, se assumir o Presidência, nessa alternância 
no poder que caracteriza a democracia que nós ofe-
recemos ao povo do Brasil, deverá muito a este atleta 
discípulo de Hélio Gracie aqui na nossa arena da de-
mocracia que é o Senado da República. (Palmas.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Presidente, para ser bem sincero, até que já me deu, 
em alguns momentos, vontade de lutar jiu-jitsu aqui, 
mas aí quebraria o decoro.

Eu me dirijo, primeiro, à Mesa, ao ilustre Sena-
dor Mão Santa, 3º Secretário do Senado Federal, nes-
te momento presidindo a sessão de homenagem ao 
inesquecível grande mestre Hélio Gracie; ao Ministro 
do STJ e faixa preta de jiu-jitsu Luiz Fux; ao Deputado 
Federal Marcelo Itagiba, também faixa preta de jiu-jitsu; 
ao grande mestre Oswaldo Alves; ao grande mestre e 
um dos maiores amigos que Hélio Gracie teve em vida, 
Prof. João Alberto Barreto; do mesmo modo o mestre 
e faixa preta e vermelha de jiu-jitsu e um dos maiores 
amigos com que contou Hélio Gracie ao longo de sua 
trajetória, Prof. Pedro Valente.

Dirijo-me ao representante do Secretário de Es-
portes do Distrito Federal, Sr. José Landim; à Srª Reila 
Gracie, sobrinha do homenageado e mãe do maior lu-
tador de jiu-jitsu que nós temos hoje no mundo; a dois 
representantes do judô – o Prof. Ricardo Bittencourt 
é um grande lutador de judô, mas, na verdade, é um 
faixa preta de jiu-jitsu do melhor nível – que eu devo 
aqui homenagear: José Mário Tranquilini, campeão sul-
americano, e o Antônio Carlos, o Xuca, que foi campeão 
brasileiro e campeão carioca por diversas vezes. 
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Deixei para o final, saudando as senhoras e os 
senhores presentes, o Prof. Rickson Gracie, que é bi-
campeão do Japan Open, lutador invicto em sua tra-
jetória pelos tatames, um exemplo de vida, um líder 
em sua família. 

Da família Gracie, aqui estão, além do Rickson e 
da Reila, o Prof. Reyson Gracie, que foi meu professor; 
a Bianca Gracie; o Prof. Rolker Gracie. Eu teria que 
citar... Quase todos são familiares. 

Essa figura legendária do Vale Tudo, que é o Eu-
clides Pereira, com quem eu treinei aqui em Brasília 
quando vim pra cá como Diplomata. O Euclides Pereira 
fez lutas memoráveis com Carlson Gracie e com Ivan 
Gomes. E eu sempre, quando me refiro aos treinos que 
fazia com ele, dizia que ia muito bem quando treinava 
de quimono com ele. Tirava quimono e já ficava aquele 
sufoco danado. E depois, eu sentia dor só de vê-lo ba-
ter saco. Aí já dava pra doer. Dá pra imaginar o “casca 
grossa” que ele era e que vai continuar sendo.

O Professor Wallid Ismail, que hoje é um gran-
de empresário dessa coisa importante que são os 
MMA(Mixed Martial Arts), e um lutador da melhor cepa, 
que traduzia as suas lutas pela coragem de arriscar 
sempre. Todas as lutas de Wallid davam muita agonia, 
porque dava a impressão de que em algum momento 
ele poderia cair, mas acabava caindo o outro. E o Prof. 
Sérgio Barreto, que consolidou um trabalho que vinha 
sendo feito pelo grande Mestre Armando Wriedt. 

Foi o Prof. Sérgio Barreto, que trouxe o jiu-jitsu 
para Brasília, e aqui nós temos um jiu-jitsu de bom 
nível. Aqui há inúmeros atletas do Amazonas. E se le-
varmos em conta que o Brasil é o maior polo mundial 
de jiu-jitsu e que o Rio de Janeiro é o principal polo 
brasileiro, eu diria, sem medo de errar, que o Amazo-
nas é o segundo. 

Aqui, temos o mestre Henrique Machado, que 
preparou, entre outras pessoas, o Jacaré; o Prof. Pau-
lo Coelho; o Prof. Ednei... Tenho muito medo de citar 
e fazer omissões, mas estão todos eles tresnoitados, 
sem dormir. Temos também o Prof. Elvis Damasceno, 
que é o Presidente da Federação Amazonense de 
Jiu-Jitsu, enfim... 

Senhoras e senhores, antes de mais nada , eu 
gostaria de tratar de uma questão muito prática. Esta-
mos às vésperas das Olimpíadas de 2016, que é logo 
ali, daqui a poucos anos. O Brasil tem que cuidar da 
segurança pública, o Brasil tem que cuidar da infraes-
trutura das cidades brasileiras, sobretudo do Rio de 
Janeiro – temos a Copa antes, que vai ser no Brasil 
inteiro –, e eu estou muito interessado em buscar co-
ordenar aqui, no Congresso, Senador Mão Santa, um 
movimento, para que o Brasil não seja exótico, por par-
te do seu Comitê Olímpico Brasileiro, e não invente... 

Cheguei a ver, numa revista, que poderiam convocar 
o rugby, para virar esporte olímpico – isso é dar uma 
medalha para australiano ou para inglês, e não vejo a 
menor graça nisso – ou o golfe e aí os Estados Uni-
dos trazem o Tiger Woods e a brincadeira acaba logo 
antes de começar.

Eu nem diria que fosse talvez a vez, Rickson, do 
jiu-jitsu já, por uma porção de razões, mas eu diria que 
seria de imensa sabedoria que um dos dois esportes 
que o Comitê Olímpico Brasileiro pode indicar como 
esportes convidados para participarem da Olimpíada, 
valendo medalha, seria o Submission Grappling, que 
seria uma réplica, desde que as regras fossem acer-
tadas...Sei da opinião do Prof. Beto Leitão: as regras 
teriam de ser acertadas, porque as regras não seriam 
bem as do Abu Dhabi Combat Club, o famoso ADCC, 
que é um grande campeonato de luta agarrada, para 
falar uma linguagem que as pessoas entendem melhor, 
sobretudo lá fora. Não sei se seriam as regras... Enfim, 
não seria greco-romana, porque essa já está na Olim-
píada. Teria que haver um acerto de regras. Mas se o 
Brasil convidar essa modalidade, Prof. Tarcísio Moreno, 
o Submission Grappling, o Brasil pode levar, talvez, 
oito ou dez medalhas de ouro só aí. 

Então, sou a favor, primeiro, de que o Brasil não 
seja exótico, não traga nada exótico, nada que não 
interesse à massa brasileira, e esse é um esporte de 
massa, haja vista o número de pessoas que aqui se 
reúnem e o número de pessoas que estão nas web tvs
a esta altura mobilizadas para nos ouvir; e, segundo, 
de evitar trazer esportes coletivos, que, por mais que 
sejam valorizadíssimos e valorosos, são esportes que, 
ao se vencer uma competição árdua, dura, se leva uma 
medalha. Teríamos que privilegiar esportes que fizes-
sem o Brasil cair da situação lamentável de quatro ou 
cinco medalhas em uma Olimpíada para alguma coisa 
próxima de vinte medalhas, enfim.

Eu vi, outro dia, uma revista especializada em 
jiu-jitsu, a Tatame, dizendo que o Brasil teria caído da 
24ª posição na última Olimpíada para a 8ª posição 
se, por exemplo, valesse a modalidade, Prof. Wallid, 
do Grappling.

Então, essa é uma luta que vamos fazer de manei-
ra muito prática, procurando chamar aqui o Dr. Carlos 
Arthur Nuzman e mostrar a ele que não há nada mais 
correto do que fazer um simples feijão com arroz. E 
feijão com arroz manda trazer medalha. Trazer meda-
lha é trazer medalha no campo do Brasil.

O Brasil não vence os Estados Unidos no bas-
quete profissional. Não vence! Nós não vamos produzir 
nunca boxeadores como Cuba produz, como os Estados 
Unidos produzem. E nós temos os melhores lutadores 
de jiu-jitsu. Nós somos uma potência no judô. Nós so-
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mos uma grande potência, hoje em dia, no muay thai. 
Estou muito convencido disso. Está por aqui o meu pro-
fessor Dídimo. Não sei se o Reyson sabia, mas estou 
fazendo muay thai e estou muito apaixonado por essa 
arte bonita que completa demais o jiu-jitsu. Então, te-
mos todas as condições de reunir um grupo de atletas 
que, a começar pelo filho da Reila, pelo Roger, traria 
medalhas de ouro para o Brasil, e daríamos a esses 
atletas a oportunidade de realizarem o sonho olímpico, 
o sonho de disputarem uma olimpíada e de realizarem 
um belo trabalho pelo País. (Palmas.)

Eu gostaria de citar ainda a presença do Saulo 
Ribeiro, pai do professor Saulo Ribeiro, que fundou a 
universidade de jiu-jitsu em Chicago e é irmão de um 
dos grandes campeões e um dos grandes rivais do 
Roger, que é o Xande Ribeiro, Alexandre Ribeiro.

Não vou citar mais ninguém. Vou simplesmente 
fazer a minha fala, porque quero homenagear todos 
na pessoa do professor Tarcísio Moreira.

Eu dizia à Reila que vi, há dias, uma foto do pro-
fessor Carlos Gracie junto com o professor Pedro He-
metério na praia. O professor Carlos Gracie tinha, mais 
ou menos, o corpo do Reyson. Era impossível alguém 
acreditar que aquele homem pudesse obter resultados 
práticos no confronto com quem quer que fosse. E eu 
me lembro dele, já com 74, 75 anos de idade, saltan-
do de uma altura de quatro metros, protegido por li-
gamentos e por joelhos que eu não tenho e a maioria 
dos senhores aqui certamente não têm. Eu o via pular 
de uma sacada na sua casa em Teresópolis e cair feito 
um gato, amortecendo sua queda com a flexibilidade 
que ele recebera de Deus e cultivara ao longo de tanto 
tempo de ginástica e prática de jiu-jitsu, enfim.

A vida do jiu-jitsu começou com Carlos Gracie, 
aluno de Conde Koma, e passou para Hélio Gracie o 
jiu-jitsu que aprendera com o intrépido japonês que 
eles, paraenses, conheceram em Belém do Pará.

Hélio Gracie depois desenvolveu – e foi passando 
para seus alunos, que foram, por sua vez, desenvolven-
do também – outras técnicas. O jiu-jitsu é uma ciência, 
e ciência não tem limites. Hélio Gracie desenvolveu as 
bases do que hoje chamamos de Brazilian Jiu-Jitsu, 
uma coisa tão respeitada no mundo. Reuniu um grupo 
de professores e alunos: o principal deles está aqui, o 
professor João Alberto Barreto; também o professor 
Hélio Vigio, que infelizmente não pôde estar presente; 
o professor Haroldo Brito; o professor Reyson Gracie; 
o professor João Carlos Ataíde; o professor Sérgio 
Barreto; o professor Álvaro Barreto, que também não 
pôde vir, pois tem compromisso neste momento fora 
do País, e fez época com a sua academia, no centro 
da cidade do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco. 
Fez época!

O jiu-jitsu, em função da grande explosão do 
judô, que se tornou uma luta muito apreciada e muito 
difundida, ficou restrito a um grupo pequeno de pesso-
as que o praticavam. Isso era uma coisa boa, por um 
lado, se falarmos egoisticamente, pelo fato de domi-
narmos uma arte que era muito pouco conhecida das 
demais pessoas, o que nos dava um grande privilégio 
em termos de segurança pessoal, em termos de co-
nhecimento. Ou seja, cada membro daquela seita se 
sentia um super-homem e, de certa forma, o era. Isso, 
até o momento em que o jiu-jitsu explodiu, e explodiu 
ganhando paulatinamente público no Rio de Janeiro, 
Manaus, que foi um polo para o qual contribuíram mui-
to os professores Osvaldo Alves e Reyson Gracie. E 
o filho mais velho de Hélio Gracie, Rorion Gracie, vai 
para os Estados Unidos e idealiza essa coisa que hoje 
é o octagon. Ou seja, a ideia de uma luta em que, di-
ferentemente do ringue, não houvesse espaço para o 
oponente que estivesse em desvantagem escapar do 
combate frontal.

E Rorion, com muito tino empresarial e com muita 
persistência, depois de passar por momentos muito di-
fíceis nos Estados Unidos, transforma aquilo numa luta 
profissional, o UFC, Ultimate Fighting Championship, 
que depois ele vende para os irmãos Fertitta. Os ir-
mãos Fertitta vendem para o Dana White, que hoje está 
pelo menos muitas vezes milionário com um esporte 
que compete com o basquetebol e com o beisebol nos 
Estados Unidos, quando se trata de pay-per-view,
quando se trata de afluência aos estádios.

Aí, as pessoas perceberam que houve dois mo-
mentos: o primeiro momento, em que o jiu-jitsu sur-
preendeu a todos, quando o Royce Gracie, que foi um 
herói tricampeão do UFC, com 80 quilos – e não é só 
ter 80 quilos, tinha uma figura franzina e tem uma fi-
gura franzina –, enfrentou e derrotou os homens mais 
fortes do planeta: Ken Shamrock, Dan Severn e, o que 
era pior, sempre por golpe e sempre dando aos leigos 
espectadores norte-americanos a ideia de que ele ia 
perder e terminava braço ou pescoço.

Veio depois uma fase em que as pessoas co-
meçaram a aprender um pouco de jiu-jitsu. Não pre-
cisava saber muito. Bastava saberem um pouco para 
sustentarem aquela coisa do ground and pound: ficar 
na guarda, não precisar sair da guarda, não precisar 
saber passar a guarda; bastava serem fortes, levantar 
e começar a socar o que estava em baixo.

Essa fase foi uma fase dura, de readaptação dos 
lutadores do jiu-jitsu. Não quero falar só deles. Eu quero 
falar de Hélio Gracie no final. Essa fase foi muito dura. 
Apareceram aqueles grandes wrestlers; houve a luta 
do Fábio Gurgel, com 90 e poucos quilos, contra um 
homem de 130, muito forte, um grande wrestler; uma 
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luta que Fábio Gurgel aturou heroicamente. Houve uma 
luta do Murilo Bustamante contra um outro cidadão que 
pesava 150 quilos, uma coisa heróica também. Mas 
compreendemos ali também que duas coisas preci-
savam acontecer: aprofundar, no lutador de jiu-jitsu, 
outras técnicas, já que os outros praticantes estavam 
aprendendo jiu-jitsu, e, por outro lado, dividir essa coi-
sa por peso, porque está chegando a um ponto, dizia 
para Reila ainda há pouco, que as pessoas eram mais 
fracas antes, eram menores.

O Carlson fez o que fez. Quero aqui homenagear 
o grande mestre Carlson Gracie, meu professor e um 
herói. Ele fez o que fez, pesando 76 quilos. Euclides 
pesava mais ou menos isso. Waldemar Santana, que 
era tido como um animal de forte, enfrentou o Hélio 
Gracie por 3 horas e 42 minutos na ACM, Associação 
Cristã dos Moços, no Rio de Janeiro, com vitória para 
ele. Mas ele tinha 25 anos, 88 quilos; Hélio Gracie tinha 
63 quilos, 45 anos. Três horas e quarenta e dois minu-
tos de luta seguida. Waldemar era tido como homem 
excepcionalmente forte. As pessoas hoje são muito 
fortes. Hoje qualquer menino chega a 100 quilos com 
muita facilidade, desde que bem alimentado. Por isso, 
quero louvar o Tranquilini por fazer esse belo trabalho 
social que ele faz como professor de judô que é, mas 
faz, sobretudo, como homem comprometido com o seu 
País, que é também.

E aí nasceram as MMA, Mixed Martial Arts. Foi 
o Royce assustando todo mundo nos Estados Unidos, 
e o Rickson fazendo a mesma coisa no Japão, enfren-
tando seis adversários muito duros, inclusive o princi-
pal ídolo japonês, dizimando esse moço e mostrando 
a superioridade de sua luta. Mas, hoje, os lutadores 
de jiu-jitsu fazem o que sempre souberam fazer e são 
muito completos, também – como os demais procu-
ram ser completos.

E percebo que esse refinamento do chão é sem-
pre uma vantagem muito grande, embora nós não 
encontremos mais ninguém que ouse pisar em um 
tatame, ou melhor, em um ringue – perdão – ou em 
um octagon sem conhecer chão. É uma temeridade. 
É uma temeridade, realmente, quando se trata des-
sa luta – que eu não chamaria de vale-tudo, porque 
não é uma luta violenta; é uma luta com regras, mui-
to mais leve do que essa covardia contra cidadãos 
desarmados nas ruas, muito mais leve do que uma 
pessoa preparada bater em uma pessoa que não é 
preparada. Ali são pessoas iguais, pesos parecidos, 
assistência médica, juiz que sabe a hora de mandar 
parar. É um entertainment. É uma grande indústria 
que dá emprego a milhares de brasileiros: para quem 
carrega o balde, para quem carrega a cadeira para o 
lutador descansar; dá emprego para lutadores – e o 

Wallid hoje é um grande promotor –; dá emprego para 
técnicos das várias modalidades; dá emprego para os 
preparadores físicos, específicos – o preparador físico 
de natação é uma coisa, o preparador físico de jiu-jitsu 
é outra coisa, pois têm que preparar certos músculos 
para os momentos de explosão, para os momentos de 
resistência. Então, hoje em dia nós temos um grande 
espetáculo de entertainment.

Fui a Los Angeles ver a luta de Lyoto Machida 
com Maurício Shogun e percebi, inclusive, um desejo 
danado de Shogun levar a luta para o chão. Percebi 
que, apesar de faixa preta e bom lutador, Machida 
não queria ir par ao chão. Ele sabia que o chão seria, 
talvez, uma coisa decisiva para o outro e foi levando 
a luta de um jeito que eu não gostaria de ter sido juiz 
daquela luta, de jeito nenhum.

Eu sou a favor, Rickson, de que se acabe com 
essa história de, no vale-tudo, no MMA, se dar a vitória 
ao atual campeão. Numa corrida de cavalos, um nariz 
define a favor do cavalo que tinha o nariz na frente; na 
natação, se o Cielo ficar um dedinho atrás do outro, 
quem ganha é o outro. Então, sou a favor de que vença 
aquele que venceu a luta, aquele que realmente der-
rotou o outro, que fez mais, que somou mais pontos, 
que foi superior, enfim. Esse é um esporte que adoro, 
que amo, que admiro muito, mas para mim é um ví-
cio que o boxe tem dizer que é preciso vencer muito 
flagrantemente um campeão para tomar do campeão. 
Não entendo que seja assim. Entendo que a obrigação 
do campeão é vencer flagrantemente o outro para se 
manter campeão.

Esta sessão nasceu de um desejo que eu tinha 
– e transmiti isso ao Royler, que é talvez o lutador com 
mais títulos no jiu-jitsu de quimono, além de ter sido 
um bravo lutador de MMA, com um belo currículo no 
Japão e muitas lutas pelo Brasil afora. Uma vez ele 
veio aqui me visitar e conversamos muito. Falei para 
o Royler que nós tínhamos de fazer uma homenagem 
ao pai dele. Eu gostaria de ter feito uma homenagem 
ao Professor Carlos Gracie. O Senado vivia em crise. 
Gostaria de ter feito uma homenagem ao Carlson. O 
Senado vivia em crise e não tinha clima para que fi-
zéssemos isto que estamos fazendo hoje. Mas, com ou 
sem crise, não era possível deixar passar o falecimento 
de Hélio Gracie. Tive ocasiões de declarar isso.

Fiz uma entrevista outro dia para uma Web TV 
que há aqui em Brasília – dizem eles que têm 200 mil 
telespectadores, pelo menos, no mundo inteiro –, e es-
tava ao meu lado aquele faixa preta que fez aquele belo 
trabalho de abrir o jiu-jitsu, Pedrinho, para os Emirados 
Árabes. Conquistou o Xeque Tahnoon, e hoje o jiu-jitsu 
é um esporte obrigatório – coisa que não é ainda no 
Brasil – nos Emirados Árabes. Estávamos lá falando 
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e, de repente, houve uma declaração do notável, fan-
tástico lutador Anderson Silva. A meu ver, temos que 
ter noção de humildade. Grande lutador, pequeno lu-
tador, todo mundo deve ser humilde; não se deve pisar 
de salto alto. Mas Anderson Silva, referindo-se, se não 
me engano, ao Rickson, disse uma coisa do tipo: os 
Gracie passaram. Eu disse: longe de mim desmerecer 
o lutador Anderson Silva, que é um lutador excepcio-
nal, um lutador fantástico, que eu admiro, vibro com 
as lutas dele – não sei se vou vibrar tanto quando ele 
enfrentar o Vítor Belfort –, mas a humildade deveria 
fazê-lo não questionar os Gracie; deveria, ao contrá-
rio, pagar royalties das bolsas dele. De cada luta, ele 
deveria pegar um percentual e depositar na conta da 
família Gracie, porque ele não teria jamais despontado 
como despontou para o estrelato mundial se não fosse 
o que recebeu de oportunidades. (Palmas.)

Lembro-me aqui do Rolls, que era um fenôme-
no. Jamais vi uma pessoa tão habilidosa usando um 
quimono. E também, quando fazia boxe, aquele estilo 
dele, no centro do ringue, parecia o lutador Jack Demp-
sey – me lembrava muito aquilo –, mas, infelizmente, 
a natureza não deu a ele o vigor físico que deu ao 
Rickson, que é outro fenômeno e, sem dúvida, uma 
figura absolutamente imbatível quando se trata de luta 
de quimono. Não tenho nenhuma dúvida de que, se 
quisesse prosseguir por mais tempo na sua carreira, 
continuaria sem perder, porque jamais perdeu e não 
haveria de aprender a perder agora.

Eu me lembro do Professor Reyson Gracie. Ma-
grinho como é, jamais vi uma pessoa utilizar tão bem 
a sua nenhuma força física. E já vi momentos de muita 
explosão do Reyson. Jamais vi alguém utilizar tão bem 
a sua notável força física.

Mas eu queria falar do Professor Hélio Gracie. Pri-
meiro, uma figura que era um exemplo. Segundo, uma 
figura muito dura no trato. Eu mesmo muitas vezes fui 
admoestado por ele; ele me tratava como se fosse um 
filho e, na hora em que tinha que brigar com os outros, 
brigava comigo também. E o meu maior contencioso 
com ele, Reyson, foi uma época em que ele saía de 
casa às cinco da tarde para ir a um sítio que ele tinha 
perto de Itaipava. E Rolls, eu e uma porção de outros 
entrávamos na casa dele, que era uma casa enorme, 
e fazíamos festas memoráveis lá. E ele odiava aquilo. 
Ele tinha ódio daquilo. E um dia ele chamou o Rolls e 
disse: “Vocês não podem continuar com essa bagunça, 
com essa palhaçada, com essa desmoralização aqui na 
casa”. E disse que nós tínhamos que parar com aquilo. 
E como nós não paramos, ele disse: “Eu vou travar com 
vocês uma luta: vou ficar aqui, não saio mais daqui, 
vou prejudicar minha saúde – eu quero viver muito e 

não quero ficar aqui na poluição do Rio de Janeiro –, 
mas vou ficar aqui e vocês não vêm para cá”.

Essa luta nós vencemos porque ele aguentou três 
meses. Chamou o Rolls, que jurou de pés juntos que 
nunca mais faria aquilo. Assim que ele virou as costas, 
nós descumprimos a palavra, entramos e fizemos uma 
belíssima festa na casa dele. Então, havia momentos 
em que ele ficava realmente abespinhado conosco. Mas 
quantas lições de integridade moral, quantas lições de 
determinação... Eu me comovo... (Palmas.)

Lutador de jiu-jitsu chora também. (Palmas.)
Não é só o Hélio Gracie. Eu duvido que qualquer 

uma das pessoas que vá falar aqui não se emocione 
também.

À influência do jiu-jitsu na minha vida eu devo 
muito, talvez tudo que sou.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 

choro traduz a força desse homem líder que é Arthur 
Virgílio.

Convidamos, como sinal de respeito e admiração, 
para presidir esta sessão, o Senador subscritor, que 
se inspirou para fazermos esta homenagem do Brasil 
a Hélio Gracie, Senador Arthur Virgílio.

O Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Arthur Virgílio.

O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB – AM) 
– Com a palavra uma figura também muito capaz da 
superação, até porque enfrenta problemas de fragili-
dade muscular nas suas pernas, e que é um boxeador, 
o Senador Magno Malta. (Palmas.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Quero 
saudar todos: a Mesa; o Senador Arthur Virgílio, que 
preside esta sessão absolutamente importante; as fi-
guras todas, que já foram devidamente apresentadas; 
o Brasil; os que nos veem ao vivo pela TV Senado e os 
que nos ouvem pela Rádio Senado ao vivo. 

Esta sessão se reveste de uma importância mui-
to grande para a vida brasileira. Eu vinha no corredor, 
Arthur, e vi um cidadão parado em frente ao telão, 
dizendo: “Isso aqui virou brincadeira! Sessão até de 
jiu-jitsu, de luta!”

Eu não respondi. Espero que ele esteja parado 
em frente ao telão para me ouvir agora. 

Mas eu estou tão emocionado que não estou 
conseguindo articular as minhas palavras. Se o maior 
orador da Casa chorou... Porque ele, além de ser bom 
no jiu-jitsu – eu nunca vi, mas acredito nele, Arthur –, 
orador eu sei que ele é. Mas, hoje, acho que a força 
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da emoção o deixou fazer só relato. Ele só fez relato. 
Ele se bloqueou totalmente. 

A minha mãe, Arthur, era analfabeta profissional. 
E minha mãe dizia que quem não chora não tem ca-
pacidade de amar. E, na verdade, nós somos levados 
pela cultura – algumas pessoas – de que homem não 
chora. Homem chora. 

O choro de Arthur representa, neste momento, o 
lamento de uma Nação absolutamente tomada e assal-
tada pela violência – drogas, pedofilia, abuso de crian-
ça, famílias sofridas, angustiadas, dilaceradas, mortas 
no meio do caminho. E hoje eu vejo, nas avenidas do 
Brasil, Senador Arthur, meu amigo Wallid, profissionais 
das drogas. Em alguns viadutos, nas pequenas e nas 
grandes cidades, estão sobrevivendo lixos humanos. 
Gente de tenra idade, que nem começou a viver ainda 
e já morreu. Sabem quem são eles? São nadadores 
que não conseguiram dar a última braçada; são corre-
dores sem a última passada; são lutadores sem fôlego 
para o último round. Eles largaram as medalhas pelo 
meio do caminho, cinturões ficaram perdidos debaixo 
das avenidas, porque as drogas lhes tiraram o direito 
ou mataram a sua infância, ou o abuso, porque o Brasil 
não tem a visão de que o esporte... Nós fomos acultu-
rados para o futebol, que é absolutamente importante 
para nós, mas o Brasil tem uma vocação para vencer 
que não dá para escrever em nenhum livro. 

Num País com tanta violência, onde as escolas 
são quebradas, professores são agredidos, portões 
são pichados, eu fico pensando: toda vez que estou na 
frente da televisão, porque sou um compulsivo, Wallid, 
só vejo Première Combate. Quando chego em casa, 
estou desligado, sei tudo o que você falou. Arthur, você 
pensa que fala muito? Quando vê Wallid dando entre-
vista, não fica com inveja, não? Wallid quer tomar o 
microfone do cara, bicho, mas ele é seu conterrâneo, 
tem escola, né? 

Eu sei tudo, conheço todo mundo e, para entrar 
onde quero, Arthur Virgílio, discordando de você pela 
primeira vez quando disse que o Brasil não tem vocação 
para o boxe, quem tem é Cuba. Olha, não se esqueça 
de que os nossos campeões de MMA são preparados 
pelo Dória, o boxe deles é do Dória, que é o melhor do 
mundo e é um baiano. (Palmas)

Temos, sim: Popó é tetra campeão do mundo. 
Popó é tetra do mundo. O que este País não tem é 
vocação para assistir a outros esportes, e os homens 
públicos deste País acham que nós só temos futebol.
(Palmas)

Quando eu assisto ao Première Combate, eu 
vejo o Octogon, eu vejo os ringues, eu fico pensando 
por que o Ministro da Educação, que é um jovem, não 
despertou ainda. Porque, se nós tivéssemos uma es-

cola de jiu-jitsu, uma escola de MMA, de muay thai, 
de junção de lutas, sejam quais forem, nas escolas do 
Brasil, modalidades como matérias, escolas em tempo 
integral... Nós não brigamos para ter as crianças na 
escola? Mas para dar que tipo de atividade? Só para 
dar comida? Ontem, o Brasil jogou futebol de areia nos 
Emirados Árabes. Eles criaram um banco para poder 
patrocinar o futebol de areia!

O vôlei de praia, que são dois, são patrocinados 
pelo Banco do Brasil. A Caixa patrocina o que quer. Eu 
levei o Popó ao Lula. Eu uso essa figura porque ele é 
meu irmão mais próximo. Se esse cara não fosse tomar 
porrada na cabeça lá fora... Ah, por que Popó parou 
tão cedo? Ele sabe por que ele parou. Já tem do que 
sobreviver, por que ficar tomando porrada na cabeça? 
Se ele já conseguiu dar a casa da mãe dele, a casa 
dos irmãos? Se não fosse lá fora, se ele fosse esperar 
um patrocínio do nosso País – isso é triste, Senador 
Arthur Virgílio! –, o Popó nunca teria sido Popó.

E eu vejo esse meninos do MMA e vejo como 
o Première Combate – eu preciso me render a esse 
canal que cobre tudo, escolinha de favela –, e vejam 
esses meninos que começaram ontem, venceram três 
campeonatos de Fight no Brasil. Venceram o Jungle 
Fight. Sabem o que eles fazem? Eles já se animam e 
criam uma obra social na comunidade. Aí você só vê 
os caras dando entrevista. “Ganhei duas lutas, mas 
já tenho uma obra social.” Ele nem chegou ainda, ele 
nem tem nem patrocínio ainda, mas está reclamando 
patrocínio para as crianças da comunidade.

Não nos falta vocação para o boxe nem para o 
muay thai. O que falta ao Brasil é visão.

Senador Arthur Virgílio, com todo respeito, nós 
tínhamos de marcar uma audiência pública na Comis-
são de Direitos Humanos, sei lá, e convidar os Presi-
dentes do Banco do Brasil e da Caixa.

Quando vejo os promotores desses eventos no 
Brasil, como o Wallid, que, de todos, acho que foi o 
que mais conseguiu sensibilizar a classe mandatária 
do País no seu Estado e vira referência, vira exemplo, 
para os outros Estados, para os Prefeitos, para os ou-
tros Governadores.

É verdade que chegou alguém ao meu gabinete 
quando eu estava ouvindo o seu discurso, Arthur, por-
que escuto todos os discursos de Arthur, eu sou fã de 
Arthur. Eu já disse aqui que, se o espiritismo estiver 
certo – eu sou cristão, não sou espírita –, mas, se esse 
negócio de reencarnação é verdade – eu sou cristão, 
não é nisso em que creio –, mas, se é verdade e se 
um dia a retórica, a oratória viveu e foi gente, morreu 
e encarnou em Arthur. (Palmas.)

Mas não ouvi essa parte, Arthur, quando você fa-
lava que ainda não é hora de o jiu-jitsu ser um esporte 
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olímpico, mas acho que, pelo menos, esta Casa poderia 
fazer um ofício ao comitê organizador para convidar 
o jiu-jitsu para, pelo menos, fazer uma demonstração, 
porque, de todos, é o mais bonito. (Palmas) De todos, 
é o mais bonito e trata com inteligência.

Arthur, minha mulher estava dormindo, mas ela 
já se acostumou, enquanto eu estava vendo Minotauro 
e Bob Sapp. Eu falava para minha mulher: “Minotauro 
aceitou essa luta.” E ela: “Vai dormir, homem. Quem é 
esse Minotauro?” Eu dizia: “Então, acorde só um pou-
quinho e vire ali. Veja o tamanho do homem com quem 
ele vai lutar.” Ela virou, olhou para a televisão, acertou 
o olho e falou: “Misericórdia!” Virou e dormiu.

E Bob Sapp partiu. Aquela montanha caiu em 
cima de Minotauro e parecia um adulto de 160 quilos 
em cima de uma criança de oito anos desnutrida. Em 
alguns momentos, eu procurava Minotauro debaixo 
de Bob Sapp e não achava. Ele só colocava o nariz 
para fora para respirar. Vai e vai, vai e vai, o homem 
com aquela força toda. Minotauro pegou o braço do 
gigante. O gigante levantou e ele, com o braço, deu um 
bate-estaca e meteu as costas dele no chão. Soltou e 
foi para cima de novo. No segundo round, começou 
ofegante; e Minotauro pegou o braço. Então, doutor, 
o gigante veio ao chão. Golias colocou o gigante para 
chorar. O braço dele é maior do que Minotauro.

Então, o jiu-jitsu, de todas as lutas, é a mais bo-
nita, é a mais charmosa (Palmas). Embora eu faça 
boxe há oito anos. O campeão brasileiro, o Luciano, é 
da minha instituição de recuperação de drogados. Há 
30 anos, eu tiro drogados da rua. (Palmas) Tem um 
belo de um ringue lá, ele é o campeão latino também, 
o Luciano Olho de Tigre. E, no outro galpão, eu tenho 
um tatame, onde os meninos ficam se jogando, jun-
tam dinheiro, os que estão internados pedem à mãe 
para comprar quimono. Você precisa fazer uma visita 
lá, Wallid. Aliás, precisamos levar o Jungle Fight ao 
Espírito Santo, meu Estado, na cidade de Vila Velha, 
e fazer um grande evento lá para o Brasil.

Por isso, rendo-me aqui e acho que temos pro-
fessores os mais contundentes e preparados no Brasil, 
para serem chamados pelo Ministério da Educação a 
se inscreverem nos seus Estados e Municípios e se 
tornarem professores da rede pública, se é que o País 
tem um programa de combate à violência.

Comprometo-me a fazer o ofício e assinar com V. 
Exª para convidar os presidentes do Banco do Brasil e 
da Caixa. Fico pensando por que a Nestlé, por quem 
tenho muito respeito, porque a Garoto é do meu Muni-
cípio, que vende leite para criança, a Estrela, que faz 
brinquedo, quem lida com criança tinha que estar pa-
trocinando essa safra maravilhosa de lutadores que o 
Brasil tem. Porque se, já somos hegemonia do mundo 

sem patrocínio, com patrocínio não sei se produzirí-
amos uma humilhação. E quando falo do Lyoto... não 
vou falar; do próprio Anderson Silva, do meu amigo 
Vítor Belfort, acho que o dono do MMA até casou uma 
coisa errada, Vítor com Anderson.

O Arthur fazia aqui uma referência e até fiquei 
meio chocado, porque tenho no Anderson uma figu-
ra, é meu ídolo como lutador, o Mike Tyson do MMA, 
é um brasileiro. Se errou, quem fala com o cotovelo 
é obrigado a desmentir com a boca. Se ele falou, vai 
ter que desmentir, mas acho que os Gracie passaram 
mesmo. Eu acho. Passaram a informação, passaram 
os dados mais importantes, passaram o pulo do gato, 
foram eles mesmo. Então, quem sabe ele nem errou, 
Arthur. Eles passaram tudo que temos hoje. Daí você 
vê um cara lá do Cafundó do Judas, vai lutar com um 
brasileiro e diz: “Vou manter a luta em pé, vou tentar 
segurar em pé porque se eu for para o chão, eu tenho 
um chão razoável, mas ele é muito bom, mas ele é 
muito bom”. Então, os Gracie passaram e passaram 
tudo e viraram essa referência mundial e, para nós, 
além de referência, reverência no Brasil pelo que eles 
passaram de informação que nos orgulha muito. 

Ali está um filho com a cara de lutador, ele não 
ri nunca. Você não vai enfrentar ninguém agora. Não 
está olhando no olho de ninguém. Esse momento é de 
vocês, esse momento é da sua família, porque todos 
aqui são filhotes dessas informações. 

No dia da homenagem em que o Sport TV fez 
ao patriarca da família, eu assisti a tudo, a determina-
ção e a filosofia de vida desse homem e você ouviu 
o comentário das pessoas que conviveram, dos que 
começaram lá do nada, meninos de 18, 17 anos como 
você e o que eles falavam desse homem, uma coisa 
de dar inveja e de querer ter convivido naqueles dias. 
Por isso, eles passaram mesmo, mas passaram tudo 
que o Brasil tem hoje. 

A minha alegria de poder me pronunciar nesta 
sessão. Eu dizia ao Vítor Belfort, antes de viajar, acho 
que o cara casou errado, porque são dois ícones bra-
sileiros já com a idade que têm, e acho que não era 
hora de cruzar. Eu não gostaria de ver. De um eu sou 
fã e o outro é meu amigo, até meu irmão de fé. Um tem 
tudo a perder, o outro não tem nada a perder. Se o Vi-
tor ganhar, ganhou do Anderson. Encerra-se um ciclo 
de vitórias seguidas. Se o Vítor perder está voltando, 
está retomando, quer dizer, não tem nada a perder, tem 
tudo a ganhar. E, se ganhar, ganhou do Anderson, vira 
uma referência acima do próprio Anderson. 

E fico muito feliz, Senador Arthur, porque o senhor 
proporcionou a mim e a tantos outros este momento. 
Fico mais feliz porque não é sessão solene comum. De 
vez em quando a gente vem aqui fala de uma assun-
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to da sessão solene que a gente nem sabe o que é, 
foi convocado por outro Senador. Só assisti a sessão 
solene do Exército, a Marinha e da Aeronáutica, que 
enche aqui porque o efetivo vem porque tem que vir. 
Mas sessão solene vem muito pouca gente, e hoje vejo 
o plenário lotado, uma sessão bonita. E espero que, no 
próximo ano, V. Exª peça outra para gente comemorar 
os patrocínios do Banco do Brasil, da Caixa Econômica. 
Fico pensando por que a Petrobras patrocina corredor 
da Fórmula 1, que não é filho desta terra, o carro não 
é nosso, o piloto não é nosso. (Palmas)

Hoje, patrocina até forró. E nós temos um time 
de campeões neste País e que poderia fazer a dife-
rença no combate à violência. Eu não gostaria de ver 
o pré-sal discutindo só... E queria chamar V. Exª para 
me ajudar. O pré-sal vai servir ao saneamento bási-
co e à saúde. Isso é importante demais! Mas pré-sal 
tem de financiar a segurança pública. E não se fará 
segurança pública fora da família e, no segundo mo-
mento, da escola. E a escola vai ter de inserir, sim, a 
atividade esportiva que, no Brasil não é só escolinha 
de futebol... Aliás, escolinha de futebol também não 
recebe patrocínio. Mas o time de futebol de areia, o 
futevôlei, o vôlei de praia, o vôlei de quadra, tudo está. 
Eu quero conclamar a Nestlé, Grupo Gerdau, o Itaú 
e o Bradesco que, no ano passado, faturaram mais 
que o Produto Interno do Brasil. Vocês que assistem 
luta e acham bonito, senhores empresários que veem 
e ficam grudados no Sport TV... Até a Rede TV está 
transmitindo agora. Parabéns ao Amílcar, da Rede TV, 
e parabéns para o Première Combate. Saiba que para 
o sujeito entrar ali, chegar naquele momento de uma 
competição importante ao ponto de vir à televisão, 
o esforço é absolutamente grande, sacrifícios foram 
feitos. Ora, nós precisamos mudar essa cultura. Eu 
aqui, publicamente, me comprometo, até porque sou 
fã incondicional, sou combatente da violência, sou 
combatente do abuso de crianças neste País e há 30 
anos tiro drogados da rua. E o esporte, sem dúvida 
alguma, é o viés absolutamente mais importante tanto 
para prevenir como também para curar. 

De maneira que conclamo as autoridades e con-
clamo a nós aqui do Senado para que rapidamente nos 
articulemos nesse sentido para não esfriar o sangue. 
Porque tem esta história também, não é? Passou a dor 
de dente, ninguém liga mais. Que façamos esse ofício 
hoje, que assinemos hoje, que chamemos o Senador 
Paulo Paim, a Comissão de Direitos Humanos, que 
os convidemos. 

O Ministro do Meio Ambiente sai pelo meio da rua 
pedindo a legalização das drogas. É o fim do mundo, 
é uma piada isso! Meu Deus! Tanta violência, tanta 
família chorando, e um Ministro fazendo apologia às 

drogas na rua. A saída não é essa, Ministro. A saída 
é o esporte. (Palmas.)

A saída é o esporte, Ministro Minc, não a legali-
zação de droga!

Senador Arthur Virgílio, V. Exª está representando 
o jiu-jitsu, assim como Marco Maciel é representan-
te da CNBB aqui. O Senador Marco Maciel não está 
aqui porque ele não é da luta, ele é da educação. Até 
porque, se ele fosse lutador, qual seria o peso dele? 
Peso sombra.

Você terminou seu discurso chorando, vou termi-
nar o meu sorrindo. E, em nome do meu amigo Popó, 
corroborado pelo sobrenome Gracie, Popó, filho de D. 
Zuleica, lá da Baixa de Quinta, cria de Dória. Aquela 
penúltima luta de Minotauro, em que ele foi nocaute-
ado, entrou um jab de Frank Mir e em seguida entrou 
um direto. Ele caminhou para cima de Frank Mir com a 
guarda aberta. Eu falei para a minha mulher: “Será que 
Dória não falou nada?” A guarda aberta... E, na última 
hora, ele lutou com a guarda em cima o tempo inteiro. 
Aquilo foi papel de Dória. E aí o nosso querido Randy 
Couture, reverenciado pelos americanos e respeitado 
por nós, dormiu, beijou a lona, na frente do menino lá 
de Vitória da Conquista, cria do jiu-jitsu, Minotauro.

O Lyoto também está vivendo em outro Estado, 
mas é da Bahia também. Eu, que sou ali de Itapetinga, 
filho de uma faxineira chamada D. Dadá, cheguei aqui 
nesta Casa sem padrinho, sem grupo, sem ninguém, 
porque Deus quis. Certamente, Senador Arthur, uma 
das missões mais bonitas, minha e sua, aqui e que 
tenho certeza todos os Senadores vão encampar, 
aliás, todos os que vão subir aqui para discursar vão 
ser obrigados a falar a mesma coisa, porque senão o 
discurso não vale: nós vamos tomar esta providência 
de discutir com as autoridades do Brasil. Olha, a Ele-
trobrás está patrocinando o Vasco. Nada de errado. 
Mas a Eletrobrás pode patrocinar também o jiu-jitsu. 
Por que não? Agora nós vamos esperar que os árabes 
façam tudo que nós não fizemos? 

Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB – AM) 

– O Senador Magno Malta fez um discurso belíssimo. 
Depois ele fala que eu que sou orador. É bem verdade 
que a emoção, de certa forma, conturbou o que talvez 
tivesse para colocar do meu coração, pelo meu cére-
bro, para vocês, mas o fato é que ele trouxe ideias fan-
tásticas. Por exemplo, como não deixarmos os árabes 
fazerem pelo jiu-jitsu o que nós teríamos obrigação de 
realizar. E endosso aqui todas as propostas aqui apre-
sentadas pelo Senador Magno Malta. (Palmas.)

Gostaria de dar algumas explicações. Para mim 
seria um sonho dourado ver o jiu-jitsu como um es-
porte convidado para as Olimpíadas de 2016. Se isso 
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não for possível, eu gostaria que pelo menos o Sub-
mission Grappling, que é a réplica do ADCC, com as 
regras que quisessem, nos desse a possibilidade de 
trazer muitas medalhas para o Brasil.

Eu sou contra esportes exóticos para nós, sou 
contra a ideia de esportes coletivos. Nesta hora em que 
o Brasil pode convidar dois, que não convide nenhum 
esporte exótico – porque nos exóticos nós perdemos 
–, não convide nenhum esporte coletivo – porque só 
dá uma medalha.

Se for possível ao Dr. Carlos Arthur Nuzman 
convidar o jiu-jitsu, eu creio que ele realizará um so-
nho dourado de todos nós. Se não for, que não deixe 
passar, nós não vamos deixar que ele deixe passar 
a oportunidade de pelo menos colocar o Submission 
como uma fonte de medalhas, que vão jorrar, realizan-
do muitos lutadores brasileiros.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Fora do 
Microfone.) – Vamos oficiar isso a ele ainda hoje.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Vamos 
oficiar a ele ainda hoje.

Outra coisa: talvez eu tenha sido muito infeliz – 
eu estava muito emocionado – quando eu me referi 
ao boxe. Sou admirador do boxe, sou colecionador de 
fitas de boxe desde o tempo das fitas. Sou amigo do 
Popó e admirador do Popó e do Éder Jofre, outro ícone 
do boxe brasileiro. Quando eu falava na comparação, 
a comparação não era para desmerecer o boxe, era 
para dizer que os americanos, as medalhas vão para 
eles, ao passo que no Submission ou no jiu-jitsu as 
medalhas viriam para nós. 

E o Brasil tem a faca e o queijo na mão para con-
vocar os esportes que ele queira para trazer as meda-
lhas que interessam ao Brasil. E quanto à Petrobras, 
ela deveria patrocinar mesmo um esporte de massa 
como é o jiu-jitsu. E se tivesse que patrocinar a Fór-
mula 1, ela está muito equivocada, deveria patrocinar 
o nosso conterrâneo Antonio Pizzonia, Wallid. 

O Ministro Luiz Fux tem julgamento daqui a pouco 
e eu pediria aos Senadores inscritos que nós invertês-
semos a ordem, concedendo a palavra ao Ministro Luiz 
Fux para que ele se dirigisse, como faixa preta, adepto 
do jiu-jitsu que é, ao povo brasileiro. (Palmas.)

E antes de conceder a palavra ao Ministro Luiz 
Fux, deixo bem claro que eu duvido que a esta altura 
a pessoa que estivesse diante do telão achando que 
isto aqui era uma brincadeira ainda esteja pensando 
a mesma coisa. (Palmas.)

Com a palavra, o ilustre Ministro do Superior Tri-
bunal de Justiça Luiz Fux.

O SR. LUIZ FUX – Exmº Sr. Senador Arthur Vir-
gílio, Presidente destes trabalhos, em nome de quem 
homenageio todos os Parlamentares presentes; Exmº 

Prof. Rickson Gracie, em nome de quem homenageio 
toda a família Gracie aqui presente; senhores lutado-
res de jiu-jitsu, adeptos do esporte, em nome de quem 
homenageio o querido Prof. Oswaldo Alves; é a pri-
meira vez que realmente assumo esta tribuna porque 
tenho outra tribuna que vou assumir daqui a pouco 
para resolver os problemas, as misérias e as agruras 
do povo brasileiro no exercício da judicatura. Mesmo 
premido pelo tempo, eu não poderia deixar de fazer 
aqui uma homenagem a este grande brasileiro que foi 
o Prof. Hélio Gracie.

Eu sempre fui professor universitário e sempre 
fui aluno de jiu-jitsu. E como professor universitário, 
sempre me impressionei com uma passagem do livro 
de Gibran Kahlil, que afirmava que o mestre, que cami-
nhava à sombra do templo, rodeado de discípulos, não 
dava da sua sabedoria, mas dava da sua fé e da sua 
ternura. Em vez de induzir o aluno à mansão do seu 
saber, ele o conduzia ao limiar da sua própria mente , 
a mente do aluno. E assim foi o Prof. Hélio Gracie.

O Prof. Hélio Gracie criou homens corajosos; criou 
verdadeiros espartanos. Por meio das suas ideias, 
ele os contemplou com a possibilidade de cuidarmos 
do nosso corpo, cuidarmos do nosso espírito, defen-
dermos os nossos ideais com muita bravura e muita 
independência.

O Senador Arthur Virgílio aqui afirmou que o jiu-
jitsu foi muito importante na formação da sua vida. O 
jiu-jitsu é importante na formação de tantos quantos 
o praticam. E é importante também na vida do magis-
trado, porque o jiu-jitsu nos traduz coragem e, acima 
de tudo, independência. 

Havia um velho jurista uruguaio de ascendência 
francesa que frequentava muito o Brasil, porquanto 
morava em Rivera, que faz fronteira com Sant’Ana do 
Livramento, no Rio Grande do Sul, que dizia que os 
juízes deveriam ser independentes, porque num país 
onde os juízes temem, as suas decisões valem tanto 
quanto valham esses homens.

Eu, auscultando o meu interior, verifico que, gra-
ças ao bom Deus, a independência que eu tenho hoje 
não é só algo inato, mas algo que me foi transmitido 
com muita veemência pela prática do esporte do jiu-
jitsu, que colaborou muitíssimo para o engrandecimento 
da minha vida. 

Então, eu não poderia deixar de passar aqui e 
agradecer o convite que me foi formulado para com-
parecer a esta cerimônia e, acima de tudo, fazer este 
agradecimento póstumo ao Prof. Hélio Gracie, por tudo 
quanto ele contribuiu para a vida de todos nós. E dizer 
a ele que, no patamar da finitude da vida, onde ele se 
encontra, nós agradecemos muitíssimo não só pelo que 
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ele fez. Nós o admiramos, nós o amamos biblicamente 
e agradecemos simplesmente porque ele existiu. 

Muito obrigado.(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB – AM) 

– Agradecemos ao Ministro Luiz Fux. 
Antes de conceder a palavra ao Deputado Mar-

celo Itagiba, eu gostaria de citar algumas presenças 
oficiais: Prof. Roney Silva, Presidente da Federação 
Brasiliense de Jiu-Jitsu; Prof. Cláudio Márcio Nunes, 
Vice-Presidente da Federação Brasiliense de Jiu-Jit-
su; Prof. Marcelo Godoy, ex-Presidente da Federação 
Brasiliense de Jiu-Jitsu; e Mestre Deo, que é líder da 
Associação Deo Jiu-Jitsu. 

Concedo a palavra, então, ao ilustre Deputado 
Marcelo Itagiba. (Palmas.)

O SR. MARCELO ITAGIBA (PSDB – RJ. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Presidente desta sessão, Senador Arthur Virgílio, 
meu amigo de juventude, parceiro na luta pela demo-
cracia em nome do mesmo Partido ao qual pertence-
mos, o PSDB. 

Como primeiro ato, pratiquei uma reverência ao 
nosso Mestre, que aqui se encontra e, que, através 
dos seus, fez com que todos nós, de alguma forma, 
mudássemos nossa maneira de ver a vida. Vejo, aqui, 
ilustres pessoas já citadas, mas não poderia deixar 
de reverenciar o querido mestre João Alberto Barreto 
(Palmas.) que, de tantos filhos que o mestre Hélio teve, 
talvez tenha sido seu filho espiritual mais próximo, bem 
como o nosso querido Prof. Pedro Valente, como Hélio 
Vigio e como tantos outros que carregaram a bandeira 
do jiu-jitsu e fizeram-no ser o que é, através da perse-
verança, da coragem e da luta.

Vejo, aqui, o grande mestre Rickson Gracie, a 
quem eu dizia: “A nossa diferença de idade não é muito 
grande, mas, naquela época, fazia uma grande dife-
rença.” Eu tinha 14 anos, e o Rickson tinha 11. Hoje, 
tenho 53, e o Rickson tem 50. Hoje, somos pratica-
mente da mesma idade, mas cansei de vê-lo no tata-
me com aquele que eu muito admirei, muito respeitei 
e posso dizer que amei: meu querido mestre e amigo 
Rolls Gracie. (Palmas)

Vejo aqui o Senador Arthur Virgílio, um guerreiro, 
um lutador, que ficava ali, na Figueiredo Magalhães, 
no segundo andar, aprendendo o pulo do gato com o 
mestre Reyson Gracie, que aqui se encontra. Por quê? 
Porque Reyson Gracie e Arthur Virgílio, durante uma 
determinada época da vida, confundiam-se nas suas 
existências, saindo à noite, praticando as boas práticas 
e enfrentando, às vezes, paradas muito duras, mas que 
eram sempre vencidas por ambos. (Palmas.)

Fico, sim, emocionado. Vejo Reila, que escreveu 
importante livro sobre a saga da família. E dizia ago-

ra há pouco a Reila: “Como eu me lembro do fusca 
vermelho, das nossas idas para Búzios, para poder 
descansar, depois de uma semana de muita acade-
mia, de muita luta, de muito treino!” Mas era um lugar 
especial para meu querido amigo Rolls, que ia com 
sua Ângela e as duas meninas, Carla e Reila, para a 
gente desfrutar o final de semana numa pequena ca-
sinha que ele tinha lá.

Então, hoje, realmente, é um momento emocio-
nante; emocionante porque temos aqui vários guer-
reiros, como o mestre Sérgio Barreto, Tranquilini e 
grandes outros lutadores, que forjaram sua existência 
e sua vida através do jiu-jitsu.

Eu mesmo posso dizer que, quando comecei, nos 
idos de 1966, na Rua Tonelero, com o mestre Carlson 
Gracie e Ivan Gomes, minha vida ali foi tocada para se 
transformar na vida daquele que aprendeu a enfrentar 
os desafios e a não recuar quando se apresentavam 
as dificuldades. (Palmas.)

Por isso, compreendo e entendo a emoção do 
Arthur, nosso grande orador, nosso grande tribuno, 
porque ele sentiu na pele aquilo que todos nós, hoje, 
estamos sentido, ao reverenciar mestre Hélio Gracie, 
seu irmão, que nos ensinou, além do jiu-jitsu, a também 
nos alimentarmos e a tratarmos melhor nosso corpo, 
para que pudéssemos estar prontos para a luta. E, aqui, 
vejo um daqueles que seguem à risca o método, nosso 
querido mestre Pedro Valente. (Palmas.)

Eu ficava emocionado ao ver, quando subia ao 
ringue, o Rickson. Lembro-me muito de uma luta ocorri-
da aqui em Brasília, para a qual todos nós viemos para 
torcer. Sabíamos que a diferença seria feita e que pre-
valeceríamos sobre as outras lutas e as outras artes.

Não quero aqui menosprezar nenhum tipo de 
arte marcial, porque todas elas são importantes para 
a formação e o caráter do cidadão. Mas sou daque-
les que aprenderam a dizer e a se orgulhar do fato de 
que o jiu-jitsu é a melhor e a mais completa. E assim 
se demonstrou durante toda a vida e em todos os mo-
mentos em que tivemos de enfrentar todas as demais 
lutas no bom combate. (Palmas.)

Isso não nasceu da minha experiência única e 
exclusivamente; nasceu dos ensinamentos daqueles 
que diziam: “Vocês são os melhores, porque lutam a 
melhor arte, a mais completa e aquela capaz de fazer 
alguém, mesmo mais fraco, prevalecer sobre o mais 
forte.” Então, não era apenas e unicamente uma luta. 
Era a consciência e a criação de uma mentalidade que 
permite que sobrepujemos nossas as dificuldades.

Por isso, não querendo me alongar muito, quero 
aqui prestar as minhas sinceras homenagens não só 
aos patriarcas dos Gracies, como Hélio e Carlos, mas 
também aos seus irmãos, que lutaram, apresentaram 
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e levaram essas lutas para outros rincões do País, 
embora sua base e matriz tenha-se colocado no Rio 
de Janeiro. Devemos sempre honrar todos aqueles 
que nos antecederam e que o sucederam, porque são 
detentores da mesma garra, do mesmo espírito e do 
mesmo ideal. 

Juntos faremos a diferença, juntos venceremos 
e precisamos passar para as futuras gerações o nos-
so conhecimento.

Nesse sentido, parabenizo todos aqueles que, 
hoje, são detentores da faixa preta, da faixa vermelha, 
mas nunca me esquecendo de que a faixa que o Prof. 
Hélio Gracie mais cultuava era a faixa azul, aquela 
que fazia questão de portar e de usar, para dizer que 
a importância não está no fim, mas a importância está 
no começo, que leva você a se superar e a superar 
todas as adversidades. 

Por isso, o meu grande abraço a toda a família 
do jiu-jitsu, na pessoa daquele que nos deixou, mas 
não nos deixará jamais, porque plantou a sua semen-
te, não só nos seus sucessores, mas em todos nós 
praticantes do jiu-jitsu. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB – 
AM) – Após o belíssimo pronunciamento do Deputado 
Marcelo Itagiba, do Rio de Janeiro, que é faixa preta 
de jiu-jitsu, concederei a palavra ao Senador Eduar-
do Suplicy, em seguida, ao Senador Marcelo Crivella, 
que é um aficionado pelo jiu-jitsu e é muito amigo do 
grande mestre Robson Gracie, outra figura que nos 
teria dado um enorme prazer, se tivesse podido com-
parecer à cerimônia.

Mas, antes de efetivamente conceder a palavra 
ao Senador Marcelo Crivella, gostaria de ressaltar a 
presença do grande mestre Deo, faixa vermelha, 9º 
grau, 75 anos de idade, 66 dos quais dedicados ao 
jiu-jitsu, aluno direto do grande mestre Oswaldo Fadda 
(Palmas), e que ainda está pronto para fazer uma luta 
e derrotar o meu querido amigo Tarcisio Moreno. Ele 
está pronto, viu Tarcísio? 

Quero citar aqui a presença do meu professor de 
muay-thai, Dídimo Neto, que é mestre formado pelo 
mestre Artur Mariano, outra figura legendária no ter-
reno das artes marciais. (Palmas)

E aqui temos uma nota triste e auspiciosa. Temos 
aqui o Sandro Luiz Marciano, que foi escolhido como 
representante brasileiro para o próximo Campeonato 
Mundial de Muay-Thai e que está sem patrocínio ne-
nhum, dependendo de R$2 mil para poder se apresentar 
a esse campeonato. Eu gostaria até que nós nos dis-
puséssemos a fazer uma “vaquinha” para que ele não 
saia daqui sem esses R$2 mil, que o credenciarão a 
disputar esse campeonato e, se Deus quiser, voltando 
ele com uma bela medalha para o Brasil. (Palmas).

Ressalto ainda a presença do Prof. Eliezer Dutra, 
Presidente da Gracie/Brasília, atual campeão dos sem-
quimono. Aqui escreveram errado “luta sem kimono” e 
aqui colocaram como se fosse uma espécie de MST 
do Jiu-Jitsu e não é. Luta sem kuimomo; jiu-jitsu sem 
kimono, enfim. 

Com a palavra o Senador Marcelo Crivella. 
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente Arthur Virgílio; senhores telespectado-
res da TV Senado; senhores ouvintes da Rádio Sena-
do; meu querido amigo Deputado Marcelo Itagiba; meu 
querido amigo Magno Malta; já se retirou o Ministro do 
STJ Luiz Fux; Sr. Rickson Gracie; quero saudar também 
o Sr. José Landim, que é representante do Secretário 
de Esportes do Distrito Federal; quero saudar a Reila 
Gracie, sobrinha do homenageado – Reila, prazer em 
te ver –; quero saudar também o professor João Al-
berto Barreto; o professor Pedro Valente; e o professor 
Osvaldo Alves.

Esta sessão ilustre tem como objetivo prestar 
justa homenagem ao preclaro professor Hélio Gracie, 
que faleceu em janeiro, um dos maiores símbolos do 
esporte nacional, considerado o Pai do Jiu-Jitsu bra-
sileiro e que, no exterior, é considerado como “Gracie 
Jiu-Jitsu”.

Adolescente franzinho aos 15 anos, proibido de 
praticar esportes, principalmente de luta, o favorito 
de toda a sua família, Hélio precisou de um golpe de 
sorte para entrar no tatame e se tornar um dos mais 
importantes nessa modalidade mundial originada no 
remoto Oriente.

A história supõe que, iniciado na China, há 2.500 
anos, foi no Japão do século XVII que o jiu-jitsu logrou 
popularidade e se expandiu para o mundo.

A presente sessão especial do Senado Federal 
homenageia, pois, não apenas um brasileiro conheci-
do, mas um brasileiro que, por meio de suas aulas e 
de sua técnica refinada e inovadora, formou o caráter 
e o civismo de gerações de outros brasileiros – o pro-
fessor Hélio Gracie.

A saga da família Gracie no Brasil começa em 
1801, quando George Gracie aqui chega, oriundo da 
Escócia. No começo dos anos 1900, Gastão Gracie, 
neto de George, morava em Belém do Pará, quando 
o destino colocou em seu caminho o professor de jiu-
jitsu japonês Mitsuyo Maeda. A ligação entre eles deu 
origem à dinastia Gracie de lutadores e instrutores 
de lutas marciais. Hélio é filho de Gastão, o caçula de 
oito irmãos.

A predestinação da família para o sucesso ficou 
definitivamente marcada com a ida de Rorion gracie 
filho mais velho do Professor Hélio, para a Califórnia, 
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onde se fixou e abriu a Academia Gracie de Jiu-Jitsu, 
em Torrance. 

Em 1993, a família Gracie, sob a inspiradora orien-
tação de Hélio, cria um dos maiores sucessos inter-
nacionais no mundo da luta – The Ultimate Fighting 
Championship, o UFC – hoje visto pela televisão em 
qualquer país. Os lutadores brasileiros são expoentes 
nessa modalidade.

Sr. Presidente, a personalidade e o ideal de Hé-
lio Gracie podem ser resumidos por suas próprias 
palavras:

O jiu-jitsu que criei foi para dar chance 
aos mais fracos enfrentarem os mais pesados 
e fortes ... Gostaria de deixar claro que sou 
a favor da prática esportiva e da preparação 
técnica de qualquer atleta, seja qual for a sua 
especialidade... O objetivo do Jiu-Jitsu é, prin-
cipalmente, beneficiar os mais fracos, que não 
tendo dotes físicos, são inferiorizados. O meu 
jiu-jitsu é uma arte de autodefesa...

Esse é o espírito que norteou a vida de Hélio 
Gracie: ajudar aqueles que precisavam adquirir um 
instrumento de defesa pessoal para usar na vida. Não 
uma arma de ataque feita do próprio corpo, pronta para 
agredir, mas uma capacidade de defesa para superar 
dificuldades no mundo moderno.

Por isso, o Professor Gracie granjeou o respei-
to de seus contemporâneos e deixou um legado que 
permanecerá presente na sociedade pelos seus en-
sinamentos esportivos e cívicos.

O Gracie Jiu-Jitsu, senhoras e senhores, no senti-
do que lhe deu o Professor Hélio, humaniza o praticante, 
dando-lhe condições de controlar seu adversário sem 
lhe causar qualquer lesão. É a defesa sem agressão.

Sua eficácia é tal que é utilizado pelos mais im-
portantes departamentos de polícia dos Estados Unidos 
da América e por suas agências federais. O Exército 
Norte-Americano reformulou seu manual de combate 
corpo a corpo para incorporar as técnicas de Gracie. 
Mas não é só no mundo dos esportes e policial-militar 
que a Escola Gracie de Lutas se impôs. Duas outras 
aplicações são altamente importantes para a sociedade 
moderna no mundo todo: a primeira dota as mulheres 
de elementos para se defenderem de ataques sem 
dependerem de força, velocidade ou coordenação; 
a segunda, pouco conhecida do grande público, mas 
exatamente importante para os voos comerciais, é a 
que ensina pilotos e comissários de bordo a contro-
larem passageiros indisciplinados no interior de uma 
aeronave. Esta segunda tem um nome pomposo em 
inglês: Gracie Air Rage Defense, que significa, em por-
tuguês, Defesa Gracie contra Fúria a Bordo.

Sr. Presidente, a vida de Hélio Gracie é cheia de 
peripécias, que vão de lutas que ficaram nos anais do 
esporte até marcantes criações de técnicas de defe-
sa pessoal que influenciaram o mundo dos esportes 
e das organizações sociais.

O exemplo mais contundente de como a técnica 
de luta de Hélio Gracie é eficaz para melhorar a vida 
de seus praticantes é o próprio professor.

Franzino rapaz até 15 anos, sujeito a desmaios 
nunca diagnosticados, Hélio freqüentava, diariamente, 
a academia da família, onde seu irmão Carlos dava 
aulas, no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Cer-
ta feita, tendo Carlos se atrasado para a aula de um 
seu aluno, Hélio se ofereceu para substituir o irmão, 
enquanto este não chegava.

Mesmo nunca tendo praticado os golpes, Hélio 
os conhecia todos de cor, por vê-los executados diaria-
mente na academia dos irmãos. O aluno gostou tanto 
da aula que decidiu continuar seu aprendizado com 
o novo professor, decisão que comunicou ao Carlos 
imediatamente.

De frágil jovem a professor de jiu-jitsu, Hélio Gracie 
levou o espaço de uma hora. Desse dia em diante sua 
carreira nunca mais se interrompeu e, misteriosamen-
te, sua doença desapareceu, como que por milagre. O 
próprio Professor a diagnosticava como algum tipo de 
insegurança que o debilitava e que a prática da arte 
marcial o fez desaparecer por completo.

Meus senhores, minhas senhoras, não podería-
mos querer melhor exemplo do beneficio que a prática 
esportiva de uma luta marcial pode trazer para a saúde 
física e mental de uma pessoa.

Quando a intenção é positiva, a resposta tam-
bém o é!

Essa máxima se aplica de modo impecável ao 
que aconteceu com o Professor Hélio e a sua escola 
do Gracie Jiu-Jitsu.

Reconhecido mundialmente como inovador e 
reformulador da prática esportiva de lutas marciais, o 
Professor Hélio Gracie merece destaque como uma 
das mais importantes personalidades esportivas do 
século XX no Brasil e no mundo.

Seu legado é inestimável não só no campo da 
técnica esportiva, como na formação do espírito cívico 
das pessoas, qualquer que seja sua nacionalidade.

O Brasil pode se orgulhar de ser a pátria desse 
ícone do jiu-jitsu mundial e do bem que sua escola es-
portiva tem feito a milhares de alunos que ainda hoje 
passam por sua academia aqui e no exterior.

A justíssima homenagem que o Senado Federal 
presta ao vulto Professor Hélio Gracie, que soube cum-
prir com grandeza a missão de sua vida, nada mais é 
do que o reconhecimento da enorme contribuição que 
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ele deu à evolução para melhor da sociedade brasileira 
por meio da prática esportiva sadia.

Sr. Presidente, eu não poderia terminar meu pro-
nunciamento – seria um deslize imperdoável – sem 
citar um outro grande lutador, filho do professor de 
Hélio Gracie, filho do professor Carlos, Robson Gracie, 
uma figura muito querida, muito estimada de todos os 
cariocas. Ele tem sido, no Rio de Janeiro, como Pre-
sidente da Federação, um lutador. E essa virtude do 
jiu-jitsu transpõe os ringues e também o tatame, pelo 
seu princípio de vencer todos os percalços da vida, 
superar dificuldades e dar àqueles que hoje, pelas 
circunstâncias inevitáveis da vida, acabam estando 
em situação desfavorável nas suas caminhadas, as 
virtudes mentais e físicas da superação.

Sem o Robson, o jiu-jitsu, no Rio de Janeiro, es-
taria, eu diria, golpeado de maneira mortal. Sem ele, 
aquela Federação teria sido despejada, para a tristeza 
do Professor Carlos, seu pai, e de seu tio Hélio Gracie. 
Sem ele, lutador extraordinário, muito mais do que no 
ringue, na vida, um homem que acredita nos ideais 
que defende, nós teríamos, no Rio de Janeiro, que 
tanto precisa, para a juventude da nossa cidade, hoje 
fascinada, muitos deles, pelas drogas, pela violência, 
pelo tráfico e pelas atividades à margem da lei, uma 
perda tremenda.

Eu acho que não firo a memória de Hélio Gracie 
ao citar aqui o seu sobrinho ilustre, que, no Rio de Ja-
neiro, é um nome que tem o respeito, a admiração, o 
apreço e o carinho de todos os cariocas.

Por fim, eu quero dizer, Itagiba, que há alguma 
coisa de divina nessa luta do jiu-jitsu. E eu digo isso ti-
rando dos ensinamentos da Bíblia, porque – não sei se 
os senhores sabem –, Senador Arthur Virgílio, o povo 
hebreu, que é um povo de grandes lutas e que deixou 
o seu legado escrito nas Escrituras Sagradas, nasce 
de um velho e uma mulher estéril, quando ninguém 
esperava que Abraão e Sara pudessem dar ao mundo 
uma nação que é um exemplo de superação.

E todos se lembram do maior demagogo que 
passou na história do mundo e que tinha na primeira 
fila do ódio nazista os judeus. Depois viriam os negros, 
depois viriam os ciganos, depois viriam, talvez, até os 
sul-americanos como raça misturada entre sangue 
índio, negro e vermelho, mas estavam lá os judeus na 
primeira fila do ódio do grande demagogo.

Pois bem, este princípio de Davi lutar contra Go-
lias, de Moisés à beira do Mar Vermelho, perseguido 
por um exército do faraó, essa coisa de trazer alento 
interior de uma fé, uma fé, eu digo, no ideal de que 
pode, sim, uma pessoa não prestigiada pela força física, 
lutando motivada por um ardor de justiça, superar um 

adversário mais forte. Essa coisa tem algo de divino. E 
acho que as coisas divinas não se apagam.

Tenho certeza de que o jiu-jitsu, nesse seu prin-
cípio de defesa sem causar dano, nesse seu princí-
pio de levar os mais fracos a não serem humilhados 
diante da força do seu adversário, merece de todos 
nós um reconhecimento e um aplauso. É isso que 
vejo no Robson.

Eu não tive alegria de conhecer o grande cam-
peão, o grande Professor Hélio, mas posso dizer que 
o conheço, de certa forma, pelo reflexo das atitudes 
mais simples, do homem da família, do amigo de to-
dos, do servidor do povo, daquele que está sempre 
tentando levar aos meninos e meninas do Rio de Ja-
neiro a idéia de que não devem ser escravos de suas 
frustrações, nem aceitar com resignação as imposições 
da vida, muitas delas injustas, por uma sociedade tão 
desigual que é a brasileira, mas que poderão superá-
las, com certeza, e o exemplo disso é uma luta de jiu-
jitsu em que se termina exausto, mas recompensado 
pela vitória.

Vejo que aqui, no Senado Federal, vocês têm 
também grandes representantes, tanto o Magno quan-
to o nosso Senador da Oposição Arthur Virgílio, dois 
grandes lutadores.

O Magno, recentemente, precisou superar um 
problema na coluna que quase lhe tirou a mobilida-
de das pernas. Se vocês lerem o livro dele, vão ficar 
emocionados, porque, numa madrugada, no hospital, 
ele teve realmente um encontro com Deus. Ele estava 
desenganado e hoje anda, é um homem normal que 
comunga comigo dessa mesma fé.

E tenho certeza de que Arthur, ainda que por ca-
minhos diferentes, também – vi pela sua emoção no 
discurso – traz como uma chama, eu diria inapagável, 
essa luta de tentar levar ao povo brasileiro, sobretudo 
aos mais fracos, a visão da superação e da vitória.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB – AM) 

– Agradecemos ao Senador Marcelo Crivella pelo dis-
curso tão oportuno e tão rico de dados, com uma justa 
homenagem que faz ao seu querido amigo Professor 
Robson Gracie.

Ressalto aqui também uma outra ausência muito 
querida, de uma figura que luta pela unificação das for-
ças do jiu-jitsu e tem feito muito pelo jiu -jitsu no Brasil 
e no exterior, que é o Professor Carlos Gracie Júnior. 

Ao mesmo tempo, lembro de Ivan Gomes. Eu 
não poderia deixar de citar aqui a figura desse gran-
de lutador, de certa forma o precursor do MMA, que é 
aquele paraibano indômito, que faleceu aos 39 anos 
de idade, não sem antes enfrentar Euclides Pereira e 
Carlson Gracie.

    273ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 59535

E cito um outro grande lutador que tem um enor-
me nome nos Estados Unidos, no Havaí muito espe-
cialmente, que é o meu amigo Marcelo Tigre, que aqui 
está presente.

Aos alunos da sua Escola de Judô, José Mário 
Tranquilini, será servido um lanche. São meninos que 
fazem parte de um projeto social do Tranquilini, abso-
lutamente meritório.

Peço ao Senador Suplicy alguns minutos. Como 
eles vão se retirar para fazer um lanche, eu não que-
ria que eles se saíssem sem ouvir a maior expressão 
do jiu-jitsu brasileiro, que é o jamais vencido Professor 
Rickson Gracie. (Palmas.)

Senador Suplicy, pedi ao Rickson para falar, por-
que, como se trata do maior nome, do maior ícone do 
jiu-jitsu brasileiro e mundial, eu queria que os alunos 
da Escola Tranquilini, jovens, meninos, não deixassem 
de ouvi-lo, como exemplo e como estímulo.

O SR. RICKSON GRACIE – Bom-dia, ilustre Se-
nador Virgílio, Parlamentares, senhoras e senhores, 
mestres, professores, alunos, amigos, a oratória não 
é meu forte, mas, em se tratando da grande figura do 
meu pai, do meu mestre, nosso mestre, nosso amigo, 
nosso mentor, é sempre uma inspiração que vem do 
fundo do meu coração e coloca-me realmente numa 
condição muito feliz, de muita satisfação de estar aqui 
e poder reverenciar, homenagear o nosso mestre.

O meu pai é uma figura que sempre se mostrou 
para o jiu-jitsu, mas eu gostaria de dar uma impressão 
bem pessoal, como filho, de coisas que ele sempre me 
ensinou, eu diria, talvez, de uma forma íntima. Com 
relação aos meus medos, ele sempre me disse que 
o medo é um amigo, é uma questão de inteligência 
para nos protegermos do eventual perigo. Então, você 
deve sempre ter medo, para se mostrar inteligente, 
mas deve ter sempre a coragem de superar o medo 
na hora necessária. Ou seja, o medo é um aliado até 
o momento em que você sai do vestiário e vai para o 
ringue. A partir desse ponto, há uma total entrega es-
piritual, e você está ali pronto para qualquer decisão, 
seja boa, seja ruim.

Outra coisa que ele sempre me ensinou, quando 
comecei aos 13 anos a ajudar meu irmão mais velho, 
Rorion, a dar aulas e ser assistente ali no ringue, ele 
sempre mencionava que o professor de jiu-jitsu tem 
como missão resolver o problema do aluno. Em ou-
tras palavras, eu nunca tive a intenção, ou ele nunca 
teve a intenção de formar um campeão, de, vamos 
dizer assim, influenciar na forma competitiva. O meu 
pai sempre foi uma pessoa que observava o compor-
tamento do aluno e, se o aluno era muito tímido, ele 
tentava dar coragem. Em qualquer questão que o aluno 
necessitasse de um suporte, ele entrava sempre com 

uma atitude de amizade, de conselho. E essa sincera 
noção de suporte fazia com que o jiu-jitsu ensinado 
pelo meu pai fosse muito mais além do que a eficiên-
cia no tatame. É uma coisa que realmente incorpora 
toda a parte espiritual do ser humano e que dá uma 
confiança para você ser um guerreiro de quimono, com 
uma caneta, com um bisturi. A sensação de força que 
você ganha é espiritual, não é física.

É importante também frisar que, com relação ao 
conhecimento do jiu-jitsu, esse conhecimento reforça 
não só a parte de eficiência, reforça o conhecimento 
moral que você tem, a sua introspecção, a sua capa-
cidade de se tornar mais equilibrado.

Nosso Senador, um pouco antes de mim, mencio-
nou a violência, e o meu pai sempre me ensinou que a 
violência é gerada pela insegurança. Quando você se 
torna uma pessoa segura, quanto melhor você é como 
lutador, mais calmo, mais tolerante, mais em paz você 
vive e tem mais capacidade de perdoar.

Estou aqui cercado de guerreiros e eu acho que a 
imagem do nosso grande mestre tem que ser honrada 
com novas conquistas. Eu vejo o MMA como um gran-
de evento no mundo, eu vejo os lutadores, os treina-
dores, todas as pessoas que tiram proveito financeiro, 
que estão treinando, que estão levantando o esporte, 
vejo todos esses benefícios como algo que realmente 
incorpora para a nossa Nação.

Mas acho que o jiu-jitsu, hoje, teria uma nova 
conquista, que seria a introdução de códigos de artes 
marciais para favorecer as crianças do nosso País, a 
fim de entenderem melhor os códigos filosóficos que 
levam a pessoa a se tornar um guerreiro. Acho que 
essa contribuição que o jiu-jitsu pode dar é maior até 
do que a eficiência nos tatames, que já está compro-
vada e já está estruturada em todo o mundo.

Acho que o resgate da filosofia de arte marcial é 
uma nova conquista que pretendo abraçar. O jiu-jitsu, 
hoje, tem que ser ministrado para um maior número 
de crianças. Os jovens têm que ter um contato mais 
profundo com os códigos morais de um lutador: apren-
der a cair, aprender a levantar, aprender a superar os 
obstáculos, aprender a fazer uma estratégia que leve 
ao sucesso.

Aprendi muito criança também uma coisa com re-
lação à sorte. Eu não acredito em sorte, porque sorte é 
para encontrar uma vaga na frente do supermercado ou 
para ganhar na loteria. Você não pode viver contando 
com isso. Em todos os sentidos, se você quer ser um 
grande médico ou um grande lutador, existe um tra-
balho que tem que ser feito, uma perseverança, uma 
continuidade de progressos e de superação de obstá-
culos. E essa capacidade que temos que desenvolver 
e que, muitas vezes, pode ser por meio do treinamen-
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to específico de jiu-jitsu contribui para a formação do 
homem como um todo.

Meus planos, depois de 20 anos nos Estados Uni-
dos e retornando ao Brasil para aqui viver, são voltados 
exatamente para honrar a presença do nosso grande 
mestre, procurando trazer o projeto do Guerreiro da 
Paz para cada vez mais pessoas no Brasil e no mundo, 
podendo transformar essa mentalidade marcial numa 
maneira de solidificar a paz, solidificar a segurança, 
solidificar a honra.

A grande nova conquista que o jiu-jitsu precisa 
ter é exatamente não só preservar a imagem do nos-
so mestre, mas ganhar um novo espaço, onde todo 
brasileiro, com essa informação, transforme-se num 
indivíduo com maior valor, com maior capacidade de 
sucesso e com muito mais munição espiritual.

Mais uma vez, eu gostaria de agradecer e men-
cionar que nosso grande mestre só pode ser celebrado 
num dia como hoje, porque, vivendo a vida que ele levou 
durante 95 anos, teve simplesmente dois dias enfermos 
antes de partir deste mundo. Não se pode esperar mais 
da vida do que uma vida de sucesso, deixando um le-
gado, uma família tão grande e amigos envolvidos no 
esporte. Esse é um presente que todos temos, mas é 
importante para mim, como um dos sucessores desse 
tesouro, procurar, cada vez mais, valorizá-lo.

Vejo, hoje em dia, que o MMA, muito embora 
tenha demonstrado a eficiência do jiu-jitsu, muito em-
bora traga esse potencial de eficiência, denigre um 
pouco a visão de arte marcial. Acho que dificilmente 
um pai vai se sentir confortável de ver um filho trei-
nando para Vale-Tudo, para Mixed Martial Arts. Acho 
que em uma academia, seja ela de taekwon-do, de 
jiu-jitsu, de karatê, a disciplina, a ordem, o respeito, a 
perseverança, a capacidade de entender o que é arte 
marcial profundamente é fundamental para a forma-
ção de todos nós.

Esse trabalho é contínuo, não vai acabar neste 
século, mas acho que todos temos a obrigação de 
fazer o possível para que, no futuro, as nossas crian-
ças tenham mais noção de arte marcial para fazer um 
mundo melhor.

Agradeço a todos.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB – 

AM) – Ouvimos a palavra do grande professor e luta-
dor Rickson Gracie.

Chamo para a Mesa um outro atleta, maratonis-
ta, Vice-Governador de Brasília, Ex-Senador e atual 
Vice-Governador, Paulo Octávio. (Palmas.)

Comunico a presença também do faixa azul de 
jiu-jitsu do professor João Roque, Juliano Garcia do 

Carmo Ribeiro, e concedo a palavra ao Senador Edu-
ardo Suplicy.

Juliano Garcia é meu filho!
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Prezado Presidente Senador Arthur Virgilio, exímio 
lutador de jiu-jitsu; prezado Vice-Governador Paulo 
Octávio, nosso Colega aqui no Senado, faixa preta; 
caro Rickson Gracie, também Rolker Gracie, ambos 
filhos do nosso homenageado; queridas Reila Gracie 
e Bianca Gracie, duas sobrinhas, e Reyson, sobrinho 
de Hélio Gracie; professores João Alberto Barreto, Pe-
dro Valente, Osvaldo Alves; querido Senador Magno 
Malta, que, como eu, é um praticante do boxe; caro 
Deputado Marcelo Itagiba; agora, ouvindo Rickson 
Gracie, pude constatar uma tal familiaridade com as 
coisas que aprendi no boxe, como o sentimento de se-
gurança, de superação de receios, de muita confiança 
em si próprio, por ter aprendido a, se necessário, se 
defender, faz com que nos tornemos pessoas muito 
mais propensas a, sobretudo, realizar esforços para 
que haja a paz e o respeito entre os seres humanos. 
E isso resulta muito do aprendizado que uma pessoa 
tem do judô, do jiu-jitsu ou do boxe.

Então, aprendemos aqui a não precisar utilizar 
as técnicas que desenvolvemos. O Senador Arthur 
Virgílio, aqui no plenário, quando realiza os embates 
conosco da Base do Governo, ou com seus colegas 
em geral, é sempre pelo uso da palavra, nunca preci-
sando utilizar um esforço físico. Outro dia, ele quase 
reservou para a Sabrina Sato uma demonstração da 
sua extraordinária capacidade. (Risos.)

O pronunciamento que preparei de alguma forma 
cruza com as informações apresentadas pelos que me 
antecederam. Mas eu gostaria de poder fazer uma ho-
menagem a seu pai, essa extraordinária personagem 
da história brasileira do jiu-jitsu e do esporte brasileiro. 
Então, permita que eu leia algumas páginas aqui.

No dia 28 de janeiro último, o jiu-jitsu mundial 
perdeu uma de suas maiores referências. Hélio Gracie, 
patriarca da mais famosa família de lutadores brasilei-
ros, faleceu aos 95 anos, em Itaipava, região serrana 
do Rio. Sofria de leucemia. Mas, conforme seu filho 
nos contou, na verdade ele ficou poucos dias doen-
te, na sua reta final, praticamente, pois um dos seus 
legados, uma das lições maiores de sua vida foi que 
realizar atividades físicas sempre constitui a melhor 
maneira de não ficarmos doentes.

Nascido em Belém, no Pará, Hélio é considerado 
– ao lado do irmão Carlos – o criador do jiu-jitsu mo-
derno. Ele era o mestre com maior graduação em jiu-
jitsu no mundo e dominava também o judô, arte marcial 
em que chegou ao sexto Dan da Faixa Preta. Sua im-
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portância para o esporte é tão grande que no exterior 
a modalidade ganhou os nomes de Gracie Jiu-Jitsu e 
Brazilian Jiu-Jitsu. Com base em seus ensinamentos, 
os Gracie tornaram-se referência mundial na prática 
do esporte. Atualmente, há academias da família na 
América do Sul, nos Estados Unidos e na Europa.

O japonês Mitsuyo Maeda trouxe o jiu-jitsu para 
o Brasil em 1914. Desembarcou no Pará, onde rece-
beu ajuda de Gastão Gracie para se estabelecer. E, 
conforme aqui já nos falaram, Maeda ensinou a Car-
los Gracie as técnicas do combate. Carlos, por sua 
vez, ensinou a arte a seus irmãos, quando a família 
já havia se mudado para o Rio. Um dos irmãos, Hé-
lio, porém, devido a problemas de saúde e ao corpo 
franzino, não podia praticar as lutas e apenas acom-
panhava as aulas.

De tanto observar, Hélio tornou-se perito na teoria 
e nas técnicas. Quando finalmente foi para o tatame, 
Hélio aprimorou a parte de solo tradicional através 
do uso do dispositivo de alavanca, o que lhe dava a 
força extra que não possuía. Assim, criou o Brazilian 
Jiu-Jitsu. Hoje, até o exército americano treina o jiu-
jitsu brasileiro.

“Se você quer um braço quebrado, contate Carlos 
Gracie neste número”, dizia um anúncio estampado em 
um jornal carioca nos idos dos anos 20. Era o início do 
lendário Gracie Challange – ou o desafio Gracie – e o 
começo do Vale-Tudo. Com grana em jogo, lutadores 
de capoeira, judô, boxe e wrestling topavam encarar 
Carlos e seus irmãos em combates sem regras.

Entre as décadas de 30 e 50, Hélio enfrentou 
seis japoneses sem sofrer uma derrota sequer. Nas 
regras do Vale-Tudo, ele encarou Massagoishi, Takeo 
Yano, Takashi Namiki e Miaki. Contra Namiaki, a luta 
terminou quando Hélio estava torcendo o braço do 
japonês com uma chave de braço. E acabou sendo 
considerada empate.

Hélio encarou também um judoca chamado Ono. 
Foram duas lutas nas regras do jiu-jitsu/judô e ambas 
terminaram empatadas, apesar da nítida vantagem do 
brasileiro. Naquela época só vencia o combate quem 
finalizava ou nocauteava o adversário; não existiam 
pontos ou juízes.

Irritada com o sucesso de Hélio, a colônia japo-
nesa no Brasil então passou a exigir a presença de Ki-
mura e Kato para calar o brasileiro e resgatar o orgulho 
nipônico. E foram atendidos. Mas, assim que Kimura 
chegou ao Rio de Janeiro e viu o franzino Hélio – de 
apenas 62 quilos –, o campeão de judô se recusou a 
enfrentá-lo. Disse que Kato faria a luta e duvidou da 
força e da técnica do mestre do jiu-jitsu.

A primeira luta entre Hélio e Kato aconteceu no 
Maracanã. A segunda, no Ibirapuera, em São Paulo. 

Foi lá que Kimura viu seu colega Kato ser estrangulado 
pelo subestimado mestre do jiu-jitsu brasileiro.

Sem ter para onde correr, depois de ver Kato 
ser finalizado, Kimura, finalmente, aceitou o desafio e 
lutou contra Hélio.

Apesar de ter vencido o brasileiro, Kimura elogiou 
a técnica de Hélio e ainda o convidou para mostrar o 
seu jiu-jitsu no Japão.

A segunda derrota de Hélio foi contra Waldemar, 
a luta mais longa de todos os tempos. Hélio vinha da 
aposentadoria, estava há quatro anos sem competir. 
Waldemar era roupeiro de sua academia e treinava 
jiu-jitsu desde os dez anos com Hélio. Estava com 24 
anos na época em que derrotou seu mestre com um 
chute no rosto.

Em 2006, Hélio comentou essa luta. Em entre-
vista a uma revista brasileira, ele lembrou a derrota 
para o seu pupilo:

Como o cara (o jornalista) botou na boca 
do Waldemar Santana que eu não era grande 
coisa, eu o desafiei no dia seguinte. Ele acei-
tou, e mesmo resfriado, lutei. Nem pensei no 
fato de estar doente ou não, isso pouco me im-
portou [conforme o Arthur já aqui disse]. Subi 
no ringue brigando, a luta durou 3h45. Foi a 
luta mais longa da história do mundo. Ele pe-
sava 30 kg mais que eu. Depois dessa luta, a 
Academia Gracie recebeu 125 alunos novos, 
impressionados com o fato de como um cara 
magro, com o meu físico, conseguiria brigar 
durante tanto tempo.

O jornalista a que Hélio se refere em seu comen-
tário era o Carlos Renato. Trabalhou como assessor 
dos Gracie e no jornal Última Hora. Foi quem mais 
atiçou a rivalidade entre Hélio e Waldemar com críticas 
ao mestre e elogios ao pupilo. Mas o racha entre os 
dois lutadores de jiu-jitsu aconteceu quando Waldemar 
decidiu enfrentar o atleta do boxe Biriba, conhecido 
por protagonizar lutas arranjadas (ou assim chama-
das marmeladas).

Hélio ficou furioso quando viu Waldemar acabar 
com Biriba em apenas sete minutos, apesar de sua 
ordem expressa para que não lutasse. Então demitiu 
e expulsou Waldemar de sua academia. O ex-pupilo 
de Hélio passou a treinar na Academia Haroldo Britto, 
em Ipanema. E deu ouvidos aos conselhos de Carlos 
Renato, que acreditava que ele bateria seu mestre.

Vale ler a crônica escrita à época da vitória de 
Waldemar pelo jornalista Nelson Rodrigues:

Há 20 e tantos anos que os Gracie man-
tinham uma invencibilidade que parecia defi-
nitiva. Por isso há tanta gente querendo dar 
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rádio, televisão e até ferro elétrico a Walde-
mar. E não há dúvida que ele bem o merece. 
No dia de sua vitória, houve uma alegria uni-
versal, sim. O fraco sentiu-se menos fraco, 
o humilhado menos humilhado, e o marido 
que não pia em casa levantou, por 24 horas, 
a crista abatida. Todos nós somos cúmplices 
de Waldemar”. (Crônica de Nelson Rodrigues 
escrita em 1955).

O nocaute de Waldemar sobre Hélio rendeu-lhe 
o apelido de “O Leopardo Negro” e um prestígio eter-
no no vale-tudo. Anos depois, mestre e pupilo fizeram 
as pazes.

Um dos patriarcas do jiu-jitsu no Brasil e do vale-
tudo, Hélio é tão importante para esse esporte quanto 
Jigoro Kano foi para o judô. Assim como Kano é reve-
renciado no Japão, Hélio merece e será sempre ido-
latrado como um dos pais do jiu-jitsu brasileiro e da 
mistura de artes marciais.

Apesar de ter vencido a maioria de seus com-
bates, foi nas derrotas para Waldemar e Kimura que 
Hélio provou para o mundo o valor de sua técnica de 
luta e pôs à prova o seu espírito guerreiro, jargão co-
mum no vale-tudo. O combate contra o japonês durou 
13 minutos.

Antes de finalizar o brasileiro com um golpe cha-
mado à época ude-garame, mas que mais tarde, em sua 
homenagem, passaria a se chamar Kimura, o campeão 
de judô dissera a Hélio que se ele o aguentasse por 
mais de três minutos poderia se considerar o vencedor. 
O judoca pentacampeão mundial pesava 30 quilos a 
mais que Hélio e era 4 anos mais novo.

Pai de sete filhos e duas filhas, Hélio era incenti-
vador da prática esportiva, mas mostrava-se decepcio-
nado com os rumos das artes marciais em suas últimas 
entrevistas. Entre os filhos que seguiram o caminho do 
jiu-jitsu, os de maior destaque foram Royce, campeão 
de três edições do Ultimate Fighting Championship – 
UFC, e Rickson, bicampeão do Vale Tudo Japan. Foi 
graças ao UFC que o jiu-jitsu brasileiro ganhou popu-
laridade no mundo.

Gostaria aqui de falar algumas das frases de Hé-
lio Gracie, nas suas próprias palavras:

O jiu-jitsu que criei foi para dar chance 
aos mais fracos enfrentarem os mais pesados e 
fortes. E fez tanto sucesso que resolveram fazer 
um jiu-jitsu de competição. Gostaria de deixar 
claro que sou a favor da prática esportiva e da 
preparação técnica de qualquer atleta, seja 
qual for sua especialidade.”(Fightingnews)

“O objetivo do jiu-jitsu é, principalmente, 
beneficiar os mais fracos, que, não tendo do-

tes físicos, são inferiorizados. O meu jiu-jitsu é 
uma arte de autodefesa que não aceita certos 
regulamentos e tempo determinado. Essas são 
as razões pelas quais não posso, com minha 
presença, apoiar espetáculos cujo efeito retrata 
um anti jiu-jitsu.” (Fightingnews)

“Tudo o que eu aprendi na vida eu apren-
di observando. Por isso eu não dou aula para 
ninguém com alguém assistindo, porque eu 
acredito mais em quem vê do que em quem 
faz. De maneira que, confiando nisso, eu pas-
sei a fazer a coisa com perfeição. E fui des-
cobrindo as alavancas que todos nós temos. 
A necessidade que fez isso. Quer dizer, eu 
não fiz por inteligência e nem genialidade. 
Os japoneses acham que eu sou um gênio. 
Mas não sou nada, sou até burro em certas 
horas.” (Entrevista para a revista Faixa Preta, 
em agosto de 2006)

“Quando você tem mais confiança em si 
mesmo, você é automaticamente mais toleran-
te. Você tem condição de meditar, de se por 
no seu devido lugar sem precisar lutar, e isso 
assusta os valentões.” (Fightingnews)

“Nunca fui finalizado na vida!

Meu caro Rickson Gracie, eu queria aqui lhe di-
zer da afinidade que senti diante das palavras de seu 
pai e de suas próprias palavras aqui, inclusive com 
respeito à sua preocupação de como é que pessoas 
que aprenderam essas coisas tão significativas para 
a saúde do ser humano, a saúde no sentido maior de 
a pessoa poder, ainda que às vezes até menor, mais 
franzino... Eu, por exemplo, aprendi um pouco de judô, 
mas acabei, dos 8 aos 12 anos, no Acampamento Paiol 
Grande, em São Bento do Sapucaí, e tinha o Walde-
mar Zumbano, como orientador.

Fiz as minhas primeiras lutas e aprendi a gostar 
do boxe. Depois conheci Éder Jofre, Abrão de Souza, 
Paulo de Jesus e Milton Rosa, alguns dos grandes 
boxeadores dos anos 50 e 60, com os quais inclusive 
fiz luvas.

Dos 15 aos 20 anos, resolvi treinar com o meu 
Professor Lúcio Inácio da Cruz, 2, 3, 4 vezes por se-
mana, até que, aos 21 anos, disputei o campeonato 
de boxe da Gazeta Esportiva.

E, conforme as suas palavras aqui, eu no boxe 
e você no judô, fomos aprendendo coisas para justa-
mente podermos ter mais segurança.

Eu, quando tinha 15, 16 anos, resolvi aprender 
boxe. Eu também era mais franzino. Hoje sei que não 
será tão fácil para qualquer pessoa que, porventura, 
quiser mexer comigo. Nunca precisei; especialmente 
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depois de ter aprendido boxe, as pessoas passaram 
a me respeitar mais.

E eu gostaria agora de lhe dar de presente um livro 
que fala de coisas que me aproximam de você, Rick-
son, Um Notável Aprendizado: A Busca da Verdade 
e da Justiça do Boxe ao Senado, porque você tem 
vontade de que, em nosso País, na sua cidade, Rio de 
Janeiro, e em todas as cidades do Brasil, possamos ter 
um menor grau de violência, de criminalidade violenta. 
E, para isso, precisamos colocar em prática princípios 
de justiça, de realização de efetiva paz.

Meus parabéns ao Hélio Gracie e a todos vocês 
que são discípulos deste extraordinário esportista 
brasileiro.

Eu queria também agradecer a presença da Ana 
Elisa Egreja, artista plástica de São Paulo, que está 
aqui hoje sendo homenageada na exposição dos ar-
tistas que todos nós, Arthur Virgílio, indicamos. Sugi-
ro que possam depois visitar a exposição dos artistas 
brasileiros. Cada Senador indicou um artista de seu 
respectivo Estado.

Portanto, parabéns a Hélio Gracie e a todos vo-
cês, que, tal como Arthur Virgílio, aprenderam jiu-jitsu. 
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB – 
AM) – Convém registrar que o nosso querido Senador 
Eduardo Suplicy disputou uma forja – aquele célebre 
torneio paulista – de campeões, com um belo desem-
penho. Wallid, pelo cumprimento da mão, dá para sentir 
que o Senador Eduardo Suplicy tem a mão pesada. 
Portanto, eu não sou o único a evitar aplicar os seus 
conhecimentos.

Cito a presença do Sr. Márcio Teixeira, da Aca-
demia Combate de Formosa, Goiás. E comunico que 
só agora soube; convivi esse tempo todo com o nos-
so Vice-Governador, pensando que ele era apenas 
maratonista, que apenas tinha capacidade de se des-
locar com rapidez, mas soube agora, pelo Tranquilini 
e por ele que se trata de um belíssimo faixa preta de 
judô. O Vice-Governador Paulo Octávio, que se retira 
agora para um outro compromisso, mas que nos deu 
uma enorme honra de participar conosco da homena-
gem do Governo de Brasília e, portanto, também do 
Governador José Roberto Arruda ao grande Mestre 
Hélio Gracie.

E convido para tomar parte à Mesa o Professor 
Tarcísio Moreira, no lugar do Governador Paulo Octá-
vio. (Palmas.)

Cito ainda a presença do Sr. José Luiz de Queiroz, 
Professor da Católica de Brasília e que é Professor de 
jiu-jitsu, arte a qual se dedica há 20 anos. É, portanto, 
um belo tempo de aprendizagem e de ensinamentos. 
(Palmas.)

Concedo a palavra ao nobre Senador Jefferson 
Praia, do PDT, do Amazonas, que já foi campeão de 
judô no meu Estado e, em seguida, concederei a pa-
lavra ao Professor e grande Mestre, que já foi também 
o meu professor, João Alberto Barreto.

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, bom-dia a todos.

Quero inicialmente parabenizar o Senador Arthur 
Virgílio pela iniciativa desta homenagem que fazemos 
ao grande Mestre Hélio Gracie. Cumprimento toda a 
Família Gracie, cumprimento Rickson Gracie, já que 
sou um dos – ele não sabe disso – seus fãs.

Minhas palavras vão ser breves. Eu apenas quero 
dar aqui um rápido depoimento. Não tive oportunidade 
de praticar jiu-jitsu. Mas hoje estamos homenageando 
o jiu-jitsu brasileiro, uma referência mundial e, é claro, 
homenageando as artes marciais.

Tive a oportunidade de treinar um pouco o judô, 
e comecei a treinar porque apanhava na rua. Eu era 
criança e, em todas as vezes que saíamos, havia uns 
garotos mais danados, mais levados, os mais brigões. 
A minha mãe nos criou, eu e mais dois irmãos, mais 
dentro de casa, estudando, cobrando muito. Todas as 
vezes em que íamos à escola, alguém começava a 
criar problemas, e chegávamos em casa tendo levado 
alguns murros; levávamos algumas peias. E foi des-
sa forma, então, foi esse o primeiro motivo pelo qual 
conversei com o meu pai para que eu e meus irmãos 
fôssemos, à época, treinar judô. Tive como mestre 
lá, em Manaus, o Professor Noguchi, que me deu as 
suas impressões, que me deu as suas orientações. 
E, mais à frente, tive oportunidade também de treinar 
com uma grande figura, mestre que também esteve 
no Estado do Amazonas, chamado Tetsuo Fujisaka. 
Então, Senador Arthur Virgílio, em 1976, cheguei até 
a faixa roxa e tive aí um pouquinho de preparo para 
ser campeão amazonense.

Mas esse não é o ponto principal da minha fala. 
O ponto principal é: o que aprendi ao praticar a arte 
marcial? Acredito que hoje percebemos isso nos diver-
sos depoimentos, quando ouvi, por exemplo, a fala do 
Rickson Gracie, que é o impacto que traz para a sua 
vida praticar arte marcial. Uma das coisas que aprendi, 
Senador Magno Malta, foi a cair e a levantar. Então, 
quem pratica arte marcial, leva uma queda e levanta, 
ou para derrubar o adversário, ou para cair de novo, 
mas levanta. Então, aprendi isso.

A vida da gente tem momentos bons e maus, em 
que você cai, mas você tem que levantar para continuar 
em busca do seus objetivos. Portanto, tornei-me uma 
pessoa persistente, nunca fui de desistir dos objetivos. 
E, na arte marcial, nós aprendemos a ser persistentes. 
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Você pratica a arte marcial e vai em busca de um ob-
jetivo: ser campeão na sua categoria. E, é claro, nos 
primeiros momentos, o resultado é este: a medalha 
que se ganha. Mas aquela preparação por que você 
está passando – e aqui percebo diversos alunos e os 
mestres nos passam isso – é uma preparação para 
a vida. Com isso, você vai, como disse muito bem o 
Rickson Gracie, vencendo o medo, porque a grande 
questão na vida dos seres humanos é como você pode 
vencer o medo.

Esse é um exercício diário, um exercício que você 
faz o tempo inteiro. E na prática da arte marcial, nós 
aprendemos a dar esse passos na direção do enfren-
tamento do medo. Quem pratica arte marcial, quem 
praticou arte marcial, dificilmente vai fugir de qualquer 
desafio que tenha pela frente, em qualquer área que 
entrar. Na área de que estiver participando, no mer-
cado de trabalho ou em qualquer desafio que tenha 
na sua vida, jamais vai deixar de ir à luta, de buscar 
alcançar o seu objetivo, porque aprendeu a enfrentar 
esse medo. O medo que têm, por exemplo, aqueles 
que são empresários: “Faço um investimento ou não 
faço um investimento?” O que praticou arte marcial é 
mais ousado. Ele vai analisar todos os aspectos, mas, 
se quer dar um passo maior no seu empreendimento, 
ele não tem tanto medo quanto aquele que não prati-
cou arte marcial.

E, para concluir, Senador Arthur Virgílio, nós 
aprendemos, acima de tudo, a respeitar os nossos 
semelhantes. Então, com a arte marcial, você respeita 
o próximo, você considera o outro tanto quanto você. 
Você sabe que aquela pessoa precisa ter um respeito 
tão grande quanto você tem por si mesmo. E é essa 
a grande coisa das artes marciais. É dessa forma que 
vejo o jiu-jitsu no nosso País.

Para finalizar, quero parabenizar todos os pro-
fessores. No jiu-jitsu também, Rickson, nós somos 
idealistas. Você é um idealista. É aquele que faz por 
amor, por um ideal. Não tem, na sua atividade, como 
finalidade-fim ganhar dinheiro, mas faz por amor, por 
ideal, por acrescentar alguma coisa às pessoas.

Tenho certeza que nas academias, com todos os 
mestres que estão aqui, o maior prazer, ao final, é ver 
os seus alunos bem treinados, avançando na direção 
de terem uma vida melhor.

Portanto, parabenizo todos: o Senador Arthur Vir-
gílio pela iniciativa; toda a família Gracie; nosso mestre 
Hélio Gracie, que está em bom lugar. Toda a obra que 
ele fez, ao longo de sua vida, foi de preparar melhores 
seres humanos em nosso País e no mundo.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB – AM) 

– Hoje é um dia de surpresas por saber que também 

meu querido amigo e conterrâneo Senador Jefferson 
Praia foi campeão de judô. É uma informação muito 
alegre para todos nós.

Eu gostaria de homenagear uma figura da maior 
expressividade para o jiu-jitsu, também convocando-o 
para a mesa. É meu professor Rayson Gracie. (Pal-
mas.)

Concedo a palavra à Srª Reila Gracie, filha do 
falecido patriarca do jiu-jitsu, o grande mestre Carlos 
Gracie. 

O som, diz Ricardo Bittencourt, está ruim. Mas 
eu estava dizendo a Eduardo Suplicy que, com a tur-
ma que a gente reuniu aqui hoje, dava para dar um 
golpe de Estado. Há força bastante para dar um golpe 
de Estado. 

Com a palavra, então, a Srª Reila Gracie.
A SRA. REILA GRACIE – Bom dia a todos. É 

uma honra estar aqui hoje nesta Casa, tão represen-
tativa para nosso País. Vim prestigiar meu tio, como 
sobrinha, a convite do Senador Arthur Virgílio, que é 
amigo e irmão, uma pessoa que fez parte da minha 
infância, enfim, da história também da minha família. 
Não me preparei. Eu não esperava participar da mesa, 
mas fico honrada pelo convite. 

Não preparei uma fala. Mas, ouvindo todos os 
depoimentos, ouvindo tudo o que foi dito aqui hoje, 
me deu vontade de dar um depoimento pessoal, como 
sobrinha, sobre o meu tio, porque tive uma vivência, 
durante os últimos 10 anos, muito importante para mim 
e acredito que para ele também. 

Não posso esconder que, no campo de algumas 
ideias, eu tinha divergências com o meu tio, uma das 
quais foi o fato de querer escrever e contar a história 
do jiu-jitsu por meio da biografia do meu pai. Divergên-
cias por quê? Porque, acho que – e isto é público e 
notório –, meu tio sempre teve o pensamento de que 
as mulheres não participavam das discussões sobre 
jiu-jitsu, que o jiu-jitsu era um universo restrito aos 
homens. Então, foi, de certa forma, uma afronta eu, 
como sobrinha, sem praticar jiu-jitsu, querer falar so-
bre o jiu-jitsu, querer opinar sobre o jiu-jitsu e ter um 
pensamento sobre o jiu-jitsu. Isso para o meu tio foi 
um desafio; foi uma situação que se criou na nossa 
relação para a qual ele não se preparou e para a qual, 
de certa forma, eu também não estava preparada. Mas 
acho extremamente importante para a minha vivência 
e para ele também. E pude constatar isso quando ele 
me autorizou a usar todas as horas de depoimentos 
que ele me deu para publicar na biografia do meu pai. 
Eu acho que isso foi um reconhecimento de respeito, 
de valor e de seriedade pelo trabalho que eu estava 
realizando e pela relação que estabelecemos e, enfim, 
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firmou durante o período em que eu estava fazendo 
o livro. 

Além disso, além de pontuar essa questão, eu 
queria também chamar a atenção para o aspecto que o 
tio Hélio representou como ídolo do esporte brasileiro. 
Porque o meu interesse, o que sempre me interessou 
a observar e me fascinou, encantou na vida e na his-
tória da minha família? A importância que, ao longo 
dos anos, do meu desenvolvimento desde criança, eu 
percebi que eles tinham na cultura esportiva do País; 
na importância que eles tinham pela influência nos 
jovens que passaram pela academia e nos que não 
passaram pela academia. E quando me debrucei so-
bre a história para poder escrever a biografia do meu 
pai, tive a dimensão dessa importância porque, tanto 
as pessoas que praticaram, como outros que eram 
de outras áreas – artistas, escritores, enfim, de todas 
outras profissões que nunca vestiram o quimono – co-
nheciam, acompanhavam, paravam uma atividade para 
ver e assistir, por exemplo, a luta do tio Hélio com o 
Valdemar Santana, em 1955, porque era um aconte-
cimento histórico, porque ele era o representante da 
história esportiva do nosso País. 

Era um representante que orgulhava o Brasil, que 
orgulhava a juventude brasileira, pela coragem, pelo 
que se propunha e o que se ensinava como filosofia 
embutida no jiu-jitsu. E é a esse lado da filosofia, da 
cultura que o jiu-jitsu agregou e difundiu que eu acho 
que o Brasil precisa prestar atenção, precisa olhar, 
como o Senador Magno Malta chamou a atenção: pelo 
aspecto do patrocínio, pelo aspecto dos atletas, da im-
portância, da valorização e do apoio aos atletas.

Hoje, o jiu-jitsu, junto com o futebol, é o esporte 
que melhor difunde o Brasil no exterior; é o esporte 
que carrega o nome do Brasil. Porque no exterior se 
diz brazilian jiu-jitsu e que está se difundindo e se 
disseminando no mundo inteiro, com respeito. Já ouvi 
depoimentos de brasileiros e americanos dizendo que 
a imagem do Brasil no exterior hoje, principalmente 
nos Estados Unidos, os brasileiros passaram a ser 
mais bem tratados e mais bem respeitados por conta 
do jiu-jitsu que foi difundido e continua, cada vez mais, 
sendo difundido naquele país. 

Infelizmente, mais da metade da minha família 
hoje mora no exterior, o que para mim é motivo, por um 
lado, de orgulho e, por outro, de tristeza porque isso 
também significa falta de apoio, falta de valorização 
dos aspectos positivos que o jiu-jitsu trouxe, difundiu 
e implantou no Brasil; falta de importância por essa 
história, por essa influência que não foi só no campo 
do esporte. 

Meu pai associou jiu-jitsu à saúde. O primeiro 
estatuto que se criou na Federação de Jiu-Jitsu na 

Guanabara constava a tabela alimentar que meu pai 
formulou de combinações de alimentos – um estatuto 
de uma arte marcial que agrega um conceito alimentar. 
Isso fez com que o açaí, que é uma fruta tipicamente 
brasileira e que estava relegada a extinção por conta 
do palmito que produz, hoje esteja sendo preservada, 
em vez de comerem o palmito, está-se comendo a fruta. 
E hoje, nos Estados Unidos, se discute incluir o açaí 
na merenda escolar dos americanos. E, no Brasil, por 
que não está na merenda escolar? Por que o ameri-
cano tem que pegar o nosso jiu-jitsu, o nosso açaí, a 
nossa cultura, que durante décadas e décadas, qua-
se um século, está sendo desenvolvida, disseminada, 
valorizada e influenciando jovens, e os adotam para 
si, e o Brasil não presta atenção nisso? Por que só 
depois que as coisas são valorizadas lá fora é que os 
brasileiros passam a valorizar aqui? Gostaria, já que 
estou numa Casa que tem uma representação impor-
tante para as decisões e as leis que são definidas no 
nosso País, de chamar a atenção para a importância 
do Jiu-Jitsu, que foi difundido e perpetuado no Brasil 
através de minha família. Que prestem atenção no que 
essa cultura agrega e pode contribuir para ainda en-
riquecer e ajudar no desenvolvimento, na educação e 
no engrandecimento do País. 

Meu tio fez do ensinamento o amor da vida dele. 
Para o tio Hélio, recuperar um aluno que estava des-
virtuado, ou desinteressado, ou intimidado ou enfra-
quecido era motivo de orgulho. 

Nos depoimentos que colhi, quando eu esta-
va pesquisando para realizar meu livro, chamou-me 
atenção a repetição das histórias que me contaram, 
que vários atletas e vários praticantes de Jiu-Jitsu me 
contaram, ressaltando a importância do Jiu-Jitsu e 
como ele mudou a vida deles, mudou a forma de eles 
se colocarem no mundo, a partir do momento em que 
adquiriram segurança e autoconfiança. E essa filosofia, 
que está agregada ao Jiu-Jitsu e que interferiu e levou 
essas pessoas a mudaram sua vida é que acho que não 
se pode perder. O Vale Tudo sempre foi, ao longo da 
história, o show, o espetáculo. É o circuito profissional 
em que atletas são remunerados para poderem lutar, 
porque o Jiu-Jitsu não criou esse circuito e continua 
sendo um esporte amador. 

Neste momento da vinda das Olimpíadas para o 
Brasil, faço coro com o Malta para fortalecer a impor-
tância de se dar visibilidade a essa luta brasileira. Eu 
esperava que no Pan-americano isso já tivesse acon-
tecido, mas não aconteceu. Acho que temos tempo 
suficiente para fazer com que o Jiu-Jitsu, que hoje está 
sendo motivo de respeito, de admiração e de valoriza-
ção do nome do Brasil no exterior, não simplesmente 
no seu País de origem, não desapareça, não passe 
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despercebido. Isso para mim é inconcebível, é incom-
preensível! (Palmas.)

Quero aproveitar este momento para chamar a 
atenção para isso, seja como esporte de exibição, seja 
como esporte que já tenha se estruturado e se orga-
nizado para poder participar efetivamente das Olimpí-
adas, mas que ele não passe despercebido, que ele 
não passe em branco. Se, hoje, o UFC Ultimate, nos 
Estados Unidos, é o programa de pay-per-view mais 
assistido de toda a televisão americana, isso se deve 
à história, ao meu pai, à minha família e ao Jiu-Jitsu 
brasileiro, que foi difundido, desenvolvido, cultivado e 
exportado do Brasil.

Essa ponte, esse ligamento de valor é que acho 
que tem que ser feito.

Estou aqui, neste momento, para chamar a aten-
ção para isso, porque a origem dessa expansão e des-
sa grandeza, que hoje as artes marciais, quer dizer, 
no caso, o Vale Tudo e o Jiu-Jitsu estão alcançando 
no exterior, é aqui, veio daqui, porque, se não fosse 
Carlos Gracie, a família Gracie, Hélio Gracie e todos 
que se dedicaram, os que aprenderam e participaram 
do Jiu-Jitsu na escola que meu pai fundou e que meu 
tio perpetuou e contribuiu junto para que ele fosse 
implantado no Brasil, não haveria o UFC, não haveria 
nada; o açaí não estaria lá fora, o Vale Tudo, o Mixed 
Martial Arts, nada disso teria existido. 

E essa valorização do Brasil, no sentido de ser o 
campo fértil e a origem do desenvolvimento e o nasci-
mento dessas coisas é que acho que o brasileiro tem 
que valorizar, para que isso não seja apagado. Assim 
como o Jiu-Jitsu saiu do Japão, veio para o Brasil e se 
tornou uma luta brasileira, o Jiu-Jitsu vai sair do Brasil, 
vai para o exterior, vai para os Estados Unidos e vai se 
tornar uma luta americana, porque a origem do esporte 
não está sendo valorizada. Não há investimento para 
fortalecer essas raízes, não existe uma fundação do 
Jiu-Jitsu, não existe um museu, não existe investimento 
na cultura do esporte. E, assim como o Jiu-Jitsu, outros 
esportes e outras áreas no Brasil também carecem de 
investimento para dar raízes profundas de perpetua-
ção dessa cultura.

Enfim, agradeço ao Senador Arthur esta homena-
gem; agradeço a todos que se pronunciaram, que estão 
presentes e que sei que comungam dessa valorização 
do Jiu-Jitsu, do esporte e de tudo o que agrega e que, 
de certa forma, direta ou indiretamente, está ligado a 
essa atividade. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB – AM) 
– Fala sensível desta figura de enorme peso intelectu-
al, que é a Srª Reila Gracie.

Ainda temos os seguintes oradores: o Senador 
Sérgio Guerra – e vamos alternar –, o professor João 

Alberto Barreto, o Senador Flexa Ribeiro e este gran-
de amigo de Hélio Gracie, que é o professor e notável 
cirurgião Pedro Valente.

Com a palavra, então, o Senador Sérgio Guerra 
e, em seguida, o professor João Alberto Barreto.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Srªs e Srs. 
Deputados, meus senhores, minhas senhoras, nesse 
campo, sou discípulo do Senador Arthur Virgílio; e, se 
houvesse homenagem a prestar aqui no campo das 
artes marciais, seria, seguramente, ao nosso Hélio 
Gracie, que fundou entre nós a cultura da luta livre e 
do jiu-jitsu. Arthur é responsável pela minha animação 
nesse episódio.

Eu me lembro, ainda menino, meu pai era De-
putado Federal, eu morava no Rio, e um pouco de-
pois disso eu já ouvia falar de Hélio Gracie, da família 
Gracie, das suas vitórias e dos combates que eram 
travados e que o Brasil acompanhava. Muito tempo 
depois, sempre acompanhei esse processo até que, 
recentemente, nos últimos anos, comecei a perceber 
um enorme crescimento desse movimento no Brasil 
e fora dele. Desde então, acompanho de maneira sis-
temática as lutas e, como qualquer brasileiro, tenho 
orgulho do que foi feito no Brasil, do que está sendo 
feito no Brasil e daquilo que está sendo feito no mundo 
por lutadores brasileiros.

Arthur é uma pessoa, é um político muito espe-
cial, porque ele é extremamente versátil, é bastante 
amplo, complexo e, nesse campo, ele tem uma visão 
muito grande da importância da luta e da história da 
luta. Isso, de alguma maneira, sensibilizou a mim e a 
muitos companheiros que com ele convivem.

Essa contaminação foi tão exacerbada que há 
poucos dias pegamos um avião aqui, fomos a Los 
Angeles, assistimos a uma luta entre dois brasileiros, 
entre outras lutas, e voltamos um dia depois. É evi-
dente que não é fácil sair do trabalho aqui que nós 
temos, que se prolonga pelos fins de semana, pegar 
um avião, descer ali e assistir a um combate de luta 
livre e voltar para o Brasil. Fui lá com o Arthur. Vi um 
espetáculo que me emocionou, especialmente pela 
importância dos lutadores brasileiros naquela cena. 
A cena é muito forte. Muita gente, muita animação, 
muita energia, muito investimento. É um movimento 
surpreendente para uma pessoa que nunca compa-
receu a um espetáculo daqueles. O fato de brasileiros 
estarem ali com o papel que tiveram é emocionante 
para brasileiros que pretendem desenvolver o País e 
fazê-lo melhor ainda.

De maneira que a história da família Gracie, de 
Hélio Gracie, é uma das melhores histórias do nosso 
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País. É um dos nossos símbolos. O Brasil é muito pobre 
de símbolos e de símbolos que geraram determinadas 
situações que ajudam o País a se desenvolver do ponto 
de vista público, a ter mais conceito, a ganhar imagem. 
E penso que há uma subestimação desta luta no Brasil. 
Vejo, como vi com Arthur, o tamanho daquele movi-
mento lá, vejo os esforços feitos no Brasil por Wallid, 
por exemplo, e outros, e sinto que falta investimento, 
falta efetivamente dar atenção ao que merece atenção. 
Não apenas nesse esporte, mas nos esportes de uma 
maneira geral. Não é sentimento da Oposição.

Quando as Olimpíadas foram marcadas para o 
Rio de Janeiro, todos nós nos comovemos. Sem dú-
vida foi uma conquista brasileira de grande valor. Mas 
eu gostaria de ver o esporte amador e o esporte de 
uma maneira geral com investimento pesado e uma 
atenção real daquelas autoridades. Secretarias nos 
Estados que tratam dos esportes são subsecretarias, 
não são secretarias de verdade. Não têm orçamento 
nem têm prioridade. Dependem muito da personalidade 
da pessoa que está ali ocasionalmente, ocupando um 
espaço ou outro, a prioridade e o verdadeiro apoio às 
atividades que precisam ser apoiadas.

Eu sinto isso no MMA. Vejo e percebo que é pre-
ciso contribuir. Vejo o esforço de muita gente, gente que 
vem lá debaixo. Por que não lançar no Brasil um gran-
de programa para que a nossa juventude pobre tenha 
acesso aos esportes mesmo? Por que não investir al-
guns milhões e milhões no programa para trazer essa 
juventude da pobreza para a luta, para o esporte da 
luta, como para outras atividades esportivas? Por que 
não dar prioridade a isso? É fundamental fazer isso! 
Eu falei sobre isso com o Governador de São Paulo, 
nosso amigo. Espero que ele tenha compreendido e 
ajude a desenvolver isso em São Paulo.

Mas a grande resposta brasileira a tudo que acon-
tece, especialmente com a concentração de interesse 
nas Olimpíadas, seria aproveitar este momento para 
investir fortemente nos esportes nacionais, dar dinheiro 
a eles, dar prioridade a eles, fazer o Brasil e a juventude 
se mobilizarem de forma construtiva para entrarem na 
vida esportiva e na vida pública. Porque isso também 
é vida pública. Lutadores também terminam sendo, 
como nós, políticos, homens públicos, assim como o 
são jogadores de futebol e grande atletas.

Quero saudá-lo por esta homenagem de hoje, 
que é um sinal de que algo começa a acontecer, que 
as pessoas começam a perceber a importância desse 
esporte e dessa grande potencialidade e realidade no 
Brasil dos nossos lutadores e daqueles que trabalham 
no contexto desse grande movimento.

Parabenizo a todos, a família Gracie, e quero dar a 
minha palavra de elogio ao Senador Arthur Virgílio, pela 
sua lucidez e pela sua iniciativa de hoje. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB – AM) 
– Eu agradeço ao meu querido amigo e companheiro, 
Presidente Nacional do meu Partido, Senador Sérgio 
Guerra, que de fato é um aficionado de Jiu-Jitsu, das 
lutas marciais, e do MMA, em particular. Já estão pro-
gramando ver o Vítor Belfort contra o Anderson Silva 
em janeiro.

Quero convidar para a Mesa o grande lutador 
de Jiu-Jitsu, com quimono ou sem quimono, Wallid 
Ismail. (Palmas.)

Concedo a palavra a este que também foi o meu 
professor de Jiu-Jiatsu, que foi um grande lutador de 
Vale-Tudo, na época era Vale-Tudo – MMA não é Vale-
Tudo. Naquela época dele valia tudo mesmo. Um gran-
de amigo, uma grande figura, da melhor estima e do 
melhor apreço que a ele dedicava o Professor Hélio 
Gracie. Eu me refiro ao grande Mestre João Alberto 
Barreto. Em seguida, o Senador Flexa Ribeiro.

Concedo a palavra ao Professor João Alberto.
O SR. JOÃO ALBERTO BARRETO – Meus ami-

gos, é uma grande satisfação estar nesta tribuna, nes-
ta Casa republicana. Agradeço de coração ao nosso 
Senador Arthur Virgílio, que está nos dando uma es-
perança que nos leva, hoje, dentro do meu sentimento 
de adepto do Jiu-Jitsu brasileiro, rumo às Olimpíadas, 
rumo a nossa Olimpíada de 2016.

Esta iniciativa é fortalecida, pelo que vejo, por to-
dos os membros da Mesa: o nosso Deputado Itagiba, 
meu querido irmão, amigo Itagiba; Rickson Gracie; além 
do nosso Arthur Virgílio; nosso Senador Magno Malta; 
nossa Reila Gracie, que teve a coragem de escrever 
uma obra sobre o pai. Na verdade, não é sobre o pai 
que ela fala, mas da Família Gracie, e aponta uma sé-
rie de características da personalidade do nosso Hélio 
Gracie. Em nenhum momento, Reila Gracie tirou de Hé-
lio aquilo que ele representou e representa para toda a 
comunidade esportiva brasileira e internacional.

O seu livro, a sua obra, vem perpetuar uma vi-
são da família que poderia ser deturpada em função 
das dissensões históricas justamente na divisão das 
famílias, Carlos e Hélio Gracie.

Quero mencionar aqui meu amigo e irmão Pedro 
Valente, que foi um confidente do nosso Hélio Gracie 
– não só do nosso Hélio Gracie, mas também do nos-
so grande mestre Carlos Gracie. Conversavam com o 
Pedro Valente. Ele nunca me falou isso, mas eles con-
fiavam na inteligência, na dignidade, no equilíbrio do 
nosso médico amigo e irmão, grande cirurgião plásti-
co. Eu chamo Pedro Valente de o príncipe da cirurgia 
plástica brasileira. (Palmas.)
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Neste momento, eu me integro a Sérgio Barreto e 
Álvaro Barreto, meus irmãos. Eles seguiram as minhas 
pegadas na minha ação de aprendizagem do Jiu-Jitsu 
brasileiro Gracie. Eles foram fiéis até hoje na luta do 
desenvolvimento desse novo Jiu-Jitsu que surge com 
o espírito olímpico.

Carlos Gracie foi meu primeiro mestre. Como 
sempre, um homem de grande educação, ele, agra-
decido por meu pai ter dado a ele o ginásio do Institu-
to de Surdos de que meu pai era diretor, para realizar 
uma luta de Hélio Gracie contra o baiano Caribé. O 
baiano foi ao Rio de Janeiro desafiar o nosso Mestre 
Hélio Gracie. Ele teve essa coragem. Meu pai, diante 
da polidez de Carlos Gracie, abriu o Instituto de Surdos 
para o nosso grande Mestre Carlos. A luta se desen-
volveu da maneira que todo mundo esperava naquele 
instante. Eu, um menino de 15 anos, assistindo pela 
primeira vez a uma luta de Jiu-Jitsu. Eu nunca tinha 
visto aquilo, uma luta de quimono. O que é quimono? 
Aquele negócio branco com a faixa.

Hélio Gracie era um homem fino, alto, de bigode. 
Achei muito interessante, porque, naquela época, eu 
fazia halterofilismo. Eu era adepto do melhor físico. O 
meu modelo, naquela época, era o John Farbotnick, 
que era campeão mundial de peso. Mas quando vi 
aquela luta, achei uma coisa incrível e apaixonei-me 
pelo Jiu-Jitsu.

Mas, olhem só as circunstâncias da vida: meu 
pai recebeu o professor Carlos e o professor Hélio 
em nossa casa. Carlos e Hélio Gracie não tomavam 
drinques, não bebiam. Meu pai preparou, para recebê-
los, uma espécie de confraternização, em que é muito 
comum uísque, cerveja, isso ou aquilo, mas, naquele 
dado momento, eu, na minha percepção, jovem, aluno 
do Colégio Militar, notei atitudes que nunca tinha nota-
do naquele momento da minha existência. De repen-
te, meu pai me chamou e disse assim: “Meu filho, tire 
a camisa e mostre seu físico aos professores Carlos 
e Hélio Gracie.” Eu me senti envergonhado: “O que é 
isso, papai?” “Não, meu filho, venha cá. Você tem de 
mostrar seu físico.” Então, tirei a camisa. Carlos e Hélio 
sempre foram altamente reforçadores dos atletas e de 
todas as pessoas que se ligavam a eles de uma forma 
ou de outra. Depois daquele momento, Carlos me cha-
mou de lado e disse assim: “João Alberto, a Academia 
Gracie vai oferecer um curso para você de graça. Você 
vai à nossa academia, na Praia do Flamengo, nº 82, 
na segunda-feira. Posso contar com você?”

Naquele dado momento, fiquei inebriado, pois iria 
aprender uma luta que nunca tinha visto na vida. Fui 
para lá e treinei com o menino que o Carlos colocou 
para me treinar. E me parece que ele se entusiasmou 
comigo, tanto é que me levou para o jornal A Noite para 

um desafio na cidade do Rio de Janeiro. “Um aluno do 
Colégio Militar de 15 anos. Daqui a três meses, a Aca-
demia Gracie fabricará mais um campeão.” Olhem que 
coisa incrível, de repente, estar acontecendo na minha 
vida um fato dessa natureza. Aí comecei a aprender.

Hélio Gracie passou a perceber naquilo que o 
Carlos falava muito de mim. O Carlos, desafiado pelo 
Hélio, fez com que eu lutasse com um japonês que 
era campeão de Teresópolis. Eles fizeram um desafio, 
porque eles se desafiavam. Disse o Hélio Gracie: “Ô 
Branco, – chamava o Carlos de Branco – o japonês 
lá de Teresópolis vai dar uma surra nesse seu aluno 
aí, porque você fala muito dele.” E o Carlos ligou para 
mim: “João Alberto, você está disposto a lutar com o 
japonês campeão de Teresópolis?” Eu disse: “Mestre, 
o senhor é que manda. Estou à sua disposição.”

Na segunda-feira, às 10 horas da manhã, fiz um 
treino com o japonês. Ele não era japonês; tinha cara 
de japonês, mas não era japonês. Fiz um treino com ele 
que o Hélio ficou admirado. Eu empatei com o japonês. 
Eu não tinha nem três meses de luta. Em seguida, o 
Carlos disse assim: “Quero um desafio para 15 dias, 
mas vai ser em Teresópolis.” Era o Carlos, com a visão 
competitiva que ele tinha, querendo mostrar ao Hélio 
– estavam apostando – que eu era capaz de vencer 
aquele japonês. Quinze dias passados, em Teresópo-
lis, realmente tive a felicidade de dar uma paliça no ja-
ponês. Fiquei até com pena do japonês. Hélio Gracie, 
nesse momento, o que fez? Ele me roubou do Carlos 
Gracie, ele me tirou do Carlos Gracie, e aí começou a 
minha jornada esportiva.

Daqui começo já a mostrar – vejam bem, meus 
amigos, meus senhores – que não foi só o Jiu-Jitsu, 
não foram somente as lutas, as competições que for-
jaram a minha personalidade. Não foi só isso! O Hélio 
Gracie e o Carlos, este no campo espiritual... Eu passei 
a aprender na existência do homem sem aquele mate-
rialismo que é muito comum na nossa sociedade.

O Hélio Gracie, além da formação do Jiu-Jitsu, 
me ensinou, e essa leitura de ensinamento transcen-
deu a parte esportiva. Houve uma transcendência, que 
só vim a descobrir com a minha formação acadêmica 
em psicologia.

Hélio Gracie já tinha uma visão de Goethe, filósofo 
alemão. Hélio Gracie tinha a visão de William James 
no campo da filosofia pragmatista. Hélio Gracie tinha 
a vida de Jean-Paul Sartre no campo do existencia-
lismo. Hélio Gracie, além de todas essas filosofias, 
também era um adepto, sem saber, do positivismo de 
Auguste Comte.

O que dizia Auguste Comte, que depois fui per-
ceber em minha formação existencial? Que a huma-
nidade, a sociedade repousa em três pilares: o amor 
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como princípio, a ordem como base e o progresso 
como fim. Olha a visão desse grande mestre da filo-
sofia francesa!

Hélio Gracie ensinando-me o desenvolvimento. 
Quer dizer: você tem que ter amor pelo que faz, tem que 
ter disciplina no desenvolvimento do que faz e tem que 
ter a consciência de superação de limites. O homem 
só se desenvolve dentro desses pilares. Sem isso, a 
vida não tem sentido. Quer dizer, Hélio Gracie me deu 
o sentido da minha vida, sem eu ter o conhecimento 
filosófico, que vim a ter anos mais tarde.

No campo da liberdade e da responsabilidade, 
desenvolvidos por Sartre no existencialismo, Hélio pas-
sou para mim também que você é livre, mas com res-
ponsabilidade. Você tem que assumir a sua liberdade 
para ser responsável. Muitas pessoas, muitos atletas 
não querem assumir a liberdade nos seus treinamen-
tos, porque não querem assumir a responsabilidade. 
Os professores, os treinadores têm que pegar a cabe-
ça desses lutadores e abrir a sua consciência, porque 
eles não sabem o que estão fazendo.

E ainda Goethe, também influenciou Hélio Gra-
cie. Eu percebi isso. Dizia Hélio Gracie para todos os 
seus alunos uma frase de Goethe, sobre a formação: 
“Se quiseres tornar alguém melhor do que é, trate-o 
como se assim o fosse e não lhe jogue na cara o seu 
modo de ser.”

Olha a visão de um gênio como Goethe que Hé-
lio Gracie a todos os seus alunos, permanentemente, 
ensinava a desenvolver uma personalidade através 
de uma prática do Jiu-Jitsu, uma condição de educa-
ção de cidadania, uma condição básica de visão de 
liberdade. E, mais ainda, nos ensinou Hélio Gracie – 
ele era um pragmatista – a dar importância ao que só 
é verdade, àquilo que é útil. Aprendi isso com o meu 
grande mestre Hélio Gracie.

E, com isso, meus amigos, deixo aqui, na tribuna 
desta Casa republicana, onde temos agora esta opor-
tunidade trazida pelo nosso Senador Arthur Virgílio, a 
minha palavra. E vamos em frente, vamos aproveitar 
este momento. E que Hélio Gracie, nesta homenagem, 
sirva de inspiração e veículo para conquistarmos a 
nossa entrada na família olímpica.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB – AM) 

– Essa foi uma das mais autorizadas palavras sobre 
luta, sobre arte marcial e sobre vida, desse notável ser 
humano que é o professor João Alberto Barreto.

Eu gostaria de fazer algumas menções.
Está aqui conosco Haroldo de Brito Júnior. O meu 

primeiro professor de luta foi o pai dele, o professor 
Haroldo de Brito, numa academia que contava com 
o professor Osvaldo Alves, que foi meu professor de 

Judô e de Jiu-Jitsu, que contava com um judoca que 
conhecia muito chão, que era o professor Leopoldo de 
Lucca, já falecido – e eu o homenageio aqui no Sena-
do; o professor Tourinho, o professor Mequinho. Eu não 
posso esquecer de que tomei aulas – e tenho muita 
honra de afirmar isto – com o professor George Mehdi, 
o Jorge Francês, e com o Trajaninho, que era rival no 
Jiu-Jitsu e era meu professor de Judô na PUC, grande 
amigo sempre, junto com Tarcísio Moreno.

Portanto, eu cedo a palavra, agora, ao penúlti-
mo orador. Nós temos de, às 14h, entregar o plenário 
para uma homenagem, que é muito justa, na Hora do 
Expediente, aos ostomizados, aos amputados. Será 
uma sessão também muito tocante, muito emocionan-
te, muito rica. E que dela saiam lições práticas – é o 
que nós esperamos.

Concedo a palavra ao Senador Flexa Ribeiro, 
pelo Estado do Pará. Quem encerrará será um dos 
maiores amigos que Hélio Gracie teve em vida, que é 
o professor Pedro Valente.

E, ao final, eu gostaria de anunciar aqui uma ho-
menagem, pois estou requerendo voto de pesar, pelo 
falecimento recente do professor, do grande mestre 
cearense, do grande mestre brasileiro de Jiu-Jitsu, 
Pedro Hemetério. Imagino que nós podemos encerrar 
esta sessão com um minuto de silêncio em homena-
gem ao professor Pedro Hemetério.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Presi-
dente, Senador Arthur Virgílio; Senador Magno Malta; 
Deputado Marcelo Itagiba; Sr. Rickson Gracie, filho do 
homenageado; Srª Reila Gracie; Sr. José Landim; Pro-
fessor João Alberto Barreto; Professor Pedro Valente; 
Professor Osvaldo Alves, vou ser breve, Presidente 
Arthur Virgílio. Primeiro, parabenizo V. Exª por ter sido 
autor do requerimento para que pudéssemos fazer 
esta sessão especial em homenagem a essa figura 
exemplar que foi Hélio Gracie. V. Exª é um adepto dos 
esportes e, em especial, do jiu-jitsu. Eu tenho acom-
panhado V. Exª e tenho visto a forma como V. Exª vi-
bra com o esporte e, mais do que isso, busca apoiar 
o esporte brasileiro.

Algum tempo atrás V. Exª esteve, entre as várias 
vezes que já foi ao meu Estado, ao nosso Estado, por-
que V. Exª é paraense de coração, estivemos na Ilha do 
Marajó, a maior Ilha do mundo, marítima, fluvial, pega 
uma parte do mar e uma parte do rio Amazonas. Lá 
os caboclos marajoaras têm uma luta chamada luta 
marajoara. É uma mistura, segundo o professor Arthur 
Virgílio, é uma mistura do jiu-jitsu com a greco-romana, 
tanto que, àquela altura, o Senador Arthur Virgílio teve 
a oportunidade de fazer uma experiência, de praticar 
a luta com um dos caboclos lá do Marajó. E ficou tão 
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entusiasmado que nós íamos fazer um trabalho no 
sentido de levar a luta marajoara para ser incorpora-
da ao esporte brasileiro, também para que pudesse 
ser divulgada.

Quero, ao iniciar estas palavras, dizer que estou 
de pleno acordo e me incorporo, apesar de não ser 
atleta, à tentativa e ao esforço de todos para que pos-
samos ter o jiu-jitsu incorporado às Olimpíadas, como 
uma disputa nas Olimpíadas.

Falar de Hélio Gracie, para mim, é de uma ale-
gria muito especial, porque represento nesta Casa o 
Estado do Pará, onde nasceu Hélio Gracie. O Brasil 
pode até não ter conhecimento disso, mas foi lá no 
Pará onde ele nasceu, em 1º de outubro de 1913, e 
onde começou sua vida esportiva. Hélio, que faleceu 
aos 96 anos, agora recentemente, foi um daqueles 
heróis brasileiros que nunca esqueceu suas origens, 
sua formação tenra e precoce.

Ainda há pouco, eu chegava aqui e ouvia aten-
tamente a Srª Reila Gracie fazer sua exposição e 
ela falava do açaí. Ela dizia que estavam exportando 
palmito em vez de exportar a fruta. E agora estamos 
exportando a fruta. E o açaí hoje se tornou uma com-
moditie, de tão importante que está pela suas carac-
terísticas energéticas.

Só que o açaí que eles tomam lá fora não é o 
açaí nosso. Queria ter a oportunidade de convidar to-
dos a tomarem o verdadeiro açaí, que não é aquele 
açaí misturado com granola, com guaraná.

À vontade, Senador Magno Malta. Mas, se eu trou-
xer o açaí verdadeiro, V. Exª, que já é um ativo Senador, 
não vai dormir por 72 horas. Vai ficar aqui, no plenário, 
em vigília o tempo todo tal a força que terá.

E a Srª Reila tem toda razão sobre o fato de a 
gente prestigiar as coisas do Brasil e, no caso específi-
co, do Pará. Por isso, fiz questão de retornar para usar 
da palavra para prestigiar, homenagear, reverenciar o 
paraense Hélio Gracie. (Palmas.)

Como bom paraense, nascido sob as bênçãos da 
floresta e com a força natural do caboclo da Amazônia, 
Hélio soube compensar sua compleição física diminuta 
com uma técnica e uma força mental inigualáveis.

Embora, depois, radicado no Rio de Janeiro, já 
crescido, porque eu tenho a informação aqui de que 
foi lá, no Pará – se eu estiver errado, corrijam-me, por 
favor, Senador Arthur Virgílio –, que o jiu-jitsu começou. 
Eu li que, em 1914, chegou ao Pará o japonês Matsuo 
Maeda, que levou a luta. E, lá, o Gastão Gracie e seus 
filhos começaram a adotar esse tipo de luta. Então, o 
Pará foi o berço do jiu-jitsu e fez com que nós pudés-
semos exportar para o Rio de Janeiro, Itagiba, o nosso 
Hélio. E lá ele fez a sua vida de glória. Como eu disse, 
embora radicado no Rio de Janeiro desde criança, leva-

va o sangue paraense ao subir aos ringues e tatames, 
demonstrando invulgar destemor diante de oponentes 
muitas vezes com o dobro da sua envergadura.

Era, por assim dizer, a representação humana 
da bravura do nosso povo que, a despeito de todas 
as dificuldades imanentes, levanta e não foge à luta. 
Acabou por criar um estilo de luta que hoje é estudado 
e seguido no mundo inteiro, batizado orgulhosamente 
pela alcunha de Brazilian Jiu-Jitsu.

Nos anos 50, suas lutas mobilizavam o País. 
Diante de um Maracanã sempre lotado, impunha seu 
estilo de combate no solo, até mesmo contra judocas 
experimentados, que ficavam atônitos ao ver aquele 
brasileirinho franzino domá-los com tanta destreza. Até 
mesmo nas raras vezes em que perdeu, como dian-
te do japonês campeão mundial Kimura, demonstrou 
inacreditável fibra: mesmo com um braço quebrado e 
semi-consciente, queria continuar lutando, sendo o 
combate interrompido somente pela intervenção de 
sua equipe técnica.

A pedido do Senador Arthur Virgílio, não vou fazer 
a leitura de todo o pronunciamento, porque muitas das 
coisas aqui já foram ditas, mas vou fazer uma referên-
cia que eu não poderia deixar de fazer.

Nesta sessão especial em que estamos home-
nageando a figura magistral do paraense Hélio Gra-
cie, não podemos deixar de reafirmar aqui a filosofia 
encampada pelo mestre do jiu-jitsu brasileiro.

Foi o mestre lutador que melhor compreendeu o 
esporte – e o orador que me antecedeu bem explicitou 
isso – como ferramenta redentora, como mecanismo de 
resgate da autoestima, do equilíbrio e da sociabilidade 
muitas vezes perdida em nosso árduo cotidiano.

O povo do Estado do Pará tem muito orgulho 
desse seu filho honrado, que soube superar todas as 
adversidades que a vida lhe impôs com muita dedica-
ção, tenacidade e esforço.

Na memória de Hélio Gracie fica depositada a 
nossa esperança de uma sociedade mais harmonio-
sa e justa, calcada nos valores tão bem cultivados por 
este grande mestre do esporte brasileiro. Um mestre 
que deixa seu legado, sem dúvida alguma. O Brasil é 
uma das potências nesse esporte que conquista cada 
vez mais adeptos no mundo inteiro.

E aí quero citar outro nome, por uma questão de 
justiça. Senador Arthur Virgílio, V. Exª esteve em Los 
Angeles, há pouco, assistindo à disputa do cinturão 
mundial do UFC, e lá vem de novo o nosso Pará, de 
forma invertida. Lyoto Machida, campeão mundial, nas-
ceu em Salvador – diferentemente de Hélio Gracie, que 
nasceu no Pará e foi fazer a sua carreira de esporte no 
Rio de Janeiro – e veio criança para o Pará, onde de-
senvolveu a sua arte, que o levou a ser hoje o campeão 
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mundial. Lyoto Machida, de origem japonesa, fez sua 
carreira no Pará e hoje brilha no mundo todo, sendo o 
atual campeão mundial do UFC. Tive a oportunidade 
de prestar-lhe uma homenagem aqui no Senado Fe-
deral, quando esta Casa apresentou voto de aplauso 
ao campeão pela conquista de seu último título.

Faço essa aproximação entre o nosso inesque-
cível Hélio Gracie e Lyoto Machida, porque ambos 
representaram e representam o Brasil, em nível in-
ternacional, com brilhantismo e com amor à nossa 
Bandeira. Então, o que Hélio Gracie fez ao introduzir 
o esporte lá por Belém e chegando a títulos mundiais 
faz agora Lyoto Machida.

Para terminar, Senador Arthur Virgílio. V. Exª fez 
referência – e o Senador Sérgio Guerra também – à 
necessidade de o Governo brasileiro apoiar o esporte, 
incentivar que a juventude brasileira se dedique cada 
vez mais à prática do esporte.

Nós vamos sediar uma Olimpíada em 2016. Nós 
temos a responsabilidade de preparar os nossos cam-
peões agora, quando eles terão que ser treinados para, 
daqui a sete anos, com certeza absoluta, colocar o 
Brasil em uma posição de destaque entre os países 
medalhistas da Olimpíada. Isso é um trabalho que re-
quer tempo e requer vontade política.

Senador Arthur Virgílio, eu fui procurado, há cer-
ca de dois meses, no meu gabinete em Belém, por um 
rapaz franzino. O Senador Arthur Virgílio, no episódio 
que eu citei lá no Marajó, quando ele olhou para o 
caboclo, achava que o caboclo não teria força para 
derrubá-lo, que era franzino também. Esse rapaz que 
me procurou é lutador de Muay Thai e tinha sido cam-
peão paraense. Não tinha nenhum incentivo, nenhum 
patrocínio. Ele queria disputar o campeonato brasileiro 
e, em seguida, o campeonato sul-americano, mas não 
tinha condições de comprar sequer o uniforme, quanto 
mais de se alimentar e treinar.

Eu acreditei no Eric Guimarães Costa e consegui 
com amigos nossos, empresas amigas, que dessem 
essa oportunidade a ele para que fosse representar o 
Pará no campeonato nacional e, em seguida, no sul-
americano 

Pois bem. Esse rapaz franzino, que chegou ao 
gabinete sem marcar audiência, sem nada, só pedin-
do ajuda, ele hoje, Senador Arthur Virgílio, é campeão 
nacional e é campeão sul-americano. (Palmas.) E ele 
está indo agora para a Tailândia, no dia 27 de novem-
bro, disputar o campeonato mundial. Novamente me 
procurou ele, que não tinha condições de fazer o trei-
namento e de ter a passagem e condições de estadia 
lá na Tailândia. Novamente, eu tive que ir aos nossos 
amigos, e graças a Deus eles ofereceram a passagem, 
ofereceram o treinamento em Porto Alegre, durante 45 

dias, e ofereceram ajuda de custo para que ele possa 
representar o Brasil lá na Tailândia, no campeonato 
mundial de Muay Thai, em 27 de novembro.

Este exemplo do Eric e também o do Lyoto, de 
quem falei há pouco, é fruto, com certeza absoluta, 
da semente que Hélio Gracie plantou no esporte bra-
sileiro.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB – AM) 

– Após as belas palavras deste paraense tão bravo 
quanto Carlos Gracie, Hélio Gracie e Lyoto Machida, 
que é o meu querido amigo, irmão, Senador Flexa 
Ribeiro, faço duas comunicações: uma, é a presença 
muito honrosa para nós do notável mestre de capoeira 
Tabosa, o Hélio Tabosa, que está aqui conosco. É uma 
honra muito grande. Tem passado por problemas físi-
cos, mas continua de pé, conforme a moral daqueles 
que não se rendem.

E sobre essa gostosa luta marajoara, Rickson, 
eu gostaria de dizer que fui vê-la. Primeiro, não era 
franzino, como diz o Hélio; é uma rapaz com metade 
da minha idade e muito forte. Ele me derruba numa 
baiana, num double leg e, para ele, a luta acabava 
ali; para mim, mal começava ali. Para ele, acabava 
ali; para mim, mal começava. Não duvido de que ele 
soubesse jiu-jitsu, acho até que ele sabia. E não me 
convide para ir de novo, porque, se não, vou repetir a 
luta com ele; é absolutamente certo que não vou re-
sistir. O mesmo impulso de quando eu não treinava 
mais no Rio, quando saí da academia Gracie e senti 
necessidade de continuar treinando jiu-jitsu. É como 
se desligasse de uma matriz fornecedora de energia; 
você ficava com o mesmo peso, a mesma compleição 
muscular, mas ia perdendo um pouco daquela forma 
técnica. Foi o mesmo impulso que me fez atravessar 
o Itamaraty – eu era Diplomata – para ir treinar com o 
Euclides. Passei a treinar com ele todos os dias que 
eu podia, aqui, no Senado, quando eu nem sonhava 
em ser Senador, nem sonhava ser Deputado sequer. 
Ele mantinha uma academia aqui. Foi muito proveitoso, 
aprendi muito, passei a admirá-lo ainda mais, por ser 
o notável lutador que sempre foi, assisti a várias lutas 
ele, a não ser na do Cássio – tive que torcer pelo Cás-
sio, claro –, mas nas outras todas, torci por ele sempre, 
porque, de fato, é uma figura admirável.

O professor Falabella Neto, que dirige a luta livre 
no Amazonas, sugere – atenção, Canal Combate! – 
um torneio entre a luta marajoara, que é um excelente 
wrestling, a luta livre brasileira – ele diz que o nível 
não é diferente – e a luta do Xingu, dos índios do Xingu. 
Isso seria um espetáculo de repercussão internacional, 
se fizéssemos algo envolvendo os índios do Xingu, os 
caboclos de Marajó e os lutadores olímpicos brasileiros. 
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Seria uma luta imperdível do ponto de vista inclusive 
de divulgação da Amazônia, da natureza brasileira, de 
defesa do meio ambiente.

Foi uma honra muito grande e nosso amigo, 
espero que nas regras dele, não vou ganhar nunca, 
mas, se ele quiser ampliar um pouco, de modo a gente 
continuar e poder ir para as costas dele, eu vou com 
o maior prazer... (Palmas.)

Com a palavra, então, o último orador desta ses-
são. Daqui a pouco, teremos uma homenagem, uma 
sessão em solidariedade aos amputados. Escolhi a 
propósito, eu fiquei entre João Aberto, mas eu queria 
que João Alberto falasse antes, porque eu queria que 
algumas pessoas que ainda estavam aqui o ouvis-
sem; como Rickson, também o foi uma lição de vida. 
Eu queria deixar para o final, de maneira muito sim-
bólica, a palavra de um confidente de Hélio Gracie, 
de um grande amigo dele, de um aluno seu de todas 
as épocas, alguém que foi graduado em tudo por Hé-
lio Gracie, que é o nosso querido amigo, professor e 
grande cirurgião Pedro Valente. (Palmas.)

O SR. PEDRO VALENTE – Meu querido ami-
go, Senador Arthur Virgílio, Senadores, Deputados, 
Parlamentares, Professores de artes marciais, família 
Gracie aqui reunida, representada por Rickson, Reila, 
Reyson, Rolker senhoras e senhores, tomei, hoje, uma 
aula aqui sobre o desenvolvimento das artes marciais, 
das lutas, pelo Senador Arthur Virgílio. Quem conhece 
luta, quem milita no meio, viu o conhecimento profundo 
do Senador Arthur Virgílio sobre luta, sobre jiu-jitsu e 
o conhecimento preciso dele do assunto, com atuali-
zação, técnica científica e histórica do contexto das 
artes marciais, principalmente do jiu-jitsu.

Antes de vir para esta sessão, procurei entrar na 
página do Senador na Internet, e ele ali, num breve 
histórico e numa menção ao Professor Hélio Gracie, 
analisando a história também do jiu-jitsu, diz que o 
jiu-jitsu estava esquecido no Japão. Eu gostaria só de 
fazer um pequeno reparo ao Senador, depois de muito 
estudo sobre o assunto.

O jiu-jitsu, na realidade, não estava esquecido 
– a palavra talvez não seja “esquecido” –; ele esta-
va escondido no Japão. O japonês tinha no jiu-jitsu 
o pulo do gato, tinha no jiu-jitsu a arma secreta que 
ele não deixava ser ensinada e que o Conde Koma, 
o japonês Mitsuyo Maeda, levou inicialmente para os 
Estados Unidos – aliás, foi o primeiro a levar o jiu-jitsu 
para os Estados Unidos –, chegando a dar aula para 
o Presidente Roosevelt. Os japoneses começaram a 
persegui-lo e a exigir a saída dele dos Estados Unidos, 
quando ele foi para a Europa. Na Europa, ele deu aula 
ao Rei da Espanha e recebeu o título, na Espanha, 
de Conde Koma. Os japoneses ficaram preocupados 

com a disseminação do jiu-jitsu, porque eles tinham 
interesse em disseminar o judô, uma parte do jiu-jitsu 
que é a luta em pé, que Jigoro Kano institucionalizou 
na Kodokan. Mas, como toda luta e toda briga termina 
no chão se o sujeito não for nocauteado, os japoneses 
tinham no jiu-jitsu uma arma secreta: ofereceram ao 
Conde Koma uma situação de vir para o Brasil justa-
mente no início do século passado na Amazônia, onde 
achavam que o jiu-jitsu seria esquecido. Enganaram-
se redondamente. Ali estava a família Gracie: Gastão 
Gracie, depois Carlos Gracie e todos os outros que 
aprenderam e disseminaram o jiu-jitsu, que, hoje, está 
disseminado no mundo graças aos brasileiros.

Mas, como falaram aqui que temos de ter muito 
cuidado, porque nossas autoridades não dão a ênfase 
e o apoio que o jiu-jitsu merece, vou contar uma pe-
quena história aos senhores – sei que a hora está em 
cima. Poucos sabem que Dom Pedro II era um grande 
estudioso não só da linguística, mas também das ci-
ências. Ele se correspondia com cientistas do mundo 
inteiro e com um cientista chamado Graham Bell, que 
estava inventando o telefone. Haveria uma feira inter-
nacional de ciência em Nova Iorque. O Presidente dos 
Estados Unidos, se não me engano, era o Presidente 
Grant, amigo de Dom Pedro II. E Graham Bell disse: 
“Olha, não aceitaram o meu trabalho de comunicação 
a distância, o telefone, na Feira Internacional”. Pedro 
II, que conhecia o trabalho de Graham Bell, disse o 
seguinte: “Eu vou falar com o Presidente dos Estados 
Unidos”. Falou e conseguiu que Graham Bell fosse aos 
Estados Unidos apresentar o seu engenho. E lá foi um 
sucesso absoluto.

Graham Bell, disso pouca gente sabe, em reco-
nhecimento a D. Pedro II, colocou o telefone pela pri-
meira vez no Brasil. O Brasil foi o primeiro país a ter um 
telefone. Poucos brasileiros sabem disso. A coisa foi 
abafada. Por quê? Porque hoje pertence praticamente 
aos americanos. A Graham Bell virou a maior compa-
nhia telefônica, Bell Telephone Company, do mundo. 
E, assim como quem inventou o avião, para os brasi-
leiros, foi Santos Dumont, para os americanos, hoje, 
em qualquer escola pública americana, em qualquer 
universidade, quem inventou foram os irmãos Wright. 
E isso vai acontecer com o jiu-jitsu. Porque o jiu-jitsu, 
que era Gracie Jiu-Jitsu, que foi Gracie e é Gracie, 
hoje em dia, já é chamado de Brazilian Jiu-Jitsu. Então, 
toda honra para o nosso País. Mas, dentro de pouco 
tempo, como a Reila falou aqui, poderá ser chamado 
American Jiu-Jitsu. Talvez isso não seja no nosso tem-
po, mas os anos apagam tudo. De forma que temos 
a responsabilidade não só de apoiar o jiu-jitsu, a arte 
marcial, dentro do Brasil, como também temos a res-
ponsabilidade de divulgá-la, como a Reila disse, fazer 
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uma fundação e patentearmos o jiu-jitsu, como uma 
coisa Gracie e como uma coisa brasileira. (Palmas.)
Senão, vamos perdê-la. 

Agora, nisso tudo, também temos uma responsa-
bilidade, não só as autoridades públicas, nós, pratican-
tes, nós, da família Gracie, eu me incluo, é cultivarmos 
a coisa mais linda que conheci e que peço aos meus 
filhos que cultivem, que foi a amizade entre Hélio e 
Carlos Gracie. (Palma.s)

Eu nunca vi dois irmãos se amarem, se respeita-
rem tanto quanto Carlos e Hélio Gracie. Hélio Gracie 
estava num navio junto com Carlos no Nordeste do 
Brasil, na costa povoada de tubarões, e um homem 
caiu ao mar. Perguntou o Hélio: “Queres que me atire?” 
O Carlos disse: “Atire-se”. Ele se atirou e salvou o ho-
mem. Eu, garoto, ouvi isso do Repórter Esso.

Então, essa amizade de Carlos e Hélio Gracie, 
nós, filhos, sobrinhos, amigos de Hélio Gracie e ami-
gos do jiu-jitsu temos de cultivar, e as outras gerações 
não podem cultivar divergências, porque, se nós di-
vergirmos entre nós, se fomentarmos diferenças entre 
nós, não vamos esperar que os outros lá de fora nos 
reconheçam. 

Eu quero terminar aqui citando o que o Rickson 
falou, que o Hélio Gracie dizia que não existe sorte. 
Realmente, ele dizia que não existia sorte e ele resumia 
em uma palavra o que significa a sorte: “Sorte é mere-
cimento, e merecimento se conquista pelo trabalho”. E 
nada mais justo nesta sessão do Senado que homena-
gear esse grande brasileiro, esse grande mestre, esse 
grande guerreiro Hélio Gracie. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB – 
AM) – Depois das palavras sábias do Professor Pedro 
Valente e antes de encerrar esta sessão, que está de 
fato na hora de o fazermos, peço à minha assessoria 
que redija um voto de aplauso à revista Tatame, pelos 
seus 15 anos de existência.

O SR. MARCELO ITAGIBA (PSDB – RJ) – Se-
nador Arthur Virgílio, se V. Exª me permitir, eu apenas 
gostaria de sugerir a V. Exª e aos demais membros do 
Congresso Nacional que todos nós buscássemos, por 
meio de assinaturas de Parlamentares nesta Casa, um 
ofício, com o apoio de todos, encaminhando ao Comitê 
Olímpico Brasileiro, solicitando a inclusão do jiu-jitsu 
como luta olímpica. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB – AM) 
– Sem dúvida. Na minha opinião, que optem sobre o 
que é mais, o jiu-jitsu, que seria o ideal, ou mesmo 
submission. Agora, sinceramente, o meu prezado 
amigo Carlos Nuzman não vai encontrar, de minha 
parte seguramente não vai encontrar, uma trajetória 
fácil, se ele acha que vai convencer alguém com a idéia 
de que rugby e golfe podem substituir o submission
ou jiu-jitsu. (Palmas.) Desculpe-me, mas será um ca-
valo de batalha que ele terá que enfrentar (Palmas), e 
digo isso com a frontalidade de sempre, porque não 
tem cabimento nem prático e nem cabimento históri-
co, porque não tem a menor raiz nas nossas vidas. Se 
querem aprender golfe com Tiger Wood, façam uma 
viagem para os Estados Unidos e vão lá aprender. Se 
querem aprender a jogar rugby, respeito muito aquele 
esporte tão viril e tão forte, também que vá. Eu não 
saberia jogar e nem tenho mais idade para aprender. 
O brasileiro sabe lutar é luta agarrada mesmo, e isso 
tem que ser transformado em medalhas para o Brasil. 
E isso para mim vem ou pelo jiu-jitsu ou pelo submis-
sion, e uma dessas duas lutas tem que ser consa-
grada. Eles nos perdoem, mas é hora de um homem 
inteligente e sábio como ele dar para trás. Votaremos 
hoje, se Deus quiser. 

Eu gostaria ainda de pedir a todos para, antes 
de encerrar a sessão, que dedicássemos um minuto 
de silêncio em homenagem ao grande mestre Pedro 
Hemetério, falecido recentemente. 

Peço ainda que a Assessoria formalize com o 
nome de todos os Senadores da Casa que queiram 
participar desta homenagem, mas seguramente com 
as assinaturas dos Senadores que participaram des-
ta sessão, o voto de falecimento do Professor Pedro 
Hemetério.

E cumprida a finalidade da sessão, agradeço às 
personalidades que nos honraram com o seu compa-
recimento.

Está encerrada a presente sessão. 
A família Gracie aguarda os cumprimentos da-

queles que quiseram apresentar esta homenagem 
tão justa através deles ao grande imortal Hélio Gra-
cie. (Palmas.)

(Levanta-se a sessão às 14 horas e 3 
minutos.)
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Ata da 213ª Sessão Deliberativa Ordinária,
em 17 de novembro de 2009

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência do Sr. Marconi Perillo, da Srª Serys Slhessarenko, e dos Srs. Mão Santa, 
Adelmir Santana, Flávio Arns, Jefferson Praia e Paulo Paim

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 24 mi-
nutos e encerra-se às 0 horas e 7 minutos do 
dia 18 de novembro de 2009.)

É o seguinte o registro de compareci-

mento:
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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.

O tempo destinado aos oradores no período do 
Expediente da presente sessão será em atenção ao 
Dia Nacional dos Ostomizados, de acordo com o Re-
querimento nº 1.274, de 2009, do Sr. Senador Flávio 
Arns e de outros Srs. Senadores.

Convido para compor a Mesa – já estou na Pre-
sidência, com o Vice-Presidente da Mesa do Senado 
Federal – o requerente da presente sessão, o Sr. Se-
nador Flávio Arns. Por favor, componha a Mesa conos-
co; o Secretário de Atenção à Saúde do Ministério da 
Saúde, Sr. Alberto Beltrami, que aqui representa o Sr. 
Ministro de Estado da Saúde, Ministro José Gomes 
Temporão; os Presidentes das Associações de Osto-
mizados: Srª Meire Reis, de São Paulo, e Sr. George 
Ribamar Sala, de Brasília.

Esta Presidência convida todos para, de pé, can-
tarmos o Hino Nacional brasileiro, juntamente com 
o coral do Senado, acompanhado pela pianista Ana 
Amélia Gomyde, sob a regência da maestrina Glicí-
nia Mendes.

(Procede-se à execução do Hino Na-
cional.)

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Srs. Senadores, Srªs Senadoras, se-
nhores e senhoras que compõem esta Mesa conosco, 
senhores e senhoras presentes, especial saudação ao 
Senador Flávio Arns, que é por uma brilhante e louvá-
vel iniciativa do nosso Senador Flávio Arns, incansável 
defensor da causa das pessoas com deficiência neste 
País, o Senado da República dedica o período do Expe-
diente desta Sessão Deliberativa de hoje à lembrança 
do Dia Nacional dos Ostomizados. 

Enorme e hercúlea tem sido a luta dessa cate-
goria de nossa população nos últimos 25 anos. Tudo 
começou com a fundação da Sociedade Brasileira dos 
Ostomizados, em 16 de novembro de 1985. A própria 
celebração do Dia Nacional dos Ostomizados todo 
dia 16 de novembro, proposta por meio do Projeto de 
Lei do Senado nº 212, de 2003, também de autoria 
do nosso Senador Flávio Arns, é uma homenagem à 
fundação da Sociedade. 

De lá para cá, foram muitas as batalhas. Merece 
destaque o Decreto nº 5.296, de 2004, que enquadrou 
os ostomizados no rol das pessoas com deficiência físi-
ca. Hoje, podemos comemorar a assinatura iminente da 
Portaria Nacional de Atenção à Pessoa com Ostomia, 
que será assinada ainda hoje nesta Sessão.

O Senado Federal tem feito sua parte na garan-
tia dos direitos das pessoas ostomizadas. Em agosto 
deste ano, aprovamos um substitutivo que aperfeiçoa 
o Projeto de Lei da Câmara nº 59, de 2006 (nº 7.177, 
de 2002, na Casa de origem), que torna obrigatório 
o fornecimento de bolsas de colostomia, ileostomia e 
urostomia, de coletor de urina e de sonda vesical, pe-
los planos de saúde privados. 

Trata-se de grande avanço para garantir aos os-
tomizados filiados a plano de saúde o fornecimento 
gratuito e ilimitado dos materiais de que depende sua 
própria sobrevivência. Não custa lembrar que a ma-
téria retornou à Câmara por ter sido modificada aqui 
no Senado, mas, tenho certeza, será aprovada muito 
em breve.

Uma oportunidade como esta de hoje, no entan-
to, não se resume a avaliar as conquistas passadas. É 
preciso olhar para o futuro, para as perspectivas exis-
tentes de melhoria da qualidade de vida das pessoas 
ostomizadas.

Bem sabemos que uma ostomia é um procedi-
mento delicado do ponto de vista psíquico e social. No 
inicio, a pessoa que passa por esse tipo de interven-
ção tende a rejeitá-la, seja por vergonha, por nojo ou 
por desconhecimento da possibilidade de vir a ter uma 
vida normal. Há ainda que encarar o preconceito que, 
infelizmente, a sociedade ainda nutre contra a pessoa 
com deficiência.

Esconder a realidade não é a melhor solução! 
Para enfrentar a própria resistência e o preconceito 
social é preciso informação e ajuda. E é aí que entram 
as inúmeras associações de ostomizados e o próprio 
poder público por meio do SUS. Valorizar essas enti-
dades e fomentar o investimento público no sistema 
de saúde são, pois, atitudes a serem estimuladas por 
todos nós, homens e mulheres públicos preocupados 
com o bem-estar dos ostomizados e de todas as pes-
soas com deficiência.

Que o período do expediente desta sessão – es-
tamos em uma sessão ordinária – de hoje seja mais 
uma das muitas iniciativas a serem tomadas em prol 
dessas pessoas! Esse é o nosso dever! É isso que 
faremos! 

Eu gostaria ainda, finalizando esta minha breve 
fala, antes de anunciar o pronunciamento do Senador 
Flávio Arns, de registrar o empenho, o esforço, a de-
terminação deste Senador – Senador Flávio Arns, é 
o senhor mesmo – com relação à pessoa com defici-
ência. É permanente. No ano passado, fui a Relatora 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias do nosso País, 
passando pelo Congresso, fui a Relatora da LDO, e 
tive a oportunidade de ver quantas horas, de dia e de 
noite, este Senador se dedicou à discussão de como 
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poderíamos fazer avançar essa questão dos deficien-
tes junto à Lei de Diretrizes Orçamentárias do nosso 
País. Tivemos algumas conquistas pequenas ainda, 
não é Senador? Mas, graças à determinação dele, 
avanços existiram.

Eu queria aqui registrar a presença da Drª Isa-
bela Juliana, da cardiologia pediátrica, e da Drª Ieda 
Jatene, da cardiologia pediátrica também. A Drª Ieda 
é Presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia 
Pediátrica. O Dr. Alberto Beltrami me deu uma asses-
soria aqui. Obrigada. Está presente também a minha 
filha, Natasha, que é médica também, mas, como ela 
é minha filha, não quis que eu a anunciasse.

Anunciamos a presença do Sr. Gerente-Geral do 
Boston Medical Device, o Sr. Fernando Gallo Garcia, 
do Sr. Gerente-Geral da Hollister, Jarbas Melo de Cer-
queira; representando a Pastoral da Saúde Nacional, 
do Sr. Judas Tadeu Faria Lano; da Diretoria da Socie-
dade Brasileira de Estomaterapia, enfim, de médicos e 
médicas aqui presentes, dos representantes de venda 
de produtos para ostomizados, enfim, uma saudação 
especial a todos os homens aqui presentes e uma sau-
dação muitíssimo especial a todas as mulheres aqui 
presentes, mulheres que vêm chegando em todas as 
profissões de igual para igual, superando qualquer tipo 
de discriminação em nossa sociedade.

Obrigada a todos e a todas.
Passo a palavra agora ao requerente deste mo-

mento da nossa sessão ordinária do dia de hoje, Se-
nador Flávio Arns.

O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Cumpri-
mento a Srª Presidente desta sessão, Senadora Serys 
Slhessarenko, que mencionou o esforço que particu-
larmente ela, de uma maneira muito efetiva, realizou 
no ano passado, quando da discussão e aprovação da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela, sendo Relatora 
e aceitando sugestões, se empenhou ao máximo para 
que as sugestões fossem aprovadas. E avanços sig-
nificativos aconteceram este ano em termos de movi-
mentos sociais relacionados a pessoa com deficiência, 
fruto desse esforço dessa dedicação e desse empenho 
da Presidente desta Sessão, Senadora Serys Slhes-
sarenko. Já relatei isso em outras ocasiões de forma 
pública, e o faço novamente no dia de hoje. 

Agora, quero dizer a todos que estão aqui pre-
sentes e a todas as pessoas que nos acompanham, 
pelos meios de comunicação do Senado Federal, que 
existe uma solidariedade, um desejo de participação, 
de achar soluções e fazer os encaminhamentos por 
parte dos Senadores e Senadoras de uma maneira 
geral. Realmente, existe essa tentativa de achar as 
soluções que esta e outras áreas necessitam para que 

possam, também, apresentar uma vida com dignida-
de, com cidadania, com segurança e com tranquilida-
de. Há um clima bastante positivo dentro do Senado 
Federal no sentido de interlocução com esses movi-
mentos sociais. 

Quero cumprimentar, também, de uma maneira 
especial, o Dr. Alberto Beltrami, Secretário de Atenção 
à Saúde do Ministério da Saúde, Representante do Sr. 
Ministro do Ministério da Saúde que, daqui a pouco, 
assinará uma Portaria para uma política nacional de 
apoio à área dos ostomizados, da pessoa ostomizada 
– que acontecerá na sequência. 

Quero cumprimentar, também, os presidentes 
das Associações de Ostomizados, Srª Meire Reis, de 
São Paulo; Sr. George Ribamar Sala, de Brasília, a 
todas as pessoas aqui presentes e a todos que nos 
acompanham pela TV Senado, Rádio Senado, Agên-
cia Senado, enfim, pelos meios de comunicação do 
Senado Federal. 

Quero destacar que a Hora do Expediente des-
ta sessão de hoje está sendo utilizada para homena-
gear o Dia Nacional dos Ostomizados. Muitas vezes 
as pessoas dizem: não, mas dia nacional, será que 
isto tem alguma valia? Será que muda a realidade? 
Eu não tenho dúvidas em dizer que sim, porque é um 
momento de parada, de reflexão, de debate. São 250 
mil brasileiros, aproximadamente, nessa situação. Se 
cada um puder, de alguma maneira, levar a mensagem 
para mais algumas pessoas, estaremos todos, no Bra-
sil, no dia de hoje, dizendo quem são os ostomizados, 
o que aconteceu, do que precisam, como eles devem 
participar, que direitos lhes devem ser assegurados, 
como é que podemos avançar nessa área para que a 
cidadania não só das pessoas ostomizadas, mas de 
todos os cidadãos, hoje, de uma maneira particular, das 
pessoas ostomizadas, como esses direitos podem ser 
assegurados no decorrer da vida das pessoas. 

Então é o momento do Brasil, e esse processo 
tem, na verdade, que ir sendo aprimorado para que, 
gradativamente, mais e mais pessoas possam, nes-
te dia, parar, questionar-se e pensar no que podem 
fazer, particularmente a própria pessoa ostomizada, 
para que se sinta cidadã, participante, para que veja 
que existem outras pessoas, tantas outras, pelo Bra-
sil, que ela não está sozinha nessa caminhada, que 
os recursos têm que ser providenciados e que temos 
que lutar para que as nossas vidas fiquem melhores, 
com mais oportunidades, e lutar para que todas as 
pessoas que apresentem alguma necessidade espe-
cial também possam ser valorizadas e prestigiadas. 
Tanta gente, tanto debate que se faz...

Hoje cedo, no Auditório Petrônio Portella, todas 
as religiões reunidas diziam que precisamos valorizar 
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as crianças, que elas precisam ser valorizadas. É pre-
ciso lutar contra a pobreza, lutar contra a violência e 
lutar a favor da promoção da paz.

Se pensarmos nas pessoas com deficiência de 
uma maneira geral, vamos ver também que são 24 
milhões de pessoas no Brasil que apresentam algum 
tipo de deficiência, seja intelectual, seja auditiva, seja 
visual, deficiência física, múltipla, autismo, distúrbio de 
conduta, que também lutam e que têm que se organi-
zar para dizer que o espaço tem que ser conquistado. 
A gente até pode afirmar que não se dá o espaço, que 
não se fornece o espaço, pois o espaço tem que ser 
conquistado fruto da organização das pessoas, da so-
ciedade, e se esse povo organizado ainda tiver bons 
canais de comunicação, se construir canais adequa-
dos com o Executivo, com o Judiciário e com o Legis-
lativo, essa organização do povo vai se multiplicar na 
sequência, porque é muito bom o presidente de uma 
associação de ostomizados dizer que é recebida pe-
los Deputados na Câmara Distrital quando precisa de 
alguma coisa. Por quê? Porque já discutimos; vamos 
achar caminhos em conjunto... “Lá no Senado Fede-
ral, nós temos a Comissão de Direitos Humanos e Le-
gislação Participativa. Então, nós temos que discutir. 
Legislação participativa quer dizer “vamos conversar, 
vamos dialogar, vamos ver qual é o problema e como 
isso pode ser colocado dentro de uma legislação que 
priorize o atendimento das necessidades das pesso-
as.” Temos aqui o Ministério da Saúde. Uma política 
nacional tem que se refletir nas secretarias estaduais, 
nas secretarias municipais.

Então, nós temos que sair, temos que falar, as 
pessoas têm que conhecer a área. Nós só defendemos 
aquilo que conhecemos. Eu até, muitas vezes, vou mais 
adiante: só defendemos aquilo que amamos; conhecen-
do, amando e defendendo a causa como uma causa 
justa. E tantas coisas devem ser feitas... Na área dos 
dependentes químicos, por exemplo, quanta necessi-
dade para os jovens, para os adultos, a falta de aten-
dimento, ainda inadequado em nosso País, apesar de 
esforços que vêm sendo feitos. Então, toda a sociedade 
tem que se organizar, pensar, colocar objetivos claros. 
E a sociedade organizada é uma sociedade que sabe 
o que quer, que tem objetivos claros, bem definidos, 
lutas que devem ser encetadas, e é uma sociedade que 
não é enganada por alguém que venha com soluções 
mirabolantes, impossíveis de serem realizadas. Quem 
participa desses movimentos sabe o que é possível, 
ou não, ser feito a favor das pessoas que compõem 
determinado grupo.

Por isso a saudação especial para a Meire e tam-
bém para o George, que representam essas associa-
ções pelo Brasil inteiro.

Eu gostaria, até para termos algo bem siste-
matizado, de dizer também que comemoramos hoje 
a passagem do Dia Nacional dos Ostomizados, que 
é celebrado em 16 de novembro, data instituída pela 
Lei nº 11.506, de 19 de julho de 2007, e escolhida por 
marcar a fundação da Associação Brasileira de Osto-
mizados, em 1985.

Quero dizer também que sentimos falta, neste 
evento, da Presidente -fundadora da Associação, Srª 
Onilde Pereira dos Santos, que, por 27 anos, dedicou 
sua vida à defesa dos direitos da pessoa ostomizada 
e faleceu no mês de maio do corrente ano.

Nosso abraço, nesta lembrança, aos familiares e 
nosso agradecimento ao legado deixado por ela, que, 
com aqueles que a acompanharam, abriu muitos dos 
caminhos para a construção da cidadania do brasileiro 
e da brasileira ostomizado ou ostomizada.

Esta solenidade visa enaltecer o relevante e fun-
damental trabalho desenvolvido pela Associação Bra-
sileira de Ostomizados e suas filiadas.

Destacarmos uma data é tomarmos um momento 
para reflexão sobre a realidade e as dificuldades do pró-
ximo. Quer dizer, vamos refletir, vamos pensar, vamos 
achar os caminhos em conjunto. As pessoas portadoras 
de ostomia vêm enfrentando diversas batalhas, sem 
dúvida, que – sem temor – afirmo que só passam a ser 
amenizadas a partir da criação da Associação.

Vamos juntos. O lema da Associação é “nenhum 
de nós, sozinho, é tão bom quanto todos nós juntos”. 
Então, vamos trabalhar em conjunto a favor de uma 
área.

Talvez muitos que, de casa, acompanham esta 
solenidade não saibam: a ostomia é uma interven-
ção cirúrgica para a construção de um novo trajeto 
de eliminação das fezes ou da urina. Trata-se de um 
abertura feita na parede abdominal, a que se deno-
mina “ostoma” ou “estoma”. Como a pessoa perde o 
controle esfincteriano, pacientes ostomizados passam 
a utilizar uma bolsa coletora do conteúdo eliminado. 
Adaptar-se a essa nova condição torna-se bem mais 
fácil com a ajuda de profissionais especializados e – 
considero oportuno dizer – com a presença de uma 
família amorosa. Tomando-se os cuidados necessá-
rios, em pouco tempo o paciente volta a levar uma vida 
normal. Um procedimento como esse devolve a vida a 
muitas pessoas acometidas por câncer de intestinos 
ou bexiga. É por isso que a Associação Brasileira de 
Ostomizados trata a ostomia como “cirurgia da vida”. 
Cirurgia da vida!

Estima-se que haja no Brasil cerca de 200 mil 
ostomizados. Antigamente, eles estavam entre a po-
pulação idosa. Toda a violência urbana, e aí incluímos 
os acidentes de trânsito, provocou um número cres-
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cente de jovens para quem a vida se tornou possível 
graças à ostomização.

Situações de malformação congênita aumen-
taram o surgimento de casos na infância, razão pela 
qual é uma reivindicação da Associação que os pro-
fessores sejam preparados para o assunto, a fim de 
educar devidamente os alunos e evitar o preconceito 
na escola. Esse debate pode ser feito na Comissão 
de Educação, Cultura e Esporte, na Comissão de Di-
reitos Humanos e na Comissão de Saúde. Por isso, é 
um trabalho interministerial.

Não é exagero dizer que a pessoa ostomizada 
vive sob grande trauma emocional e sente-se discri-
minada. É importante. Muitos que estão em casa nos 
acompanhando, ostomizados, têm dificuldade.

Por isso estamos dizendo: olhem para as pessoas 
todas que estão aqui. Existem associações. São 200 
mil pessoas no Brasil. É possível a cirurgia da vida. E 
vamos fazer com que a vida seja boa.

É nesse contexto que instituições como a Asso-
ciação Brasileira de Ostomizados são o grande alento 
na busca pela qualidade de vida. Incansável, a Asso-
ciação procura atuar na autoajuda e na autoestima de 
seus associados e de toda pessoa ostomizada que 
chame por auxílio.

Devemos nos colocar na situação da pessoa. 
Quer dizer, se cada um de nós disséssemos: “Se eu 
tivesse uma cirurgia, precisaria de apoio, preciso de 
orientação, preciso de autoajuda, preciso me adequar, 
me acostumar a uma situação que muda, em muitos 
aspectos, a própria vida”. Mas isso é possível de ser 
realizado.

Quero exemplificar com as publicações da As-
sociação, de que são um bom exemplo as cartilhas 
como a que informa sobre os direitos da pessoa com 
deficiência ou como as cartilhas específicas para a 
criança e para a mulher. São cartilhas que mostram à 
pessoa: “Veja, você não é uma pessoa mutilada. Você 
é um ser humano inteiro, um cidadão com todos os 
direitos de qualquer outro”.

Cito também a excelente ideia que foi o 1º Con-
curso de Artes dos Ostomizados, recentemente rea-
lizado em comemoração ao Dia Mundial, que é 3 de 
outubro. Incentivando as artes plásticas, o artesanato 
e a literatura, o concurso atingiu pontualmente o tema 
“ Buscando Vidas”, que impulsionou o evento este ano. 
Foi estando presente que a Associação Brasileira de 
Ostomizados rompeu com inúmeros obstáculos à qua-
lidade de vida da pessoa ostomizada.

A Associação Brasileira de Ostomizados, na sua 
constituição, é formada por muitos ostomizados. 

Eles sempre estiveram e se fizeram representar 
nos conselhos de saúde, de assistência social e em 
colegiados dos direitos da pessoa com deficiência.

Reafirmo a minha convicção de que a própria 
pessoa ou grupo que têm necessidades especiais é 
quem melhor advoga a sua causa. Trata-se do princí-
pio mundialmente aceito de autoadvocacia ou autode-
fensoria. As nossas vozes, dos Senadores e das Se-
nadoras, já que esta sessão acontece aqui, são falas 
essenciais. Contudo, quem vive o problema é quem 
melhor sabe descrever quais são as suas carências na 
vida cotidiana, em que aspectos as cidades e os seus 
serviços teriam que ser adaptados para lhe oferecer 
melhor qualidade de vida.

Eu trabalho muito na área da pessoa com de-
ficiência e digo: nós temos que escutar. Escutar não 
significa simplesmente ouvir. Escutar significa prestar 
atenção para que a própria pessoa diga o que é im-
portante na sua caminhada.

Quando a pessoa institui 1981 como o Ano Inter-
nacional da Pessoa com Deficiência, o grande passo 
foi dado: grupos organizados dirigidos por pessoas 
com deficiências das várias áreas deram-se conta de 
que tinham que participar do processo. Deixariam de 
ser representados pelos especialistas, e eles mesmos 
apresentariam seus casos. Sob o lema “Plena Participa-
ção e Igualdade”, puseram de lado a tutela do Estado 
e dos órgãos assistenciais e iniciaram o movimento de 
serem protagonistas de sua história.

A assinatura da Portaria Nacional de Atendimen-
to à Pessoa Ostomizada no Brasil, que vai acontecer 
no dia de hoje, nesta sessão, e o reconhecimento da 
Declaração dos Direitos dos Ostomizados vêm sendo 
pleiteados pela Associação desde 2004, na Carta de 
Brasília, documento resultante da III Capacitação de 
Líderes em Ostomia, realizada em Brasília, em no-
vembro daquele ano.

A reivindicação de uma série de direitos que as-
segurassem uma sociedade digna aos ostomizados foi 
encaminhada ao Ministério da Saúde com este exato 
teor: “a finalidade de garantir atendimento em todas as 
fases da ostomia com o apoio de equipe multidisciplinar 
e concessão de equipamentos de qualidade e quanti-
dade sustentável, [...] em cumprimento à Declaração 
Internacional dos Direitos dos Ostomizados”.

Também como resultado da Carta de Brasília, 
naquele importante ano de 2004, pelo Decreto Nº 
5.296, de 02 de dezembro, reconheceu-se a osto-
mia como deficiência física. A partir daí, iniciava-se o 
atendimento da justa reivindicação de equiparação de 
oportunidades já conquistadas para a pessoa com de-
ficiência. Os ostomizados passaram a ter o benefício 
da prestação continuada, o passe livre em transporte 
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coletivo, a reserva de vagas em concursos públicos e 
nas empresas privadas.

Outro ano ao qual eu gostaria ainda de me repor-
tar, e já foi feito, é 1993. A organização dos ostomizados 
por vários Estados já havia granjeado grande respeito 
na sociedade e entre as autoridades de saúde. Em 9 
de setembro de 1993, o Ministério da Saúde publicou 
a Portaria nº 116, que garante o atendimento com o 
fornecimento de equipamentos aos ostomizados. Pou-
co depois, no dia 14 de outubro, publicou a Portaria 
nº 146, que estabelece a rotina do atendimento aos 
ostomizados no serviço público, incluindo as bolsas 
coletoras, a tabela de órteses e próteses no SUS, Sis-
tema Único de Saúde.

O compromisso, contudo, não é só do Ministério 
da Saúde. Construir a cidadania plena dessas pessoas 
requer um trabalho interministerial, como mencionei: 
educação, trabalho, assistência, sem dúvida, direitos 
humanos, legislação, justiça.

Finalizando, parabenizo a Associação Brasileira 
de Ostomizados pelo empenho e pela coragem. Nunca 
são vãs as lutas por justiça social. São as lutas mais 
suadas, mas são também as mais edificantes. As 
grandes conquistas são decorrentes da organização 
das pessoas em grupos representativos. Por meio dos 
caminhos políticos de articulação com os órgãos pú-
blicos e comunitários, os resultados positivos podem 
ser multiplicados.

Por isso todos nós, Senadores e Senadoras, es-
tamos à disposição para apoiar a cidadania da pes-
soas ostomizada.

Quero ainda levantar a lembrança de uma gran-
de pessoa que acompanha a trajetória da Associação 
Brasileira dos Ostomizados e com quem tive muito 
contato no decorrer dos anos, que é a Cândida, aqui 
presente. (Palmas.) Quero lembrar a sua luta, o seu 
trabalho. Participamos, em conjunto, de reuniões, de 
muitos Conselhos Nacionais – Conselho Nacional da 
Pessoa com Deficiência, Conselho Nacional de Saú-
de, enfim, de vários Conselhos Nacionais. E você, 
pessoalmente, veio falar conosco também sobre a 
necessidade e a importância de se ter o Dia Nacional 
dos Ostomizados.

Meses atrás, você inclusive trouxe à lembrança o 
assunto e disse: “Dia 16 de novembro é o Dia Nacional 
dos Ostomizados”. E nada mais justo, mais importan-
te e necessário para a área que o Senado pudesse 
contribuir com essa caminhada, fazendo a reflexão e 
o debate sobre esse Dia Nacional que vai contribuir 
para o avanço da área.

Quero, pessoalmente e publicamente, falar desse 
seu empenho, dessa sua dedicação e dessas lembran-
ças que foram fundamentais. É necessário a pessoa 

falar, discutir, apresentar o pleito. E o Senado diz: “É 
um pleito dos mais justos”. Por isso, todos nós, Se-
nadores e Senadoras, aprovamos a lei e aprovamos 
também a realização desta sessão, utilizando a Hora 
do Expediente. Sem dúvida alguma, muitos outros 
diálogos e entendimentos poderão acontecer a partir 
dessa autodefensoria, auto-advocacia; que a própria 
área fale, exponha, coloque os pontos principais, e 
que nós tenhamos a capacidade e a sensibilidade de 
escutar os especialistas da área, que são as pessoas 
ostomizadas, para que, a partir de então, caminhos 
possam ser construídos.

Parabéns! Que este dia possa refletir, para todos 
aqueles que nos acompanham no Brasil, uma vida 
melhor para a pessoa ostomizada e, com base nesta 
realidade e nesta discussão deste dia, que possa re-
presentar também uma vida melhor para todos aqueles 
que precisam de proteção, apoio e legislação a fim de 
que a cidadania se converta em realidade.

Obrigado a todos. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Obrigada, Senador Flávio Arns.
Antes de passar a palavra ao Senador Papa-

léo Paes e a Presidência ao Senador Flávio Arns, 
porque preciso sair neste momento, convido para 
fazer parte da Mesa a Drª Márcia Patrícia de Araú-
jo, Presidente da Associação Brasileira de Ostomi-
zados. (Palmas.)

Logo após o uso da palavra pelo Senador Papa-
léo Paes, estaremos recebendo a visita do Deputado 
Otavio Leite, Líder da Minoria no Congresso Nacional. 
Mesmo sendo uma sessão ordinária do Senado, serão 
concedidos espaço e tempo para ouvirmos, logo após 
o Senador Papaléo Paes, o Deputado Otavio Leite.

Com a palavra o Senador Papaléo Paes.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exmº 
Sr. Presidente desta sessão, que homenageia o Dia 
Nacional dos Ostomizados, Senador Flávio Arns; Exmª 
Srª Senadora Serys Slhessarenko; Sr. Secretário de 
Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde, Sr. Alberto 
Beltrame; Presidentes das Associações dos Ostomiza-
dos, Srª Meire Reis, de São Paulo, e Sr. George Riba-
mar Sala, de Brasília; quero fazer uma saudação toda 
especial ao Sr. Fernando Gallo Garcia, ao Sr. Jarbas 
Melo de Cerqueria, ao Sr. Judas Tadeu Faria, que re-
presenta a Pastoral da Saúde Nacional; à Diretoria da 
Sociedade Brasileira de Estomaterapia; às senhoras e 
aos senhores médicos presentes; às senhoras e aos 
senhores representantes de vendas de produtos para 
ostomizados, também fazendo uma saudação espe-
cial à Srª Márcia Patrícia de Araújo, Presidente da As-
sociação Brasileira dos Ostomizados, e registrando a 
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presença do Deputado Otavio Leite, Líder da Minoria 
no Congresso Nacional.

Senhoras e senhores, quero registrar que ouvi 
todo o pronunciamento do Senador Flávio Arns. O 
Senador Flávio Arns fez um pronunciamento em que 
aborda praticamente todas as questões dos ostomiza-
dos, e nessa abordagem ele faz uma referência tanto 
à evolução que tivemos no material usado pelos osto-
mizados, quanto à evolução relacionada aos direitos 
dos ostomizados; a evolução que tivemos na inclusão 
– digo, assim mesmo, a palavra pode ser forte – na 
inclusão dos ostomizados no ambiente familiar, no 
ambiente social.

Realmente, Senador Flávio Arns, V. Exª faz com 
que eu ocupe a tribuna neste momento para reconhe-
cer, no seu pronunciamento, a plenitude de tudo que 
poderíamos falar sobre esse assunto, que é extrema-
mente importante, visto que envolve mais de duzentos 
mil brasileiros e brasileiras, independentemente de 
classe social, independentemente de idade, o que foi 
muito bem citado por V. Exª.

Como disse o Senador Flávio Arns, há trinta ou 
quarenta anos – e posso falar muito bem sobre há trinta 
e cinco anos, pois trabalhei, morei três anos dentro de 
um hospital público no Rio de Janeiro –, víamos que os 
ostomizados eram, em um percentual extremamente 
significativo, pessoas já acima dos 50, 55, 60 anos de 
idade. E hoje vemos muitos jovens; jovens que vão vi-
ver a sua vida na condição de ostomizados.

Atualmente, percebemos o mérito da própria so-
ciedade, com o trabalho que as instituições ligadas aos 
ostomizados vêm fazendo – e aqui quero prestar uma 
grande homenagem, a nossa homenagem àqueles 
que estão às vistas de todos nós e àqueles que fazem 
o seu trabalho de maneira anônima –, porque são as 
senhoras e os senhores os grandes responsáveis pela 
maneira com que as pessoas ostomizadas se sentem 
hoje e como nós, que convivemos numa sociedade 
diante dessa questão, conseguimos enfrentá-la sem 
nenhum tipo de discriminação.

Na questão psicológica, acredito que aí esteja 
a necessidade do grande apoio que essas pessoas 
precisam. Precisamos ter programas, programas 
de governo, seja em nível federal, estadual ou mu-
nicipal. Precisamos ter a conscientização de toda 
a equipe de saúde que trata dessas pessoas, que 
acompanha essas pessoas; a conscientização de 
que cada um que pertence à família ou que convi-
ve com o ostomizado tem o dever, tem a obrigação 
não só de acompanhar aquele seu ente querido, 
mas saber levar o mesmo amor, o mesmo carinho, 
a mesma segurança, a mesma autoestima para um 

outro cidadão qualquer que não pertença ao seu 
meio familiar ou de amizade.

Então, Sr. Presidente, Senador Flávio Arns, eu 
quero parabenizar V. Exª pela grande iniciativa de fa-
zer marcar aqui, em nossa Casa, no Senado Federal, 
a homenagem ao Dia Nacional dos Ostomizados, que 
foi no dia 16, mas que a data de hoje foi a escolhida 
porque não temos sessão deliberativa nos dias de se-
gunda-feira e, para marcar a profundidade da intenção 
do Senador Flávio Arns, esta sessão, que hoje é uma 
sessão normal do Senado, deliberativa do Senado, em 
seu expediente inicial, nós estamos dedicando ao Dia 
Nacional dos Ostomizados.

Então, Sr. Presidente, parabenizo V. Exª e quero 
que o pronunciamento que V. Exª fez hoje, aqui nesta 
Casa, seja o marco para tudo o que já foi feito pelos 
ostomizados e para tudo o que ainda possa ser feito 
pelos ostomizados.

Muito obrigado. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Papaléo Paes, 
a Sra. Serys Slhessarenko, 2º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Flávio Arns.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Arns. PSDB – PR) 
– Agradeço ao Senador Papaléo Paes pelas palavras, 
importantes, no sentido de uma reflexão sobre a área, 
a importância e as necessidades de uma parcela da 
população e de suas famílias. O assunto sobre a pes-
soa ostomizada interessa a todos: ao Senado Federal, 
à Câmara dos Deputados. O esforço na aprovação da 
lei foi conjunto, porque o projeto de lei teve sua origem 
no Senado, mas foi aprovado, na sequência, pela Câ-
mara dos Deputados.

Nesse sentido, tenho a alegria de convidar o 
Deputado Federal Otavio Leite, do PSDB do Rio de 
Janeiro, para fazer uso da palavra.

O SR. OTAVIO LEITE (PSDB – RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Emi-
nente Presidente, Senador Flávio Arns, demais inte-
grantes da Mesa, devo dizer a todos os presentes, ao 
cumprimentá-los, que concordo inteiramente com a 
introdução do meu correligionário, Senador Papaléo 
Paes. Para mim, por si só, as palavras pronunciadas 
pelo Senador Flávio Arns, mercê das substantivas 
preocupações humanísticas e abrangência de con-
teúdo, por si só, já seriam suficientes para dar digni-
dade a esta sessão solene. Mas, chama-me à cons-
ciência o dever de fazer também um registro, porque 
eu acompanho a luta dos ostomizados, em especial 
da Associação Brasileira de Ostomizados, desde os 
primórdios.
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E há um registro que me parece muito relevante 
e interessante fazê-lo. Em 1985, foi, para quem não 
se lembra, a primeira eleição direta para Prefeitos 
das Capitais. E, logo em seguida, em função já de um 
movimento, que se revelava razoavelmente sólido, as 
pessoas com deficiência ou com patologia grave já 
buscavam junto à esfera pública mais espaço, mais 
participação, mais perspectiva de realizar, de concre-
tizar sonhos, enfim de exercer a cidadania como bem 
sublinha Flávio Arns, o nosso Senador.

E, àquela altura, foi criada, na cidade do Rio 
de Janeiro, o Conselho Municipal de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Portadora de Deficiências e Pa-
tologias Graves. E isso me chamou a atenção por-
que, além das clássicas definições de deficiências, 
de que poderiam fazer parte os auditivos, mentais, 
físicos ou visuais, também se inseriu na composição 
do Conselho, com a vaga cativa, a representação 
dos ostomizados.

Ali nascia uma semente bem própria do que enal-
teceu o Senador Flávio Arns, a organização, a partici-
pação, a auto-defensoria, a busca por espaços, a voz 
para ser ouvida, cada vez mais bradada aos cantos. 
E, portanto, não foram poucas e aqui já delineadas 
tantas e tantas experiências, não só muito vividas pela 
Cândida, mas por tantos outros que aqui estão. Isso 
revela, sem dúvida nenhuma, o peso e a importância 
desta instituição, que é uma instituição da República, 
a Associação Brasileira de Ostomizados, que defen-
de, sim, os 200 mil ostomizados, número que se sabe 
aproximadamente. Mas tive, em alguns momentos, a 
oportunidade de verificar in loco as agruras, as dificul-
dades, os dramas com os repasses, as bolsas que não 
chegavam, os estoques que findavam, a perspectiva 
ali de um amanhã que não se sabia se poderia ofere-
cer ou não àqueles que estavam na fila, àqueles que 
se organizavam para ter a bolsa.

O fato é que estamos hoje, neste instante, não 
só enaltecendo a perspectiva nova de uma regu-
lamentação que é produto de um esforço, de uma 
conscientização, de um trabalho, de um diálogo téc-
nico, profundo, mas também é algo que certamente 
há de servir para o futuro como fonte de inspiração 
para essa luta prosseguir cada vez mais forte, mais 
firme.

Lembro-me também da luta do passe livre, de que 
participamos ali diretamente, na cidade do Rio de Ja-
neiro, e que tinham de entrar os ostomizados também; 
e eles entraram para terem a fruição do direito de ir e 
vir. Ou seja, essa busca incessante pela universaliza-
ção das bolsas com qualidade, com capacidade, com 
técnica suficiente para atender o que as pessoas pre-
cisam. Já há inserção inclusive em nível internacional. 

É uma façanha, porque é um reconhecimento que dá 
elevação ainda maior à causa e à instituição.

Isso tudo, em seu somatório, certamente faz des-
te dia um dia que merece ser registrado nos Anais do 
Parlamento brasileiro como um importante dia.

De modo que eu queria trazer, com essas pala-
vras, meu Senador Flávio Arns, que é uma figura pú-
blica que honra a atividade política no Brasil, a causa 
das pessoas com deficiência como um todo, pois acho 
uma referência toda especial.

E desejo, nesta solenidade, abraçar a todos que 
nesses anos vêm lutando firmemente para fazer com 
que a Associação esteja espalhada pelo Brasil, reivin-
dicando, solidamente e com musculatura.

Por isso faço uma homenagem na figura da D. 
Eunide Pereira dos Santos, que tive o privilégio de 
conhecer, do Rio de Janeiro, que foi uma guerreira, 
simpaticíssima, uma figura ótima, que revelou sempre 
alto nível de engajamento.

Finalmente, aplaudir tudo o que foi feito, reco-
nhecer neste momento presente a dignidade, mas, 
sobretudo, dizer que há futuro, porque o futuro é nos-
so amigo, ele está do nosso lado; o futuro nos permite 
movimentar para que alcancemos os nossos objetivos 
maiores. Então, é exatamente olhando nessa direção 
que nós aqui estamos com uma mensagem de fé e 
esperança, aplaudindo uma importantíssima instituição 
da República brasileira, que é a Associação Brasileira 
de Ostomizados.

Parabéns, Senador Flávio Arns, por esta justís-
sima e oportuna iniciativa. Meu abraço, meu reconhe-
cimento, minha solidariedade ampla, geral e irrestrita. 
Um abraço. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Flávio Arns. PSDB – PR) 
– Agradeço ao Deputado Otavio Leite, da Minoria 
no Congresso Nacional. Queremos transmitir estes 
parabéns a todas as pessoas ostomizadas, suas fa-
mílias e associações pelo Brasil, que lutam diaria-
mente por uma vida melhor e que têm de ter o apoio 
do Poder Público, seja Legislativo, Executivo, Judici-
ário, e da sociedade em geral. Parabéns, Deputado 
Otavio Leite.

Passo, em seguida, a palavra a Márcia Patrícia 
de Araújo, que falará em nome de todas as associa-
ções de ostomizados, na condição de Presidente da 
Associação Brasileira de Ostomizados.

A SRA. MÁRCIA PATRÍCIA DE ARAÚJO – Eu 
gostaria de saudar a todos os componentes da Mesa 
na pessoa do Senador Flávio Arns. 

E, depois de tudo que foi dito aqui, eu acho que é 
só agradecer, segurar e conter a emoção e a alegria de 
estar aqui hoje, de poder comemorar, celebrar – porque 
nós, ostomizados, celebramos esta data.
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Eu sou ostomizada já há dez anos e quero dizer 
para vocês que a partir desse dia minha vida não foi 
mais a mesma. E poder celebrar esse dia tem um sig-
nificado muito especial na vida de cada ostomizado, 
de cada familiar.

Senador, eu quero agradecer pela iniciativa e por 
essa oportunidade de poder comemorar o dia nacio-
nal nesta Casa. Quero agradecer a todos presentes 
aqui nos prestigiando, àqueles que estão vendo atra-
vés da TV Senado. Essa data ficará marcada na vida 
de todos nós. 

Quero dizer também aos representantes do Mi-
nistério da Saúde que a vida do ostomizado a partir 
de hoje não será a mesma. Nós estamos acalentando 
este sonho de uma normatização, de uma nova por-
taria há 25 anos. Veio a Portaria 116, veio a Portaria 
146, mas havia um espaço que precisava ser preen-
chido e faltava alguma coisa. Somos gratos, pois fomos 
atendidos pela Portaria 116, mas nós queríamos mais. 
Muita coisa inovou, muita coisa mudou no Ministério 
da Saúde.

Então, eu quero dizer que hoje comemorar o 
Dia do Ostomizado e ter a nossa portaria assinada é 
a concretização de um sonho que nós acalentamos 
durante muitos anos.

Quero dizer também que muitos não estão aqui, 
muitos não puderam chegar até aqui, muitos partiram. 
Estou falando da pessoa da Onilde, do Marcos Mota 
Veiga, que muito batalhou e foi um dos fundadores 
da instituição, que não estão aqui hoje. É por eles 
que nós estamos aqui também comemorando. Somos 
gratos por essa representação deles durante os anos 
que passaram pela Abraso. Da Onilde, por exemplo, 
foram 27 anos de luta e de dedicação. É muito grande 
a emoção, é indescritível estar aqui.

Eu também gostaria de aproveitar o momento e 
agradecer à pessoa da Cândida.

Eu quero dizer que quando passei a ser uma 
pessoa ostomizada, foi muito difícil e muita coisa já 
tinha sido construída. 

Cândida somada a mais algumas pessoas...
O SR. PRESIDENTE (Flávio Arns.PSDB – PR) 

– Eu peço que a Cândida se levante, inclusive, para 
receber os nossos aplausos. (Palmas.)

A SRA. MÁRCIA PATRÍCIA DE ARAÚJO – E 
foram somando conquistas e muitas conquistas, e 
para mim foi uma surpresa muito grande passar a ser 
ostomizada. E quando eu cheguei tinha muita coisa 
pronta, alguém já tinha trilhado um caminho. E eu te 
agradeço Cândida, porque você passou a ser ostomi-
zada e você não cruzou os braços.

Você poderia ter pensado só em você, mas não, 
você pensou no coletivo, você foi à luta.

E se hoje eu estou aqui, se podemos comemorar 
essa data, a contribuição foi sua Cândida.

Quero dizer a você que eu sou grata em nome de 
todos os ostomizados e, por que não, dos familiares.

Eu quero neste momento, com muita emoção, 
com muito carinho e respeito, dedicar este dia a você 
Cândida (Palmas.), merecidamente, pela luta, pela sua 
garra e por tudo o que você fez frente ao movimento. 

Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Flávio Arns. PSDB – PR) – 

Agradeço a participação da Márcia Patrícia de Araújo, 
como eu disse, Presidente da Associação Brasileira 
dos Ostomizados.

Eu sempre digo que as poucas palavras de al-
guém que vivencia a área são muito mais marcantes 
e tocantes do que milhares de palavras de outras 
pessoas.

Por isso que sempre defendemos a autodefen-
soria a autoadvocacia. É o especialista.

Quem é o especialista? A pessoa da área.
Neste momento quero destacar que tenho aqui a 

minha direita o Dr. Alberto Beltrami, que é Secretário 
de Atenção à Saúde, neste ato, como já menciona-
do, representando o Sr. Ministro de Estado da Saúde, 
José Gomes Temporão. E já mencionada por diversas 
vezes e por todos nós a assinatura da portaria que vai 
acontecer neste momento, nesta celebração do Dia 
Nacional do Ostomizado.

Nesse sentido, convido o Dr. Alberto Beltrame 
para assinatura da Portaria SAS-MS nº 400, que es-
tabelece diretrizes nacionais para a atenção à saúde 
das pessoas ostomizadas no âmbito do Sistema Único 
de Saúde – SUS. (Palmas.)

Antes de passar a palavra ao Dr. Beltrame, quero 
dizer que é uma portaria de 14 artigos, bastante dis-
cutida com a área também, e que estará na sequência 
sendo publicada no Diário Oficial.

E é um pleito antigo da área, como também foi 
dito pela Márcia, já de 25 anos. Então, é um momento 
muito importante para as dezenas de milhares de pes-
soas dessa área o avanço que se obtém com a assi-
natura dessa portaria. Quero parabenizar o Ministério 
da Saúde pela iniciativa. (Palmas.)

Passo em seguida, então, a palavra ao Dr. Alberto 
Beltrame, para as suas considerações. 

O SR. ALBERTO BELTRAME – Senador Flávio 
Arns, ao saudá-lo eu gostaria de agradecer ao Senado 
Federal pela deferência que, a despeito das questões 
regimentais, nos franqueia a palavra neste momento e 
nos permite a honra de nos dirigir a todos os presen-
tes, neste Plenário tão distinto. 

Eu gostaria de, inicialmente, parabenizá-lo, Se-
nador, pela iniciativa da realização desta sessão, pela 
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importância que o tema tem para a saúde pública; pela 
importância que o tema tem para as pessoas, para os 
ostomizados e seus familiares. 

Lançar luz sobre a questão nunca é demais. É 
importante que se discuta às claras e abertamente 
temas como este, que tanto sofrimento, tanta aflição 
causam para tantas pessoas neste País. 

Eu gostaria também de cumprimentar a Márcia 
Patrícia de Araújo, Presidente da Associação Brasi-
leira dos Ostomizados; a Meire Reis, da Associação 
de São Paulo; o George Ribamar Sala, do Distrito 
Federal. E eu gostaria de fazer uma saudação muito 
especial a nossa amiga Cândida Carvalheira, que é 
uma incansável batalhadora pela questão, pela cau-
sa dos ostomizados e que não tem dado trégua na 
exigência do cumprimento dos direitos dos ostomiza-
dos do País. Então, é uma saudação muito especial 
à Cândida. 

Eu gostaria também de cumprimentar a todos os 
médicos dos ostomizados, familiares, as Srªs e os Srs. 
Senadores e Deputados aqui presentes.

Ao receber uma notícia ou a informação de que 
o paciente, uma pessoa necessita de uma ostomia, 
muitas pessoas recebem isso como uma sentença de 
morte. Como se naquele momento em que se é infor-
mado de que é necessária uma ostomia, a vida daquela 
pessoa tivesse acabado, que a sua vida social estaria 
completamente, irremediavelmente comprometida, que 
a sua vida sexual estaria completamente perturbada e 
a partir dali não havia grande perspectiva é que essa 
pessoa estava condenada a preconceito social, ao es-
tigma, ao isolamento, enfim, a tantas coisas ruins que 
costumeiramente se associa à ostomia.

Pois nós estamos aqui, Senador, para dizer 
justamente o contrário. Estamos aqui para dizer que 
a ostomia tem salvo muitas vidas, e que a nossa ta-
refa, a tarefa dos gestores do SUS, a tarefa do Mi-
nistério da Saúde é de contribuir para acabar com o 
preconceito, é contribuir para melhorar a qualidade 
de vida das pessoas ostomizadas, é contribuir para 
que elas tenham autonomia, tenham independência, 
tenham participação e possam levar suas vidas da 
melhor forma possível com o apoio necessário dos 
serviços de saúde. 

O Ministro Temporão, ao determinar à Secretaria 
de Atenção à Saúde que elaborasse em parceria com 
os pacientes, com as suas associações, as diretrizes – 
que hoje assinamos e colocaremos no Diário Oficial 
de amanhã e que foi datada de 16 de novembro, em 
atenção, em homenagem ao Dia Nacional dos Osto-
mizados, ela será assinada no dia 17, publicada dia 
18, mas datada do dia 16 para marcar o compromisso 
do Ministério da Saúde com este dia – o Ministro, ao 

nos determinar isso, nos deu esta tarefa de trabalhar 
e de assumir compromissos públicos na direção do 
que estamos dizendo aqui: de melhorar a qualidade 
de vida das pessoas.

A Portaria tem vários componentes, mas eu gos-
taria de dizer que, em essência, trata do cuidado das 
pessoas, trata da atenção integral aos ostomizados 
e se insere não só na Convenção Internacional dos 
Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência, mas 
também na Política Nacional de Atenção aos Porta-
dores de Deficiência. 

Muito mais do que oferecer bolsas coletoras ou 
outros insumos, a nossa preocupação, neste momen-
to, é oferecer acolhimento para essas pessoas que 
necessitam, é oferecer cuidado, é oferecer carinho e 
dedicação dos serviços de saúde com os ostomiza-
dos em todo o País. A Portaria trata justamente disso, 
talvez dizendo isso de uma forma não tão direta como 
eu estou dizendo agora, mas a essência dela é essa. 
Ela auxilia e cria as diretrizes para a organização de 
serviços, caracterizando esses serviços, estabelecendo 
parâmetros, diretrizes, critérios, formas de atendimento. 
E isso, sem dúvida nenhuma, é um avanço. Muito mais 
do que garantir, como já disse, os insumos, nós estamos 
aproximando os serviços dos usuários e qualificando 
esses serviços. A Portaria, por si só, não transforma a 
realidade, não reduz o preconceito, não muda a vida 
das pessoas diretamente; ela é um instrumento, ela é 
uma ferramenta que vai ter que ser utilizada pelos ges-
tores do SUS e vai ter que ser utilizada pelos ostomi-
zados, pelas associações, para que juntos possamos 
construir uma realidade diferente da que temos hoje, 
com serviços de melhor qualidade para essas pessoas 
todas; com serviços que sejam capazes de prover de 
informações o candidato à ostomia, desde antes de 
ele fazer a ostomia até o pós-operatório; o que significa 
ser um ostomizado; quais são as repercussões disso 
e como lidar com isso da melhor forma possível. Essa 
é a essência da Portaria. 

Amanhã vão estar organizados os serviços? Não. 
Esse é um trabalho cujo pontapé inicial estamos dan-
do aqui. Muitos outros passos têm que ser dados. E 
nós aqui, neste momento, em nome do Ministério da 
Saúde, em nome do Ministro Temporão, assumimos 
este compromisso com os ostomizados deste País, de 
contribuir no dia a dia. Tenho certeza de que contare-
mos também com os demais gestores do SUS, tanto 
Secretarias estaduais como municipais. Esperamos 
a contribuição das associações para que possamos 
juntos construir um sistema melhor, um sistema mais 
carinhoso, mais receptivo e mais acolhedor para essas 
pessoas. Esse é o desafio. Se, por um lado, demoramos 
para fazer essas normas, essas diretrizes, de agora em 
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diante o nosso desafio passa a ser este: trabalharmos 
juntos para transformar essa Portaria numa realidade 
do dia a dia do atendimento às pessoas.

Essa é a tarefa que temos. Contem conosco. Es-
taremos em contato permanente com vocês para que 
possamos facilitar esse trabalho e, ao longo desses pró-
ximos anos, obter resultados cada vez melhores dessa 
política que acho que tem sido vitoriosa no SUS.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Flávio Arns. PSDB – PR) – 

Desejo destacar também a presença, neste plenário, 
da Diretoria da Associação Brasileira de Estomaterapia 
e de enfermeiros e estomaterapeutas.

Desejo novamente ressaltar o fato de que o Dia 
Nacional dos Ostomizados está sendo comemorado 
hoje. Há assim um trabalho intenso de reflexão, de de-
bate, de discussão. Mas quero dizer a toda a socieda-
de que esse trabalho não se restringe ao dia de hoje, 
quando a data está sendo comemorada – a data, na 
verdade, é 16 de novembro, dia de ontem. As pessoas 
ostomizadas estão participando dos conselhos nacio-
nais, estaduais e municipais, fazendo cursos, discus-
sões, reuniões com o Ministério, capacitações, enfim, 
um trabalho intenso de ano inteiro. Muitas vezes, as 
preocupações das pessoas estão nos desdobramen-
tos: o que adianta fazer um dia quando o trabalho tem 
que ser feito no decorrer de todo o ano?

Então, quero enfatizar que o trabalho vem de 
muitos anos – foram dados exemplos de pessoas que 
trabalharam durante 27 anos – e se dá no decorrer 
de todo o ano. Que esse trabalho continue e que esta 
parada, esta reflexão que o Senado Federal está re-
alizando no dia de hoje em lembrança e apoio à área 
possa também contribuir para os esforços que vêm 
sendo desenvolvidos pelo Brasil inteiro.

Por isso, estamos muito felizes de ter recebido 
todos no Senado Federal, os membros da Mesa, todos 
que estão presentes, fazendo um convite a todas as 
pessoas, sejam ostomizadas ou não, que nos acompa-
nham pelos meios de comunicação do Senado Federal 
a se engajarem nesta luta a favor das pessoas ostomi-
zadas e a favor de todas as pessoas que eventualmente 
necessitem de alguma soma de esforços para terem 
uma vida melhor, mais saudável, com mais cidadania, 
com mais segurança, menos preconceito, como já foi 
abordado em todas as falas nesta tarde.

Fo uma alegria recebê-los; e, tendo cumprido esta 
finalidade, vou interromper esta sessão do Senado 
Federal durante alguns minutos para que as pessoas 
possam ser cumprimentadas. Na sequência, após al-
guns minutos, a sessão será retomada. 

Agradeço a todos.
Obrigado! (Palmas.)

Suspensa às 15 horas e 38 minutos, 
a sessão é reaberta às 15 horas e 49 mi-
nutos.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Arns. PSDB – PR) 
– Está reaberta a sessão, depois da lembrança que 
tivemos do Dia Nacional de Ostomizados.

Inclusive, em relação ao Dia Nacional de Ostomi-
zados, quero destacar novamente a presença, nesta 
sessão que se realizou, da Associação Brasileira de 
Estomaterapia (SOBEST), que teve um papel essencial 
na elaboração da Portaria nº 400, assinada pelo Sr. 
Alberto Beltrame, Secretário de Assistência à Saúde, 
do Ministério da Saúde. Essa Portaria foi fruto de um 
grande debate que aconteceu com os ostomizados do 
Brasil, com os profissionais da Associação Brasileira 
de Estomaterapia, que tem muito a contribuir para o 
avanço qualificado que se deseja de atendimento téc-
nico do paciente ostomizado.

Quero destacar ainda, como uma questão de 
justiça, o papel essencial formado pelos profissionais 
da Sobest.

Sobre a mesa, ofícios do Presidente do Supremo 
Tribunal Federal que passo a ler.

São lidos os seguintes:

Of. nº 100 – P/MC

Brasília, 13 de novembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal

Referendo em Medida Cautelar em Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 4.307

Relatora: Ministra Cármen Lúcia

Requerente: Procurador-Geral da República

Requerido: Congresso Nacional

Senhor Presidente,
Comunico que o Supremo Tribunal Federal, na 

sessão plenária realizada 11 de novembro de 2009, 
por maioria, vencido o Senhor Ministro Eros Grau, e 
nos termos do voto da Relatora, referendou a me-
dida cautelar concedida e comunicada a Vossa Ex-
celência mediante o Telex nº 6.247, de 2-10-2009, 
e o Ofício nº 10.505/R, de 5-10-2009, com efeitos 
ex tunc (art. 11, § 1º, da Lei nº 9.868/1999), sus-
tando-se os efeitos do inciso I do art. 3º da Emenda 
Constitucional nº 58, de 23-9-2009 até o julgamento 
final desta ação.

Atenciosamente, – Ministro Gilmar Mendes, Pre-
sidente.
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Of. nº 102 – P/MC

Brasília, 13 de novembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente da Mesa do Senado Federal

Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstituciona-
lidade nº 4.310

Relatora: Ministra Cármen Lúcia

Requerente: Conselho Federal da Ordem dos Advo-
gados do Brasil – OAB

Requeridas: Mesa da Câmara dos Deputados

Mesa do Senado Federal

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Supremo 

Tribunal Federal, na sessão plenária realizada 11 de 
novembro de 2009, por maioria, vencido o senhor Mi-
nistro Eros Grau, e nos termos do voto da Relatora, 
deferiu a medida cautelar, com efeitos ex tunc (art. 11, 
§ 1º, da Lei nº 9.868/1999), sustando-se os efeitos do 
inciso I do art. 3º da Emenda Constitucional nº 58, de 
23-9-2009 até o julgamento final desta ação.

Atenciosamente, – Ministro Gilmar Mendes, Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Arns. PSDB – PR) – 
Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.518, DE 2009

Requeiro, nos termos do art. 258, do Regimento 
Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto 
do Projeto de Lei da Câmara nº 158, de 2009, com o 
Projeto de Lei do Senado nº 566, de 2007, por versa-
rem sobre a mesma matéria.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 2009. – 
Senador Romero Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Arns. PSDB – PR) 
– O requerimento que acaba de ser lido será incluído 
em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.519, DE 2009

Requeiro voto de aplauso ao Jornal Diá-
rio da Manhã, pela publicação do “Suplemento 
Literário” da Academia Goiana de Letras.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento In-
terno, ouvido o Plenário, que seja consignado, nos Anais 

do Senado Federal, voto de aplauso ao jornal Diário da 
Manhã, pela publicação quinzenal do encarte Suple-
mento Literário da Academia Goiana de Letras.

Justificação

Ao publicar, quinzenalmente, um encarte de con-
teúdo cultural, como é o Suplemento Literário, o Di-
ário da Manhã mostra a importância da literatura, da 
poesia, ensaios e também da crítica literária.

O encarte é ima homenagem à Academia Goiana 
de Letras que conta com figuras ímpares do universo 
cultural não só de Goiás, como também do Brasil.

O Suplemento Literário conquista o público pela 
forma como apresenta seus artigos: com uma feição 
predominantemente goiana, tanto no estilo de escre-
ver, como na escolha da matéria publicada.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 2009. – 
Senador Marconi Perillo, Primeiro Vice-Presidente 
do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Flávio Arns. PSDB – PR) 
– A Presidência encaminhará o voto solicitado.

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.520, DE 2009 – SF

Senhor Presidente,
Requeiro, na forma do artigo 74, inciso II, do Regi-

mento Interno do Senado Federal, seja criada Comissão 
Externa, composta por cinco Senadores, destinada a 
representar o Senado Federal durante a visita oficial do 
Presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmud 
Abbas, que fará ao Brasil nos próximos dias 19 e 20 de 
novembro, na cidade de Salvador no Estado da Bahia.

Justificação

Considerando que tem sido prática do Senado 
Federal receber autoridades internacionais, quando 
em visita oficial ao nosso País e a propósito da visita 
de Mahmud Abbas, Presidente da Autoridade Nacio-
nal Palestina, prevista para os próximos dias 19 e 20 
de novembro, na cidade de Salvador, torna-se impres-
cindível que o Senado Federal se faça presente du-
rante a programação por meio de uma representação 
parlamentar.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 2009. 
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O SR. PRESIDENTE (Flávio Arns. PSDB – PR) 
– O requerimento que acaba de ser lido será votado 
oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.521, DE 2009

Nos termos do inciso I, do art. 172, do Regimen-
to Interno do Senado Federal, requeiro a inclusão em 
Ordem do Dia da PLS 202, de 2005, cujo prazo na 

Comissão de Assuntos Econômicos já se encontra 
esgotado, conforme disciplina o art. 118 do RISF.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 2009 –
Kátia Abreu.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Arns. PSDB – PR) 
– O requerimento que acaba de ser lido vai à publi-
cação.

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Flávio Arns. PSDB – PR) 
– Os pareceres que acabam de ser lidos vão à publi-
cação.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Arns. PSDB – PR) 
– A Presidência recebeu, do Presidente da Comis-
são de Assuntos Econômicos, os Ofícios nºs 405 
e 406, de 2009, comunicando a apreciação, em ca-
ráter terminativo, do Projeto de Lei da Câmara nº 
190, de 2009, e do Projeto de Lei do Senado nº 
411, de 2009.

Com referência aos expedientes recebidos, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição 
de recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Re-
gimento Interno, por um décimo da composição da 
Casa, para que os Projetos sejam apreciados pelo 
Plenário.

São os seguintes os Ofícios:

OF. Nº 405/2009/CE

Brasília, 10 de novembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão aprovou, em reunião reali-
zada nesta data, o Projeto de Lei da Câmara nº 190 
de 2009, que “dá nova redação ao art. 4º da Lei nº 
8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre 
a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados 
– IPI, na aquisição de automóveis para utilização no 
transporte autônomo de passageiros, bem como por 
pessoas com deficiência física. (isenção do IPI para 
veículos adquiridos no âmbito do Mercosul; e permite 
ao fabricante-importador se beneficiar do imposto pago 
no desembaraço aduaneiro)”.

Respeitosamente, – Senador Garibaldi Alves 
Filho, Presidente da Comissão de Assuntos Econô-
micos.

OF. Nº 406/2009/CAE

Brasília, 10 de novembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelên-
cia que esta Comissão aprovou, em reunião realizada 

nesta data, o Projeto de Lei do Senado nº 411, de 2009, 
que “altera as Leis nºs 4.502, de 30 de novembro de 
1964, 9.779, de 19 de janeiro de 1999, 10.637, de 30 
de dezembro de 2002, 10.833, de 29 de dezembro de 
2003 e 11.457 de 16 de março de 2007 para estender 
o direito a crédito do Imposto sobre Produtos Indus-
trializados (IPI), da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social e da Contribuição para o PIS/
PASEP à aquisição dos bens que específica, e para 
permitir que a pessoa jurídica exportadora compense 
créditos dessas contribuições com a Contribuição para 
a Seguridade Social a seu cargo”, com as Emendas 
nºs 1, 2 e 3 – CAE.

Respeitosamente, – Senador Garibaldi Alves 
Filho, Presidente da Comissão de Assuntos Econô-
micos.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Arns. PSDB – PR) 
– Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Ofício nº 1.553/2009-GSMP

Brasília, 13 de novembro de 2009

Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: Missão Oficial

Senhor Presidente,
Agradecendo a honra ao ter sido designado para 

participar da Terceira Reunião Preparatória para a 
Conferência dos Presidentes de Parlamentos, a rea-
lizar-se em Nova Iorque nos dias 16 e 17 de novem-
bro, bem como da Reunião Parlamentar por ocasião 
da Assembléia-Geral da ONU, nos dias 19 e 20 de 
novembro, comunico a Vossa Excelência a minha im-
possibilidade de cumprir essa importante missão por 
imperiosa necessidade, em face de compromisso ur-
gente e inadiável.

Ao ensejo, manifesto aos nobres senadores 
os meus agradecimentos pela aprovação do Re-
querimento nº 1.494/2009, autorizando a minha 
participação nesses eventos e a minha licença dos 
trabalhos desta Casa no período de 16 a 21 de no-
vembro de 2009.

Atenciosamente, – Senador Marconi Perillo,
PSDB/GO Primeiro Vice-Presidente do Senado Fe-
deral.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Arns, PSDB – PR) 
– O ofício lido vai à publicação.

Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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OF. Nº 1.255/09/OS-GSE

Brasília, 13 de novembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador Heráclito Fortes
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei san-
cionado

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, que o Projeto de Lei nº 2.514, de 2007 (PLS nº 
282/2007), o qual “Denomina Rodovia Prefeito João 
Eutrópio o trecho da Rodovia BR-484 situado entre 
a sede do Município de Afonso Cláudio e seu Distri-
to de Serra Pelada, no Estado do Espírito Santo”, foi 
sancionado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República e convertido na Lei nº 12.057, de 13 de 
outubro de 2009.

2. Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via 
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia da 
mensagem e do texto da lei em que se converteu a 
proposição ora encaminhada.

Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra,
Primeiro-Secretário

OF. Nº 1.256/2009/PS-GSE

Brasília, 13 de novembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador Heráclito Fortes
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei san-
cionado

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, que o Projeto de Lei nº 3.536, de 2008 (PLS nº 
571/2007), o qual “Dispõe sobre a criação do Dia Na-
cional de Combate ao Trabalho Escravo, bem como da 
Semana Nacional de Combate ao Trabalho Escravo”, 
foi sancionado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República e convertido na Lei nº 12.064, de 29 de 
outubro de 2009.

2. Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via 
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia da 
mensagem e do texto da lei em que se converteu a 
proposição ora encaminhada.

Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra,
Primeiro-Secretário.

OF. Nº 1.257/09/PS-GSE

Brasília, 13 de novembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor Senador 
Primeiro-Secretário do Senado Heráclito Fortes Fe-
deral
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei san-
cionado

Senhor Primeiro-Secretário
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, que o Projeto de Lei nº 3.040, de 2004 (PLS nº 
371/2003), o qual “Denomina Chico Xavier o trecho 
da rodovia BR-050, entre a divisa dos Estados de 
São Paulo e Minas Gerais e a divisa dos Municípios 
de Uberaba com Uberlândia, em Minas Gerais”, foi 
sancionado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República e convertido na Lei nº 12.065, de 29 de 
outubro de 2009.

2. Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via 
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia da 
mensagem e do texto da lei em que se converteu a 
proposição ora encaminhada.

Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra,
Primeiro-Secretário.

OF. Nº 1.258/2009/PS-GSE

Brasília, 13 de novembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador Heráclito Fortes
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Assunto: Projeto de Lei sancionado

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, que o Projeto de Lei Encaminha autógrafo de nº 
2.070, de 2007 (PLS nº 299/2006), o qual “Institui o 
Dia da Guerra Municipal, a ser comemorado no dia 
10 de outubro.

Foi sancionado pelo Excelentíssimo Senhor Pre-
sidente da República e convertido na Lei nº 12.066, de 
29 de outubro de 2009.

2. Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via 
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia da 
mensagem e do texto da lei em que se converteu a 
proposição ora encaminhada.

Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra,
Primeiro-Secretário.
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OF. nº 1.259/09 – GSE

Brasília, 13 de novembro de 2009.

A Sua Excelência o Senhor
Senador Heráclito Fortes
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei san-
cionado.

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, que o Projeto de Lei nº 2.069, de 2007 (PLS 
nº 177/06), o qual “Institui o dia 9 de agosto como o 
Dia Nacional da Equoterapia”, foi sancionado pelo 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República e 
convertido na Lei nº 12.067, de 29 de outubro de 
2009.

2. Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via 
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia de 
mensagem e do texto da lei em que se converteu a 
proposição ora encaminhada.

Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra,
Primeiro-Secretário

OF. Nº 1.260/09/PS – GSE

Brasília, 13 de novembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador Heráclito Fortes
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei san-
cionado.

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, que o Projeto de Lei nº 2.670, de 2007 (PLS nº 
99/07), o qual “Institui o Dia do Pescador Amador”, foi 
sancionado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República e convertido na Lei nº 12.068, de 29 de ou-
tubro de 2009.

2. Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via 
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia da 
mensagem e do texto da lei em que se converteu a 
proposição ora encaminhada.

Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra,
Primeiro-Secretário.

Of. nº 1.261/09/os-GSE

Brasília, 13 de novembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador Heráclito Fortes
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei san-
cionado

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, que o Projeto de Lei nº 2.876, de 2000 (PLS 
nº 22/99), o qual “Denomina Rodovia Governador 
Hélio Campos o trecho da BR-174.”, foi sancionado 
pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca e convertido na Lei nº 12.069, de 29 de outubro 
de 2009.

2. Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via 
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia da 
mensagem e do texto da lei em que se converteu a 
proposição ora encaminhada.

Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra Pri-
meiro-Secretário.

Of. Nº 1.262/09/OS-GSE

Brasília, 13 de novembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador Heráclito Fortes
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Assunto; Encaminha autógrafo de Projeto de Lei san-
cionado

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os de-

vidos fins, que o Projeto de Lei nº 3.271, de 2000 
(PLS nº 641/99), o qual “Institui o Dia Nacional do 
Inventor e dá outras providências.”, foi sancionado 
pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica e convertido na Lei nº 12.070, de 29 de ou-
tubro de 2009.

2. Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via 
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia da 
mensagem e do texto da Lei em que se converteu a 
proposição ora encaminhada.

Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra,
Primeiro-Secretário.
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OF. Nº 1.263/09/PS-GSE

Brasília, 13 de novembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador Heráclito Fortes
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei san-
cionado

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, que o Projeto de Lei nº 3.530, de 2000 (PLS nº 
129/00), o qual “Denomina Ponte José Vieira de Sa-
les Guerra a ponte sobre o rio Branco, na BR–174, no 
Município de Caracaraí, no Estado de Roraima.”, foi 
sancionado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República e convertido na Lei nº 12.071, de 29 de 
outubro de 2009.

2. Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via 
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia da 
mensagem e do texto da lei em que se converteu a 
proposição ora encaminhada.

Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra, 
Primeiro-Secretário.

OF. Nº 1.264/09/OS-GSE

Brasília, 13 de novembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador Heráclito Fortes
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei san-
cionado

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, que o Projeto de Lei nº 3.531, de 2000 (PLS nº 
164/00), o qual “Denomina Sebastião Diniz a ponte 
sobre o rio Uraricoera, na rodovia BR–174, no Estado 
de Roraima.” Foi sancionado pelo Excelentíssimo Se-
nhor Presidente da República e convertido na Lei nº 
12.072, de 29 de outubro de 2009.

2. Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via 
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia da 
mensagem e do texto da lei em que se converteu a 
proposição ora encaminhada.

Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra,
Primeiro-Secretário.

OF. Nº 1.265/09/OS-GSE

Brasília, 13 de novembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador Heráclito Fortes
Primeiro-Secretário no Senado Federal
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei 
sancionado

Senhor Primeiro-Secretário
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos 

fins que o Projeto de Lei nº 3.942, de 2008 (PLS nº 
540/07), o qual “institui o dia 10 de dezembro como o 
Dia da Inclusão Social”, foi sancionado pelo Excelen-
tíssimo Senhor Presidente da República e convertido 
na Lei nº 12.073, de 29 de outubro de 2009. 

2. Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via 
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia  
da mensagem e do texto da lei em que se converteu 
a proposição ora encaminhado.

Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra, 
Primeiro Secretário.

OF. Nº 1.266/09/OS-GSE

Brasília, 13 de novembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador Heráclito Fortes
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Assunto: Encaminho autógrafo de Projeto de Lei san-
cionado

Senhor Primeiro-Secretário
Comunico a Vossa Excelência para os devidos 

fins, que o Projeto de Lei nº 3.984, de 2004 (PLS nº 
481/03) o qual “Institui o Dia Nacional do Engenheiro 
Eletricista”, foi sancionado pelo Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República e convertido na Lei nº 12.074 
de 29 de outubro de 2009.

2. Na oportunidade, remeto a essa Casa via dos 
autógrafos do referido projeto, bem como cópia da 
mensagem e do texto da lei em que se converteu a 
proposição ora encaminhada.

Respeitosamente, – Deputado Rafael Guerra, 
Primeiro-Secretário.

OF. Nº 1.267/09/PS-GSE

Brasília, 13 de novembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador Heráclito Fortes
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei san-
cionado

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, que o Projeto de Lei nº 4.044, de 2008 (PLS nº 
673/07), o qual “Institui o Dia da Integração Jurídica 
Latino-Americana.

“Foi sancionado pelo Excelentíssimo Senhor Pre-
sidente da República e convertido na Lei nº 12.075, de 
29 de outubro de 2009.
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2. Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via 
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia da 
mensagem e do texto da lei em que se converteu a 
proposição ora encaminhada.

Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra,
Primeiro-Secretário

OF. Nº 1.268/09/PS-GSE

Brasília, 13 de novembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador Heráclito Fortes
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei san-
cionado

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, que o Projeto de Lei nº 4.220, de 2001 (PLS nº 
261/00), o qual “Denomina Viaduto Trampolim da Vitória 
o viaduto localizado no entroncamento das rodovias 
BR – 101 e BR – 304(B), no Município de Parnamirim, 
no Estado do Rio Grande do Norte, foi sancionado pelo 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República e con-
vertido na Lei nº 12.076, de 29 de outubro de 2009.

2. Na oportunidade, remeto a essa Casa uma 
via dos autógrafos do referido projeto, bem cópia da 
mensagem e do texto da lei em que se converteu a 
proposição ora mencionada.

Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra,
Primeiro-Secretário.

OF. Nº 1.269/09/PS – GSE

Brasília, 13 de novembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador Heráclito Fortes
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei san-
cionado.

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, que o Projeto de Lei nº 5.252, de 2005 (PLS nº 
297/04), o qual “Institui o Dia Nacional da Alimentação”, 
foi sancionado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República e convertido na Lei nº 12.077, de 29 de 
outubro de 2009.

2. Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via 
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia de 
mensagem e do texto da lei em que se converteu a 
proposição ora encaminhada.

Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra,
Primeiro-Secretário

OF. Nº 1.270/09/PS – GSE

Brasília, 13 de novembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador Heráclito Fortes
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei san-
cionado.

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, que o Projeto de Lei nº 7.025, de 2002 (PLS nº 
68/02), o qual “Denomina Viaduto Múcio Teixeira o 
viaduto localizado no Km 166 da BR–060”, foi san-
cionado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República e convertido na Lei nº 12.078, de 29 de 
outubro de 2009.

2. Na oportunidade, remeto a essa Casa, uma 
via dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia 
da mensagem e do texto da lei em que se converteu 
a proposição ora encaminhada.

Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra,
Primeiro-Secretário.

OF. Nº 1.271/09/PS – GSE

Brasília, 13 de novembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador Heráclito Fortes
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei san-
cionado.

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, que o Projeto de Lei nº 3.937, de 2008 (PLS nº 
134/08), o qual “Denomina Rodovia Guimarães Rosa 
o trecho da rodovia BR–135 situado entre o entronca-
mento com a rodovia BR–040, no Município de Curvelo, 
e a cidade de Januária, no Estado de Minas Gerais”, 
foi sancionado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República e convertido na Lei nº 12.082, de 29 de 
outubro de 2009.

2. Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via 
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia da 
mensagem e do texto da lei em que se converteu a 
proposição ora encaminhada.

Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra,
Primeiro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Arns. PSDB – PR) 
– O ofício lido vai à publicação.

Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 516, DE 2009

Revoga o art. 1.520 da Lei nº 10.406, de 
10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para 
excluir a possibilidade de extinção da pu-
nibilidade criminal pelo casamento.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica revogado o art. 1.520 da Lei nº 10.406, 

de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.

Justificação

O art. 1.520 do Código Civil está diretamente 
atrelado ao revogado inciso VII do art. 107 do Código 
Penal, que extinguia a punibilidade penal do agente 
de delito de natureza sexual que se casasse com a 
vítima. Tal dispositivo, no entanto, foi expungido do 
ordenamento jurídico pela Lei nº 11.106, de 28 de 
março de 2005.

As razões de tal concepção legal, que remonta a 
1941, quando foi editado o Código Penal, arrimavam-se 
tanto no perdão tácito, dado pela vítima ao agressor – 
pois com o casamento estaria iniciando uma nova fase, 
na qual não deveriam remanescer erros do passado 
–, quanto no interesse de preservar o próprio instituto 
casamento, de valor inestimável, por ser, então, exclu-
sivo para a formação da família.

De fato, segundo a lição de GUILHERME DE 
SOUZA NUCCI (Código Penal Comentado, RT, 2009, 
p. 374), “o Estado não devia persistir na sua ânsia pu-
nitiva, podendo até provocar a ruptura do casamen-
to”. Sob tal perspectiva, atenuava-se a valoração do 
delito, se ocorresse compensação à vítima, mediante 
o casamento, fato que nem sempre alcançava a paci-
ficação pretendida.

Certo é que, passados setenta anos desde a 
primeira edição do Código Penal, a sociedade vive 
novos valores, diametralmente diferentes daqueles do 
início do século passado, e os consignou na Consti-
tuição Federal, pois já não se toleram agressões de 
qualquer natureza, em especial as perpetradas pelo 
homem contra a mulher.

Na atual quadra da sociedade, não se aceita que 
o casamento sirva de biombo a agressões atentatórias 
à liberdade sexual, entre elas o estupro, a violência 
e a grave ameaça, práticas inaceitáveis ainda que o 
agressor se case com a vítima. Essa foi a razão de-
terminante da revogação do inciso VII do art. 107 do 
Código Penal. 

Fortalecido nessas razões, conto com a chancela 
dos ilustres Pares para a revogação do art. 1.520 do 

Código Civil, conformando esse diploma com as re-
centes alterações do Estatuto Penal.

Sala das Sessões, – Senador Papaléo Paes.

LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

ÍNDICE
Texto compilado
Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro
Vide Lei nº 11.698, de 2008

Institui o Código Civil.

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

Art. 1.520. Excepcionalmente, será permitido o 
casamento de quem ainda não alcançou a idade núbil 
(art. 1517), para evitar imposição ou cumprimento de 
pena criminal ou em caso de gravidez.

LEI Nº 11.106, DE 28 DE MARÇO DE 2005

Altera os arts. 148, 215, 216, 226, 227, 
231 e acrescenta o art. 231-A ao Decreto-Lei 
no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Códi-
go Penal e dá outras providências.

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

Art. 1o Os arts. 148, 215, 216, 226, 227 e 231 do 
Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Códi-
go Penal, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 148 ................................................
§ 1o .......................................................
I – se a vítima é ascendente, descen-

dente, cônjuge ou companheiro do agente ou 
maior de 60 (sessenta) anos;

..............................................................
IV – se o crime é praticado contra menor 

de 18 (dezoito) anos;
V – se o crime é praticado com fins li-

bidinosos.
.................................................... ” (NR)
“Posse sexual mediante fraude
Art. 215. Ter conjunção carnal com mu-

lher, mediante fraude:
.....................................................” (NR)
“Atentado ao pudor mediante fraude
Art. 216. Induzir alguém, mediante frau-

de, a praticar ou submeter-se à prática de ato 
libidinoso diverso da conjunção carnal:

..............................................................
Parágrafo único. Se a vítima é menor de 

18 (dezoito) e maior de 14 (quatorze) anos:
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Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) 
anos.” (NR)

“Art. 226. A pena é aumentada:
I – de quarta parte, se o crime é co-

metido com o concurso de 2 (duas) ou mais 
pessoas;

II – de metade, se o agente é ascenden-
te, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, 
companheiro, tutor, curador, preceptor ou em-
pregador da vítima ou por qualquer outro título 
tem autoridade sobre ela;

III – (revogado).” (NR)
“CAPÍTULO V
DO LENOCÍNIO E DO TRÁFICO DE 

PESSOAS
..............................................................
Art. 227. ................................................
§ 1o Se a vítima é maior de 14 (catorze) 

e menor de 18 (dezoito) anos, ou se o agente 
é seu ascendente, descendente, cônjuge ou 
companheiro, irmão, tutor ou curador ou pessoa 
a quem esteja confiada para fins de educação, 
de tratamento ou de guarda:

.................................................... ” (NR)
“Tráfico internacional de pessoas
Art. 231. Promover, intermediar ou facili-

tar a entrada, no território nacional, de pessoa 
que venha exercer a prostituição ou a saída de 
pessoa para exercê-la no estrangeiro:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) 
anos, e multa.

§ 1º .......................................................
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) 

anos, e multa.
§ 2o Se há emprego de violência, grave 

ameaça ou fraude, a pena é de reclusão, de 
5 (cinco) a 12 (doze) anos, e multa, além da 
pena correspondente à violência.

§ 3o (revogado).” (NR)

 Art. 2o O Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 – Código Penal, passa a vigorar acrescido do 
seguinte art. 231-A: 

“Tráfico interno de pessoas
Art. 231-A. Promover, intermediar ou fa-

cilitar, no território nacional, o recrutamento, 
o transporte, a transferência, o alojamento ou 
o acolhimento da pessoa que venha exercer 
a prostituição:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) 
anos, e multa.

Parágrafo único. Aplica-se ao crime de 
que trata este artigo o disposto nos §§ 1o e 2o

do art. 231 deste Decreto-Lei.”

Art. 3o O Capítulo V do Título VI – DOS CRIMES 
CONTRA OS COSTUMES da Parte Especial do De-
creto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Códi-
go Penal, passa a vigorar com o seguinte título: “DO 
LENOCÍNIO E DO TRÁFICO DE PESSOAS”.

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

Art. 5o Ficam revogados os incisos VII e VIII do 
art. 107, os arts. 217, 219, 220, 221, 222, o inciso III 
do caput do art. 226, o § 3o do art. 231 e o art. 240 
do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
– Código Penal.

 Brasília, 28 de março de 2005; 184o da Inde-
pendência e 117o da República. Luiz Inácio Lula da 
Silva – Márcio Thomaz Bastos – José Dirceu de 
Oliveira e Silva.

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 29.3.2005.

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 517, DE 2009

Determina que o Hino Nacional seja 
executado na abertura das competições 
esportivas nacionais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art 25 da Lei n° 5.700, de 1º de setem-

bro, de 1971, passa a vigorar acrescido do seguinte 
inciso III:

“Art. 25. ................................................
.......................................................................

III – na abertura de todas as competições 
esportivas de âmbito nacional.

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

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

Justificação

Os símbolos nacionais constituem representações 
visuais, verbais ou icônicas dos valores e da história 
de um povo. Apresentados em celebrações nacionais 
e comemorações cívicas, os símbolos visam a cons-
truir uma identidade nacional, unindo as pessoas em 
torno do sentido de nação.

Dos Símbolos Nacionais brasileiros, o Hino Na-
cional é um dos mais populares. Com letra de Joaquim 
Osório Duque Estrada, escrita em 1909, e música de 
Francisco Manuel da Silva, composta em 1822, o Hino 
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Nacional brasileiro é marca dos momentos mais so-
lenes da nossa História, que desperta o sentimento 
patriótico e emociona desde a mais alta autoridade, 
até o cidadão mais humilde.

Entretanto, a belíssima letra de Joaquim Osório, 
com suas metáforas e expressões eruditas, ainda é 
pouco compreendida por uma grande parcela da po-
pulação.

Dessa forma, têm sido frequentes, inclusive por 
figuras conhecidas do meio artístico e esportivo, as 
demonstrações públicas de desconhecimento da letra 
do Hino Nacional. Tais demonstrações revelam que o 
povo, apesar de amar e se emocionar com a melodia 
do hino, ainda não se sente familiarizado com a sua 
letra, e não consegue aprendê-la, por não compreen-
der a bela mensagem que ela apresenta.

Sendo assim, é extremamente importante trazer 
o Hino Nacional para o cotidiano das pessoas, para os 
instantes em que o sentimento de comunidade esteja 
aflorado. Por intermédio da presença constante nos 
momentos de alegrias e emoções mais intensas do 
povo, o Hino Nacional se tornará próximo e familiar, 
fazendo com que o significado das suas metáforas, 
termos e expressões seja mais bem compreendido, e 
a sua letra corretamente cantada.

Por esse motivo, tendo em vista a paixão do 
povo brasileiro pelo esporte, especialmente pelo fute-
bol, propomos a obrigatoriedade da apresentação do 
Hino Nacional na abertura de todas as competições 
esportivas de âmbito nacional. Nesses momentos de 
espontaneidade e emoção popular, a presença do 
Hino Nacional, como parte da manifestação coletiva, 
proporcionará aos cidadãos a intimidade com o seu 
Hino, resgatando, assim, a compreensão plena do sig-
nificado desse nosso magnífico símbolo.

Por fim, lembramos que o Deputado André Figuei-
redo, PDT do Ceará, apresentou projeto abordando 
esse assunto o qual foi arquivado pela Câmara dos 
Deputados sem apreciação (PL 7025 de 2006).

Diante disso, espero contar com o apoio dos se-
nadores e senadoras para a iniciativa que ora apre-
sento, no sentido de aprimorar o sentimento cívico de 
nossa sociedade. 

Sala das Sessões, – Senador Cristovam Bu-
arque.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 5.700, DE 1 DE SETEMBRO DE 1971

Dispõe sobre a forma e a apresenta-
ção dos Símbolos Nacionais, e dá outras 
providências.

O Presidente da República, faço saber que o 
CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 
....................................................................................

Art. 25. Será o Hino Nacional executado: 
I – Em continência à Bandeira Nacional e ao 

Presidente da República, ao Congresso Nacional e 
ao Supremo Tribunal Federal, quando incorporados; 
e nos demais casos expressamente determinados 
pelos regulamentos de continência ou cerimônias de 
cortesia internacional; 

II – Na ocasião do hasteamento da Bandeira Na-
cional, previsto no parágrafo único do art. 14. 

§ 1º A execução será instrumental ou vocal de 
acôrdo com o cerimonial previsto em cada caso. 

§ 2º É vedada a execução do Hino Nacional, 
em continência, fora dos casos previstos no presente 
artigo. 

§ 3º Será facultativa a execução do Hino Nacional 
na abertura de sessões cívicas, nas cerimônias religio-
sas a que se associe sentido patriótico, no início ou no 
encerramento das transmissões diárias das emissoras 
de rádio e televisão, bem assim para exprimir regozijo 
público em ocasiões festivas. 

§ 4º Nas cerimônias em que se tenha de executar 
um Hino Nacional Estrangeiro, êste deve, por cortesia, 
preceder o Hino Nacional Brasileiro. 

(À Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte, em decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 518, DE 2009

Altera a Lei nº 10.683, de 28 de maio 
de 2003, para transformar o Ministério da 
Educação em Ministério da Educação de 
Base.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o O art. 27 da Lei nº 10.683, de 28 de maio 

de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 27. Os assuntos que constituem 
áreas de competência de cada Ministério são 
os seguintes:

..............................................................
IV – Ministério da Ciência e Tecnologia: 
a) política nacional de pesquisa científica 

e tecnológica;
b) planejamento, coordenação, super-

visão e controle das atividades da ciência e 
tecnologia;

c) política de desenvolvimento de infor-
mática e automação;

d) política nacional de biossegurança;
e) política espacial;
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f) política nuclear;
g) controle da exportação de bens e ser-

viços sensíveis;
h) política nacional de educação supe-

rior;
i) educação superior;
j) pesquisa e extensão universitária;
l) magistério do ensino superior.
m) avaliação, informação e pesquisa edu-

cacional referentes à educação superior.
..............................................................

X – Ministério da Educação: 

a) política nacional de educação básica, 
compreendendo ensino fundamental e ensino 
médio, educação de jovens e adultos, educação 
profissional, educação especial e educação a 
distância, exceto ensino militar; 

b) educação infantil; 
c) educação básica;
d) avaliação, informação e pesquisa edu-

cacional referentes à educação básica;
e) magistério da educação básica; 
f) assistência financeira a famílias ca-

rentes para a escolarização de seus filhos ou 
dependentes; (NR)”

Art. 2º O art. 29 da Lei nº 10.683, de 28 de maio 
de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 29. Integram a estrutura básica:
..............................................................
IV – do Ministério da Ciência e Tecno-

logia o Conselho Nacional de Ciência e Tec-
nologia, o Conselho Nacional de Informática 
e Automação, a Comissão de Coordenação 
das Atividades de Meteorologia, Climatologia 
e Hidrologia, o Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais, o Instituto Nacional de Pesquisas 
da Amazônia, o Instituto Nacional de Tecno-
logia, o Instituto Brasileiro de Informação em 
Ciência e Tecnologia, o Instituto Nacional do 
Semi-Árido – INSA, o Centro de Pesquisas Re-
nato Archer, o Centro Brasileiro de Pesquisas 
Físicas, o Centro de Tecnologia Mineral, o La-
boratório Nacional de Astrofísica, o Laboratório 
Nacional de Computação Científica, o Museu 
de Astronomia e Ciências Afins, o Museu Para-
ense Emílio Goeldi, o Observatório Nacional, a 
Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, 
o Conselho Nacional de Educação Superior e 
até 7 (sete) secretarias.

..............................................................
X – do Ministério da Educação o Conse-

lho Nacional de Educação Básica, o Instituto 

Benjamin Constant, o Instituto Nacional de Edu-
cação de Surdos e até 5 (cinco) Secretarias;

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

Art. 3º O art. 32 da Lei nº 10.683, de 28 de maio 
de 2003, passa a vigorar acrescido do seguinte inci-
so XII:

“Art. 32. São transferidas as competên-
cias:

..............................................................
XII – do Ministério da Educação, relati-

vas à educação superior, para o Ministério da 
Ciência e Tecnologia. (NR)”

Art. 4o O art. 33 da Lei nº 10.683, de 28 de maio 
de 2003, passa a vigorar acrescido do seguinte inci-
so XII:

“Art. 33. São transferidos:
..............................................................
X – do Ministério da Educação para o 

Ministério da Ciência e Tecnologia, todas as 
secretarias, departamentos, autarquias, funda-
ções públicas e empresas públicas que atuam 
na educação superior, salvo o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação, o Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (INEP) e o Colégio Pedro II.

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

Art. 5o Esta Lei entra em vigor no prazo de 180 
dias a contar da data de sua publicação.

Justificação

O Brasil tem assistido a um danoso processo de 
desvirtuamento do foco de seus investimentos educa-
cionais. Investimentos não só financeiros, mas também 
de estudos, pesquisas, planos e, em última análise, 
atenção governamental. A estrutura do governo federal 
hoje, no que se refere à educação, está toda contida no 
Ministério da Educação (MEC), nitidamente assoberba-
do de competências ligadas à educação superior.

Esse quadro faz com que a educação básica, 
aquela que dá asas às crianças e adolescentes para 
galgar espaços em sua vida futura, aquela que é ver-
dadeiramente a base do sistema educacional, fique 
relegada a segundo plano no panorama da educação 
brasileira.

Isso porque a estrutura da educação superior, pela 
sua organização, por seu poder político, sua exposição 
na mídia, sua ligação com a elite, consegue exercer 
poder de pressão muito maior sobre o ministro e sua 
equipe, sufocando as atenções que são dispensadas 
ao ensino fundamental e médio.
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O Brasil não pode mais suportar essa situação. 
Urge inverter as prioridades, fazendo com que o Mi-
nistério da Educação cinja seu foco ao ensino funda-
mental e médio, deixando para o Ministério da Ciên-
cia e Tecnologia (MCT) a responsabilidade de gerir o 
ensino superior. 

Essa medida, ao nosso ver, só traria vantagens: 
primeiro, ajudaria a equilibrar a importância de ambos 
os ministérios, hoje nitidamente desigual em favor do 
MEC, tanto do ponto de vista de verbas orçamentárias 
quanto de estrutura administrativa; segundo, deixaria ao 
MCT a função de zelar pela produção científico-univer-
sitária, sua vocação por excelência e que já exerce hoje, 
em parte, via Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq); terceiro, não afetaria 
os gastos públicos, pois não criaria novas estruturas 
ou um novo ministério. Ao contrário, aproveitará a or-
ganicidade do MCT, já habituada a lidar com o tema 
universitário, para passar a gerir o plano nacional, o 
ensino superior e seus mecanismos de avaliação.

Ressalte-se, ainda, que a propositura deste pro-
jeto de lei não padece de inconstitucionalidade, pelo 
contrário: o art. 22, inciso XXIV, da Constituição Fede-
ral outorga à União Federal a competência privativa 
para dispor sobre as diretrizes e bases da educação 
nacional, bem como legislar sobre educação, cultura, 
ensino e desporto, concorrentemente com os Estados 
e Distrito Federal, conforme o art. 24, inciso IX. Ainda, 
o art. 23, inciso V, determina também à União, junto 
com Estados, Distrito Federal e Municípios, a compe-
tência para proporcionar os meios de acesso à cultura, 
à educação e à ciência. 

O art. 48, por sua vez, determina que cabe ao 
Congresso Nacional dispor sobre todas as matérias 
de competência da União. Assim, resta evidente a 
possibilidade de legislar sobre matéria educacional, 
salientando que o projeto em tela mantém, em seu 
art. 5o, a prerrogativa presidencial apontada no art. 84, 
VI, a, de dispor mediante decreto sobre o que tange à 
organização interna e ao funcionamento dos órgãos 
aqui mencionados.

A medida ora proposta, portanto, representa uma 
urgente providência a ser tomada pelo Congresso Na-
cional, no sentido de priorizar o que realmente importa 
neste momento histórico da educação no Brasil, que é 
a educação básica, deixando o ensino superior a car-
go do Ministério da Ciência e Tecnologia, por natureza 
mais afeito ao manejo desse setor educacional.

Trata-se de tema essencial para desenvolver a 
educação brasileira e para fazer justiça aos milhões de 
cidadãos que vêem fechadas as portas de seu cresci-
mento profissional em virtude das carências do ensino 
básico, motivo pelo qual acredito na rápida e ampla-
mente majoritária aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões, – Senador Cristovam Bu-
arque.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 10.683, DE 28 DE MAIO DE 2003

Dispõe sobre a organização da Pre-
sidência da República e dos Ministérios, e 
dá outras providências.

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

CAPÍTULO II
Dos Ministérios

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

Seção II
Das Áreas de Competência

Art. 27. Os assuntos que constituem áreas de 
competência de cada Ministério são os seguintes:

IV – Ministério da Ciência e Tecnologia: 
a) política nacional de pesquisa científica e tec-

nológica;
b) planejamento, coordenação, supervisão e con-

trole das atividades da ciência e tecnologia;
c) política de desenvolvimento de informática e 

automação;
d) política nacional de biossegurança;
e) política espacial;
f) política nuclear;
g) controle da exportação de bens e serviços 

sensíveis;
X – Ministério da Educação: 
a) política nacional de educação; 
b) educação infantil; 
c) educação em geral, compreendendo ensino 

fundamental, ensino médio, ensino superior, educa-
ção de jovens e adultos, educação profissional, edu-
cação especial e educação a distância, exceto ensino 
militar; 

d) avaliação, informação e pesquisa educacio-
nal;

e) pesquisa e extensão universitária; 
f) magistério; 
g) assistência financeira a famílias carentes para 

a escolarização de seus filhos ou dependentes; 
....................................................................................

Seção IV
Dos Órgãos Específicos

Art. 29. Integram a estrutura básica:
IV – do Ministério da Ciência e Tecnologia o Con-

selho Nacional de Ciência e Tecnologia, o Conselho 
Nacional de Informática e Automação, a Comissão de 
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Coordenação das Atividades de Meteorologia, Clima-
tologia e Hidrologia, o Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais, o Instituto Nacional de Pesquisas da Ama-
zônia, o Instituto Nacional de Tecnologia, o Instituto 
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o 
Instituto Nacional do Semi-Árido – INSA, o Centro de 
Pesquisas Renato Archer, o Centro Brasileiro de Pes-
quisas Físicas, o Centro de Tecnologia Mineral, o Labo-
ratório Nacional de Astrofísica, o Laboratório Nacional 
de Computação Científica, o Museu de Astronomia e 
Ciências Afins, o Museu Paraense Emílio Goeldi, o Ob-
servatório Nacional, a Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança e até 4 (quatro) secretarias. (Redação 
dada pela Lei nº 10.860, de 2004)

X – do Ministério da Educação o Conselho Na-
cional de Educação, o Instituto Benjamin Constant, o 
Instituto Nacional de Educação de Surdos e até sete 
Secretarias;
....................................................................................

CAPÍTULO III
Da Transformação, Transferência, Extinção

e Criação de Órgãos e Cargos

Art. 32. São transferidas as competências:
X – do Ministério da Justiça, relativas ao trânsito, 

para o Ministério das Cidades;
XI – do Ministério dos Transportes, relativas ao 

transporte urbano, para o Ministério das Cidades.
Art. 33. São transferidos:
VIII – o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Urbano, da Presidência da República para o Ministé-
rio das Cidades, ficando alterada a sua denominação 
para Conselho das Cidades, cabendo-lhe, além das 
competências estabelecidas no art. 10 da Medida 
Provisória nº 2.220, de 4 de setembro de 2001, propor 
as diretrizes para a distribuição regional e setorial do 
orçamento do Ministério das Cidades;

IX – o Conselho Nacional de Turismo, do Ministério 
do Esporte e Turismo para o Ministério do Turismo.

(Às Comissões de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e informática; de Edu-
cação, Cultura e Esporte; e nos termos do 
Regimento Interno, de Constituição, Justiça 
e Cidadania, cabendo à última decisão ter-
minativa.)

O SR. PRESIDENTE (Flávio Arns. PSDB – PR) – 
Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados 
e remetidos às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Arns. PSDB – PR) – 
Concedo a palavra à Senadora Rosalba Ciarlini.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. Pre-
sidente. Falarei pela ordem.

Eu desejo fazer aqui o registro de que, infeliz-
mente, em função de um compromisso que eu tinha 
fora do Senado e, quando cheguei, a sessão já estava 
sendo interrompida, mas trago aqui a minha solidarie-
dade, colocando-me à disposição de todos que fazem 
a Sociedade Brasileira de Ostomizados. E dizer que 
venho também com a missão de representar os osto-
mizados do Rio Grande do Norte. Inclusive eu estive 
com representantes da Associação do nosso Esta-
do e é muito importante este dia para que façamos 
uma reflexão, para que possamos somar esforços no 
sentido de que, cada vez mais, eles possam ter mais 
apoio, mais atenção, para terem uma vida mais digna, 
mais tranquila.

Então, fica aqui o nosso apoio e também o nosso 
reconhecimento a tantos que, em todo o Brasil, en-
frentam adversidades, dificuldades e que, sem perder 
jamais a esperança de uma boa vida, estão aqui para, 
no seu dia, podermos somar esforços na promoção de 
políticas públicas que venham apoiar os que são os-
tomizados, neste momento, fazendo uma convocação 
a toda a sociedade, não somente aos ostomizados, 
mas também a todos que se somem nesse apoio, na 
proteção, na força para que eles possam, realmente, 
galgar benefícios e ações que venham trazer melhoria 
na vida de todos eles.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Arns. PSDB – PR) – 
Eu agradeço a V. Exª. Mas quero dizer que a Comissão 
presidida por V. Exª, a Comissão de Assuntos Sociais, 
do Senado Federal, onde se debate o tema, o conteúdo 
saúde, assistência, previdência e trabalho, é essencial 
para os encaminhamentos de um conjunto de áreas e 
também para a questão dos ostomizados.

Passo a palavra, em primeiro lugar, ao Senador 
Valter Pereira, que usará a tribuna em permuta com o 
Senador Mão Santa.

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

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, no dia 
17 de novembro de 2006, um infausto acontecimento 
disseminava muita tristeza no meu Estado de Mato 
Grosso do Sul. Naquela data, parava de bater um co-
ração que guardava profundo amor pelo meu Estado e 
que produzia vibração incomum com o seu berço natal, 
a cidade de Três Lagoas. Mais do que isso, calava-se 
para sempre uma voz contundente quando o assunto 
exigia firmeza. Uma fala tranquila, equilibrada quando 
se buscava a negociação e a convergência.

Deixava esta vida para ingressar na eternidade 
o meu amigo, o amigo de tantos outros colegas desta 
Casa, Ramez Tebet. Encerrava-se ali uma biografia 
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onde estava consignado que era o primeiro Parlamen-
tar de meu Estado a ocupar um Ministério e a exercer 
também a Presidência do Congresso Nacional.

E o mais importante é que, depois de ocupar os 
cargos mais importantes desta República, deixava-os 
incólumes, sem nódoas; deixava essas funções com 
a inteireza ética que orientou toda a sua vida e todos 
os cargos por onde passou.

Desde 1982, Sr. Presidente, tive a honra de pri-
var de uma estreita relação política e pessoal com o 
mais notável filho de Três Lagoas e verdadeiro ícone 
de Mato Grosso do Sul.

Naquela ocasião, ele ensaiava voos mais altos 
que transcendiam a cidade onde nasceu. E lá já ha-
via exercido a Prefeitura daquele Município. Mas ele 
queria ser Deputado Federal e eu sustentava que o 
seu lugar deveria ser na chapa majoritária, ao lado do 
então aspirante a candidato a Governador o também 
ex-Senador Wilson Martins.

As tratativas para a definição de quem seria o 
candidato a Vice-Governador causavam então grandes 
controvérsias, para não dizer radicalizações, dentro do 
PMDB, do meu Partido. O próprio cabeça de chapa 
contemplava inicialmente outra solução para ser o seu 
parceiro de chapa. Por fim, Wilson Martins, ele próprio, 
reconhecera que o jovem Deputado Ramez Tebet era o 
nome que mais fortaleceria a sua candidatura. E acabou 
por escolher o seu nome para companheiro de chapa. 
Ao ser eleito Vice-Governador, Ramez Tebet acabou por 
substituir o titular do cargo, porque este se preparava 
para ser candidato ao Senado e precisava desincom-
patibilizar-se. Apesar do curto espaço de tempo que 
lhe restava para governar, Ramez conseguiu deixar 
marcas de profunda operosidade, espalhando obras 
relevantes, especialmente na infraestrutura, por todas 
as regiões de Mato Grosso do Sul. Foi a oportunidade 
que ele precisava para mostrar que tinha asas mais 
largas e estava habilitado para voos mais altos.

Na virada dos anos 80 para 90, uma profunda 
crise administrativa e política contaminava a credibi-
lidade do PMDB, que exercia o governo local. Era o 
meu Partido, o Partido do Senador Ramez, o Partido 
do Governador Wilson Martins.

Desapontadas, figuras notáveis do meu Partido 
acabaram migrando para outra legenda, o PSDB. Entre 
elas estavam os já ex-Governadores Wilson Martins e 
Ramez Tebet. Estava também o então Deputado André 
Puccinelli, além de numerosas outras lideranças esta-
duais, ex-Prefeitos e Prefeitos do nosso Partido.

Depois de desfalques políticos dessa monta, cou-
be a mim assumir a Presidência do Diretório Estadual 
do PMDB. Eu precisava reconstruí-lo, precisava resgatá-
lo, e para isso fiz uma verdadeira peregrinação. Corri 

atrás dos velhos companheiros que haviam deixado 
as nossas hostes para trazê-los de volta. E consegui. 
E foi o retorno deles, acompanhados de tantos outros, 
que me permitiu alcançar este objetivo, restaurar a cre-
dibilidade do meu Partido, levá-lo ao Governo de Mato 
Grosso do Sul e a conquistar numerosas Prefeituras 
Municipais. Levou-me, enfim, a restabelecer a influência 
que o PMDB exerce até hoje no meu Estado.

Esse episódio acabou também por restabelecer 
um espaço que precisava, até por um determinismo 
histórico, ser ocupado pelo meu eminente e inesque-
cível amigo Ramez Tebet e influiu decisivamente na 
construção do seu novo futuro.

Honra-me, Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Olha, Sena-

dor, V. Exª, com muita competência, com muita digni-
dade, está cumprindo uma missão muito difícil, que é a 
vaga de Tebet. Eu tinha em Tebet talvez um dos meus 
melhores amigos aqui no Senado. Mais do que com-
panheiro, mais do que colega de Partido, éramos con-
fidentes um do outro. Eu acompanhei o Tebet ao longo 
da sua vida aqui, no Congresso. E é impressionante, 
Senador, é impressionante analisar a profundeza do 
caráter e da firmeza das convicções de Tebet. Ele era 
o que ele era, aquele advogado, aquele procurador, 
aquele vice-governador, aquele governador, aquele 
Senador; ele era sempre o mesmo. Impressionante a 
presença dele. E a nossa Bancada viveu momentos 
muito difíceis: em determinado momento, ele foi cha-
mado, em caráter de urgência, para ocupar um Minis-
tério no Governo Federal. Ele agiu com uma catego-
ria, com uma competência, com uma seriedade, com 
uma credibilidade imensa. Estava desenvolvendo um 
grande papel, importante de um modo especial para 
o seu Estado, na Integração Regional, onde ele esta-
va abrindo portas que nunca se abriram na região de 
Mato Grosso. De repente, no meio de uma crise sem 
precedentes no nosso Partido, foi chamado sem sa-
ber para quê e renunciou ao Ministério para assumir 
a Presidência do Senado. Na Presidência do Senado, 
com muita competência, ele solucionou, ele equilibrou, 
ele levou, com muita felicidade...

(Interrupção do som.)

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – ...,e a pre-
sença do Tebet na Presidência do Senado fez com que 
nós pudéssemos caminhar adiante. Era impressionante 
a competência, a capacidade, a firmeza do Senador 
Tebet. Era impressionante ver o seu sentimento, o seu 
amor familiar, por sua esposa, por seus filhos, o cari-
nho que ele tinha com a hoje Prefeita e a admiração 
que ele tinha por ela, quando, inclusive, ela, assumindo 
a Prefeitura, fez gestos de desarrojo que ele achava 
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que ainda não era o tempo. Ela pediu conselho e ele 
disse: “Minha filha, não vá por aí”. Ela foi e ele ficou 
orgulhoso demais. Então, ele disse: “Mas, minha filha, 
tu me perguntou e tu fez completamente diferente do 
que eu te falei.” “Não, pai, tu falou de um jeito, mas eu 
sabia que tu queria, no fundo, que eu fizesse o que 
eu fiz.” Ele tinha muito respeito por V. Exª. Quando ele 
falava em V. Exª, ele falava com muito carinho. Ele 
disse que tinha muita honra e muito orgulho de ter V. 
Exª a seu lado. Naquele seu final dramático – não vou 
me esquecer jamais –, ele sai do hospital, sai da UTI, 
em São Paulo, vem para cá, ocupa a tribuna e faz um 
pronunciamento que parece um pronunciamento de 
despedida. Ele falou, a mim ele falou que o que o ani-
mava era saber que o lugar dele seria ocupado por um 
homem de grande seriedade, de grande credibilidade, 
que é V. Exª. Quero dizer que ele tinha razão. Vejo com 
muito respeito e com muito carinho o trabalho que V. 
Exª vem desempenhando, embora eu sinta muita fal-
ta dele. Sinto, com uma tristeza e uma mágoa muito 
profunda, a ausência do Tebet. Acho que os dias que 
estamos vivendo, os dias que o Senado está vivendo, 
os dias que o nosso Partido está vivendo, o Tebet tinha 
que estar aqui, o Tebet tinha que estar conosco, com 
a sua experiência, a sua dignidade, a sua correção, a 
sua despreocupação com ele próprio. Embora ele tenha 
sido Ministro numa crise e Presidente do Senado na 
outra, ele nunca buscou isso. Lembro que, no meio da 
crise, ele falou: “Espere aí. Estou aqui para ajudar. De 
repente, a história é minha? Não estou pedindo isso. 
Até parece ridículo estar aqui”. Mas aqui sempre se 
chegava a um denominador. Só havia um homem que 
unia todos, e esse homem era Tebet. Ele faz realmente 
muita falta. Não sei, mas parece que, na vida pública, 
muitas vezes, Deus, como querendo cobrar da gente, 
deixa a gente aqui. Estou aqui não sei fazendo o quê. 
E o Tebet não está, e o Ulysses não está e o Teotônio 
não está. Realmente, quanto ao nosso Partido, Deus 
me perdoe, mas acho que não tem sido justo. Ele tem 
afastado alguns que não poderiam ser afastados. Há 
tanta gente aí, a começar por mim, e alguém como Te-
bet deveria estar aqui. Por isso, na profunda mágoa de 
lembrar o terceiro aniversário e como o tempo passa, 
dou-lhe, com muito carinho, um abraço muito fraterno. 
V. Exª, com muita dignidade, está fazendo seu papel.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Obri-
gado, Senador Pedro Simon. V. Exª tem toda a razão. 
Ramez deixou uma lacuna. Essa lacuna tem preparado 
algumas encruzilhadas para todos nós, lá e cá. Real-
mente, fazem muita falta a sua serenidade, o senso de 
oportunidade que tinha para enfrentar as crises, a sua 
firmeza nos momentos em que era preciso ser firme.

Então, a homenagem que prestamos é a esse 
homem público que foi orgulho de Mato Grosso do Sul, 
que, tenho certeza, dignificou o Senado Federal e de 
cuja amizade e apreço por V. Exª sou testemunha. Ele 
sempre, quando se referia ao Senador Pedro Simon, o 
fazia com bastante reverência, com bastante convicção 
de que estava lidando com um homem de bem.

Aliás, V. Exª, que lastima a ausência de outros 
grandes nomes, outros grandes vultos do nosso Par-
tido que já se foram, também faz parte dessa plêiade 
de homens notáveis.

Honra-me, Senador Valdir Raupp.
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Na mesma 

linha, Senador Valter Pereira, do aparte do Senador 
Pedro Simon, pois, coincidentemente, eu estava aqui 
pensando em falar nas paixões do Ramez. O Ramez 
era um conquistador. Ele conquistava a todos. Quando 
Presidente da Sudeco, Superintendência do Centro-
Oeste, eu era Prefeito no Estado de Rondônia, e o 
Ramez visitou Rondônia, atendia os pleitos dos Pre-
feitos. Até lá no Norte, no Estado de Rondônia, o Ra-
mez atuava. Depois, como Senador e Presidente do 
Senado, soube também fazer uma transição tranquila 
e serena, harmonizando as correntes contrárias que 
havia aqui no Senado. Mas as paixões dele, com cer-
teza as maiores paixões, eram mesmo Mato Grosso 
do Sul, a sua querida Três Lagoas, a família, a sua fi-
lha Simone, que ele apresentou aqui quando foi eleita 
Prefeita pela primeira vez. Agora, já reeleita na cidade 
de Três Lagoas, uma liderança emergente do Estado 
de Mato Grosso. Ele tinha um orgulho muito grande 
daquela filha, como falou o Senador Pedro Simon, até 
aconselhando-a como conduzir os destinos do Muni-
cípio de Três Lagoas. Lembro que, certa vez, quando 
Presidente da CAE, o Senador Ramez tinha um amor, 
uma paixão pelo Brasil, pela economia do País e ele me 
confiou a relatoria de uma Diretoria do Banco Central. 
Ele disse-me: “Olha, você não pode, de maneira algu-
ma, demorar ou dar um parecer contrário, porque isso 
vai ter problema na economia, isso dá reflexo direto 
na economia”. Então, havia preocupação dele com a 
economia do País. Então, a gente sente muita falta do 
Ramez. Era um grande amigo que a gente tinha aqui, 
e V. Exª tem, com certeza, se esforçado e dado con-
ta do recado para representá-lo à altura, mas, como 
falou Pedro Simon, era muito bom se estivesse aqui 
o Ramez e estivesse aqui V. Exª também, dois mato-
grossenses do PMDB, Ramez Tebet e Valter Pereira. 
V. Exª tem sido correto, um homem justo, que tem sa-
bido representar. Tenho certeza de que, lá de cima, o 
Ramez está orgulhoso de V. Exª. Parabéns.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Muito 
obrigado a V. Exª, Senador Valdir Raupp, Parlamentar 
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que ele prezava e a quem não se cansava de referir 
só com as boas lembranças aqui do Senado da Re-
pública.

Mas, Sr. Presidente, o Senador Ramez Tebet não 
me incluiu em sua chapa na condição de seu eventu-
al substituto apenas por atributos pessoais e políticos 
que ele entendia que eram indispensáveis a um su-
plente. Antes, obedeceu a um profundo sentimento de 
gratidão, que ele não cansava de proclamar em vida, 
como testemunhou há bem pouco o eminente Sena-
dor Pedro Simon.

Ramez era um político de grandes habilidades, 
especialmente para construir o consenso, sempre que 
a divergência se tornava perigosa. Assim agiu nesta 
Casa, como muito bem lembrou um dos mais respei-
táveis amigos que ele tinha, o Senador Pedro Simon. 
Para isso, ele tinha a humildade de ouvir a todos que 
queriam lhe falar, dos mais simples aos mais letrados. 
E isso valia para o Congresso e fora do Congresso.

Como pessoa, era um amigo leal e fraterno e, 
como chefe de família, era exemplar. Exemplar, e aqui, 
mais uma vez, o Senador Pedro Simon dava um teste-
munho de quem viveu aqueles momentos. Tinha muito 
orgulho de todos de sua família, mas por aquela que 
tinha o veio político, a Prefeita Simone Tebet, tinha um 
carinho especial, porque sinalizava a continuidade do 
seu sangue na carreira política.

Mas eu não tenho dúvida de que isso está aconte-
cendo, Senador Pedro Simon. Simone Tebet elegera-se 
Prefeita de Três Lagoas num momento extremamente 
delicado, porque a cidade sofre o impacto de um desen-
volvimento atípico, e está conseguindo desincumbir-se 
das funções com extraordinária competência.

O desaparecimento do meu amigo, do nosso ami-
go Ramez Tebet, indiscutivelmente, abriu uma lacuna 
política em Mato Grosso do Sul e aqui no Senado. E 
essa lacuna decorre principalmente de seu perfil conci-
liador, do seu senso de oportunidade, de saber colocar 
as palavras certas e pontuar a conduta adequada no 
momento apropriado. E essa característica que tanta 
falta faz lá, aqui também faz.

As turbulências pelas quais o Senado atravessou 
muito provavelmente teriam sido mitigadas se o bom 
senso e a conciliação que ornamentavam a perso-
nalidade do nosso inesquecível Senador estivessem 
presentes nesses momentos difíceis.

Como conhecedor do velho amigo Ramez Tebet, 
descobri sentimentos, sentimentos e sonhos que ele 
tanto acalentava. Eu sei que, entre outras, ele tinha 
uma paixão: a cidade de Três Lagoas. A cidade de 
que ele falava com tanto orgulho, o que pronunciou 
aqui, tantas vezes, desta tribuna. Para homenagear a 
memória do saudoso amigo, passei a adotar sua terra 

natal e fui adotado por ela também. Hoje, sou Cidadão 
Honorário de Três Lagoas. Assim, passei a ajudar o seu 
desenvolvimento, destinando-lhe importantes recursos 
federais e patrocinando relevantes obras de infraes-
trutura. Duas delas, seguramente, constituem os mais 
relevantes investimentos em toda a região do Bolsão, 
onde está situada a cidade de Três Lagoas: a ponte 
que vai ligar a terra natal do Senador Ramez Tebet, o 
que era um dos seus sonhos, à cidade de Castilho, no 
Estado de São Paulo; e o contorno ferroviário, que vai 
desafogar o trânsito da zona urbana e eliminar riscos 
a que está sujeita a população dessa cidade. Essas 
são duas das grandes obras. São investimentos que 
ultrapassam a casa de R$100 milhões e que serão 
implementados, porque hoje há recursos do PAC já 
alocados para uma delas, no caso a ponte, e há verbas 
empenhadas para a construção do contorno através 
de emendas de minha autoria.

E isso, Sr. Presidente, sem falar na infraestru-
tura urbana, para a qual também destinei emendas 
orçamentárias e recursos importantes, porque a obra 
iniciada por Ramez e os sonhos que ele acalentava 
de um futuro tão promissor, que hoje está chegando 
a Três Lagoas, senti que precisava agasalhar e, por 
isso, não faltei ao Município de Três Lagoas.

Com isso, espero que a população daquele Mu-
nicípio entenda meu discurso como uma homenagem 
à memória desse grande filho de Três Lagoas, que 
perdeu a vida sonhando com o futuro que hoje chega 
àquele Município.

Ao prestar as minhas homenagens à memória 
do saudoso Parlamentar, do inesquecível Senador 
Ramez Tebet, quero estender minhas palavras, minha 
saudação a toda sua família, à viúva Fairte Tebet, à 
filha Eduarda, à filha Simone, aos filhos Ramez e Ro-
drigo Nassar Tebet.

Antes de encerrar minhas palavras, abro um apar-
te ao eminente Senador Cristovam Buarque.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Sena-
dor Valter Pereira, quero apenas me associar a essa 
homenagem, dizendo que tenho as melhores lembran-
ças do período em que aqui convivi com esse grande 
Senador do seu Estado que foi Ramez Tebet. Quero 
constar que tenho as melhores lembranças da hones-
tidade, da sinceridade, da participação e da simpatia 
que ele irradiava neste plenário. O senhor o substitui 
muito bem, mas sempre sentimos falta da presença 
de Ramez Tebet. Fico muito feliz em ver que o senhor, 
que o substituiu tão bem, faz questão de homenageá-
lo neste momento.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Acho 
que a homenagem que presto ao Senador Ramez Te-
bet, na verdade, traduz o sentimento de todo o Senado 
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Federal, não só da Bancada do PMDB, mas de todos 
os Parlamentares, porque eu sei que ele plantou aqui 
uma boa semente, e essa semente só pode ter o re-
conhecimento, só pode ter a germinação da genero-
sidade que ela está produzindo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Valter Pereira, 
o Sr. Flávio Arns, deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa, 
3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Quis Deus eu estar presidindo esta sessão em que 
o Senador Valter Pereira faz uma homenagem e traz 
para o Brasil a oportunidade de revivermos a figura 
de Ramez Tebet.

Senador Valter Pereira, o MDB, o PMDB é aqui 
muito bem representado por Pedro Simon, mas a 
grandeza dele está nos que já se foram. Ele vive das 
recordações desses bravos políticos que reconstruí-
ram a democracia. Essas reminiscências e saudades 
daquela história do PMDB do passado ninguém pode 
esquecer. Então, eu escolhi – eu meditava, enquanto 
V. Exª falava tão bem – os cinco maiores nomes da his-
tória do PMDB, que fizeram deste Partido a grandeza 
que encantou, a grandeza da força que redemocratizou 
este País: Juscelino Kubitschek, humilhado, cassado 
– bem aí dessa cadeira –, mostrando ao País... Com 
seu sacrifício, foi um Tiradentes. Sacaram o maior dos 
democratas, construtor da democracia. É preciso re-
lembrar, Cristovam Buarque, que quiseram reelegê-lo 
e ele não aceitou, Juscelino Kubitschek.

Ulysses Guimarães. Atentai bem, Valter Pereira. 
Sem a mínima possibilidade, criou-se a figura do an-
ticandidato, eleição indireta, para acordar e despertar 
o povo do Brasil para a necessidade do nascer da de-
mocracia. Encantado no fundo do mar.

Teotônio Vilella, que, moribundo, com câncer – 
era companheiro de apartamento de Pedro Simon –, 
aqui ele dizia: resistir falando e falar resistindo.

Tancredo Neves, que se imolou pela democra-
cia.

E Ramez Tebet, que nós vimos, sintetizou. A fi-
gura dele é tão significativa para mim que quis Deus, 
indiretamente, estas duas homenagens: primeiro, eu 
cedi a minha inscrição para Valter Pereira; e, segundo, 
estar presidindo neste instante. O Ramez Tebet signifi-
ca tanto, tanto que ele foi Ministro, e eu o recebi como 
Governador do Estado. Ele foi o melhor Ministro para 
o Piauí. Através dele nós conseguimos concluir muitas 
barragens, açudes, melhoramentos. E depois, aqui. 
E, então, traduzindo a gratidão e o reconhecimento 
do povo do Piauí, eu outorguei, coloquei no peito do 

Ramez Tebet, numa das inaugurações de um desses 
açudes, a maior comenda do Estado do Piauí, a Grã-
Cruz Renascença.

Então, depois ele deu uma demonstração de 
como o Senado é forte. Eu assisti e não quero mais 
assistir... Eu assisti ao enterro de Ramez Tebet, de 
Jonas Pinheiro, de Antonio Carlos Magalhães e de 
Jefferson Péres. E vi o povo de seus Estados chorar, 
o Brasil inteiro chorar.

Então, quer dizer que os Senadores só são bons 
quando mortos? Não, nós somos bons mesmo, nós 
somos os pais da Pátria. Este País só tem democracia 
por nós, nós é que somos aquilo que Eduardo Gomes 
disse, que a democracia e os princípios da liberdade 
democrática precisam de uma eterna vigilância. Somos 
nós. Se não fôssemos nós, este País estava igual a 
Cuba, igual à Venezuela do Chávez; igual ao Equador 
do menino Correa; à Bolívia do índio Morales; ao Pa-
raguai do padre reprodutor; à Nicarágua e a Honduras, 
onde deu a confusão. Fomos nós que defendemos e 
garantimos a democracia.

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Então, nós queremos nos associar a essa homenagem 
a Ramez Tebet, ao discurso. 

Pela ordem, o Líder do PDT, Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Presidente, eu preciso que V. Exª 
me inscreva para falar em nome da Liderança do PDT, 
porque eu recebi uma carta do Dom Vicente Costa, Bis-
po Diocesano de Umuarama. É um assunto de extrema 
gravidade, que precisa ser tratado desta tribuna. Peço 
minha inscrição para tratar deste assunto.

Trata-se de um conflito que pode ocorrer no Mu-
nicípio de Umuarama, caso a Funai não reveja aquilo 
que está fazendo com mil proprietários rurais, querendo 
tirá-los de lá para colocar sete índios, que por lá, um 
dia, passaram, mas que nunca viveram naquela região. 
E até o Bispo de Umuarama está contra. Se o Bispo de 
Umuarama está contra, Sr. Presidente, imagine o ab-
surdo que a Funai está fazendo! Mas quero falar com 
mais detalhes na minha inscrição como Líder.

Eu gostaria de saber já que sequência tere-
mos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Nós vamos chamar um orador inscrito. Não! Aliás, é 
o seguinte: está Rosalba Ciarlini e, depois, V. Exª. Ro-
salba está como oradora inscrita. Aí, alternaremos e 
chamaremos um Líder. E o Líder é o Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Obrigado, 
Presidente.
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O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Segundo a orientação da Drª Cláudia, não é? Por mim, 
eu colocava você logo na frente.

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pela ordem, Senador Mário Couto. Já consegui também 
aqui que V. Exª fale no lugar de Papaléo Paes.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Com as minhas desculpas 
à Senadora Rosalba, eu acabo de receber aqui um 
comunicado de um dos líderes do aposentados deste 
País, Sr. Jair, até emocionado, chorando. Pedia ele so-
corro a mim porque os aposentados estão na Câmara 
sem poder entrar nas galerias.

Presidente, aonde nós chegamos neste País? 
Está demais, Presidente. Está demais!

Declarem logo a ditadura neste País. Declarem, 
abram, – abram! –, tirem as máscaras. Como é que 
se chegou a este ponto em um País democrata, Pre-
sidente? Isso é país democrata, Presidente? Isso é 
democracia, Presidente? Os aposentados serem im-
pedidos de entrar nas galerias do Parlamento! Isso é 
democracia, meu Deus do Céu?

Presidente, na vez anterior, V. Exª imediatamen-
te tomou providências, e deu certo. Espero que V. Exª 
entre em contato imediatamente com o Presidente 
daquela Casa e possa dizer a mim, um Senador da 
República, se eles estão impedidos. Se estiverem im-
pedidos, eu vou lá, Presidente. Eu vou lá, Presidente! 
Quero ver se me impedem de entrar. Quero ver qual é 
o segurança que vai me impedir de entrar na galeria! 
Eu quero saber, Presidente.

Eu vou ficar aqui, Presidente, esperando. Vou fi-
car esperando uma notícia de V. Exª, que é sensível a 
esta causa, igual a mim. Não se admite a covardia, não 
se admite a deslealdade contra essa classe. Já está 
passando do normal, Senadora Rosalba. Está passan-
do do normal! Quero, então, que V. Exª me diga se o 
Presidente Temer disse a V. Exª que os aposentados 
não vão entrar na galeria na tarde de hoje.

Espero uma resposta sua, Presidente Mão San-
ta. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Nós vamos pedir uma ligação para falar com o Presi-
dente da Câmara, Michel Temer. A Drª Cláudia Lyra 
vai providenciar a ligação, a pedido do Senador Má-
rio Couto.

E é, com muita honra, que anuncio a presença 
dos Prefeitos do Piauí. Da cidade de Água Branca é 
o nosso querido Zito, João Luiz Lopes do Souza; e a 

Vereadora Cleide Alencar; o Prefeito de Beneditinos, 
Aarão Cruz Mendes; e o Prefeito da cidade de Cocal, 
Fernando. Sejam bem-vindos ao Senado da República 
e felizes nas suas ações em buscar apoio do Governo 
Federal às suas administrações. 

Convidamos, agora, para usar da palavra Ro-
salba Ciarlini. Ela é do DEM do Rio Grande do Norte. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Fora do 
microfone.) – Eu gostaria de saber se há tempo para 
eu sair por um instante antes da minha fala, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
V. Exª está inscrito... Não, mais aí vai falar o Osmar 
Dias e depois V. Exª. Anuncio aqui, tão ansiosamente, 
o Rio Grande do Sul. O Brasil todo aguarda a palavra 
de Pedro Simon. 

Rosalba Ciarlini. 
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Obrigada, Sr. Presidente. Antes de iniciar o meu pro-
nunciamento desta tarde, eu gostaria, aqui, de também 
dizer ao Senador Valter Pereira, que tão bem fez a sua 
homenagem ao Senador Ramez Tebet, aquele cida-
dão de bem, que só cultivou amizades, atenções, lutas 
em defesa da democracia e da cidadania do povo... 
Então, quero me associar a todos os Senadores que 
aqui fizeram os seus apartes ao pronunciamento do 
Senador Valter Pereira, também dizendo do respeito, 
da admiração. Eu não era Senadora ainda, mas todo 
o Brasil ouvia, conhecia o grande trabalho, o grande 
homem que foi Ramez Tebet. 

Eu queria também aqui me associar ao Sena-
dor Mário Couto em mais essa notícia, Senador Mão 
Santa, que realmente nos deixa a todos indignados: 
proibir os aposentados, homens e mulheres de cabelos 
prateados, homens e mulheres que passaram toda a 
sua vida de luta, de trabalho, e que agora estão numa 
luta, já de tanto tempo, por algo que é um direito que 
eles têm, de receber pelo que eles contribuíram, algo 
com que, quando chegassem na sua velhice, quan-
do chegassem na hora do descanso, pudessem ter 
tranquilidade.

Por essa luta, aqui nós já fizemos vigília, já esti-
vemos em marcha, e o Governo, de forma insensível 
– insensível! –, ainda, há quanto tempo lá na Câmara, 
segura a votação, porque o Senado já fez a sua parte: 
nós aprovamos os projetos do Senador Paim, que por 
aqui passaram.

E a Câmara, a grande maioria da base do Gover-
no, vem protelando essa decisão, tão importante para 
milhões e milhões de brasileiros. E agora, com essa 
informação de que estão proibidos de entrar?! Não é 
possível. Eu não acredito que o Presidente da Câmara, 
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o Deputado Michel Temer, tome uma atitude assim, tão... 
Não são baderneiros, não são pessoas que estejam 
para promover qualquer tipo de distúrbio. Eles estão ali 
tentando assistir à sessão, querem, unidos, observar 
o Plenário da Câmara dos Deputados, até para saber 
quem é quem, quem está a favor e quem está contra 
um projeto tão importante, de grande alcance social, 
que é fazer com que a aposentadoria volte a ter o seu 
valor. O que eles pedem é tão pouco – 5% –, mas o 
Governo não quer dar. Querem a quebra do Fator Pre-
videnciário, mas o Governo também está negando. 
Espero que tudo isso seja solucionado, que realmen-
te eles possam assistir aos trabalhos. Já que estamos 
aqui falando em liberdade, já que estamos falando em 
democracia: a democracia tem de começar dentro de 
casa, não é só da boca para fora, ela tem de ser real. 
E os idosos participarem de uma sessão na Câmara 
Federal é democrático. Então, em nome da democra-
cia, queremos que se respeite o direito e a liberdade 
do povo brasileiro.

Quero também aqui fazer o registro de que se 
encontra nas galerias a Prefeita – e amiga – Lanice, 
lá da cidade de Governador Dix-Sept Rosado, cidade 
que fica na minha região; fica bem próxima à cidade de 
Mossoró e recebe esse nome – Governador Dix-Sept 
Rosado –, porque por aquela terra passou o ex-Gover-
nador Dix-Sept Rosado, que muito marcou a vida e a 
história desse povo. Queria, então, registrar a presença 
da Prefeita Lanice, que vem a Brasília mais uma vez 
em busca de apoio para emendas e para ações que 
podem ajudá-la a desenvolver um trabalho que eu sei 
que é o seu sonho, a sua vontade. Ela sabe que con-
ta conosco para que possa realmente fazer transfor-
mações, possa fazer com que sua cidade tenha mais 
desenvolvimento e mais qualidade de vida para o seu 
povo. Ao seu lado estão também o Vice-Prefeito e Ve-
readores, que acompanham a Prefeita para ajudá-la 
nesse trabalho.

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, to-
dos nesta Casa conhecem a minha atuação firme e 
determinada em relação aos projetos da área social, 
sobretudo aqueles ligados às áreas da criança e da 
saúde, que são a minha formação. 

Nas áreas da educação e da cultura, minha atu-
ação é, da mesma maneira, proativa, dedicada, sem-
pre na defesa dos projetos que representem um futuro 
melhor para as pessoas. E eu não tenho dúvidas de 
que não conseguiremos chegar a um futuro melhor 
se não investirmos de maneira prática e objetiva em 
ações efetivas na educação.

Eu vivi essa experiência quando fui Prefeita de 
Mossoró. 

Naquela oportunidade, entre tantas ações sociais 
que pude plantar em benefício da comunidade, a que 
mais me comoveu, pelos resultados positivos, foi o estí-
mulo dado à educação sem distanciá-la da cultura, foi o 
estímulo que pude dar na área cultural que resultaram 
em evidentes avanços para a educação.

Transformei a estação ferroviária antiga e aban-
donada na Estação das Artes, criando ali um espaço 
para as mais diversas manifestações culturais da cida-
de. E não se tratava apenas de criar um espaço, mas 
de estimular o interesse por manifestações culturais 
desde a escola, com festivais folclóricos, com exposi-
ções, com a valorização da leitura, com a dança, com 
a música, com todas as formas de expressão, para que 
os jovens e as crianças pudessem entender que, com 
a cultura, estavam, cada vez mais, reforçando seus 
passos no caminho da educação.

Também criei o Teatro Municipal Dix-Huit Ro-
sado. Aliás, não apenas criei, mas construí o Teatro 
Municipal Dix-Huit Rosado, que é modelo para todo o 
nosso Nordeste. Senador Mão Santa, V. Exª precisa 
ir conhecê-lo, o convite já foi feito; precisa conhecer 
a nossa região, a região da sua família, que é Açu, e 
aproveitar e dar uma chegada a Mossoró para conhecer 
o Teatro Dix-Huit Rosado, que foi feito com muito cari-
nho e muita dedicação, com uma estrutura moderna, 
com a parceria decisiva da Petrobras. Ali eu ia quase 
todos os dias, porque sabia que lá estava o espaço 
que nos permitiria, cada vez mais, potencializar todo o 
movimento cultural, toda aquela vocação natural que já 
existia na cidade e que nós estimulávamos e apoiáva-
mos por meio das mais diversas ações que passavam 
pela escola – foram desenvolvidos projetos culturais na 
escola, como Cordel na Escola, salões de pintura, uma 
moderna biblioteca, inclusive restaurando e transfor-
mando prédios que eram antigos e que poderiam ser, 
a qualquer momento, destruídos, apagando a marca 
da história de uma época da cidade.

Criei a Escola de Música, o Auto e o Cortejo Cul-
tural da Liberdade, além da Cidade Junina e do Festi-
val Folclórico. Então, todos esses eventos, todo esse 
trabalho, todas essas ações voltadas para a valoriza-
ção, o apoio, o incentivo e o estímulo à cultura fizeram 
com que o nosso Município fosse reconhecido, no Rio 
Grande do Norte, como a sua capital cultural.

Mas o motivo que me traz à tribuna nesta tar-
de, Srªs e Srs. Senadores, é o fato de hoje ter podi-
do reviver a experiência de participar diretamente de 
ações efetivas que poderão representar muito para 
os brasileiros.

Primeiro, quero aqui abrir parênteses para dizer 
que hoje tive oportunidade de estar na exposição de 
pintores de todo Brasil, pintores e escultores – é uma 
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ação que este Senado realiza. Cada Senador indica 
um artista do seu Estado, que aqui traz a sua peça, 
o seu quadro, a sua pintura, para que o Brasil deles 
tome conhecimento. O Senado apóia e ajuda a divulgar 
esses trabalhos e, assim, podemos, cada vez mais, re-
conhecer os valores e descobrir grandes talentos que 
existem pelo nosso Brasil.

Começamos o dia pela exposição e, depois, che-
gando à Comissão de Educação, fui relatora de dois 
projetos muito importantes: um, do Senador Cristovam 
Buarque e, outro, do ex-Senador Saturnino Braga.

O projeto do Senador Cristovam, sobre o qual 
apresentei o meu parecer favorável, é de extrema fe-
licidade: estabelece a obrigação, nas escolas de edu-
cação básica, da exibição de obras cinematográficas 
nacionais. Esse contato das crianças com o cinema – 
eu não tenho dúvida – além de proporcionar um enri-
quecimento cultural para os alunos, trará, como reflexo 
futuro, um jovem mais crítico e culturalmente melhor 
preparado para a cidadania.

Como reflexo positivo, teremos ainda a formação 
de platéias para a área cinematográfica. 

Mensalmente, as escolas de educação básica 
exibirão, por no mínimo duas horas, filmes de pro-
dução cinematográfica nacional, conforme o projeto 
pedagógico.

Com isso, será muito mais fácil o aprendizado. 
Eles poderão refletir, registrar e poder projetar o futu-
ro, porque um povo que não registra os fatos herói-
cos do passado e não faz uma crítica dos seus erros 
do passado não pode preparar um grande futuro. E é 
para preparar esse grande futuro que nós precisamos 
não somente do cinema, mas de todas as formas de 
manifestação cultural. Que as discussões e apresen-
tações na área cultural estejam presentes na escola, 
desde os pequenininhos, porque isso é um processo 
de transformação e de melhoria da qualidade da nos-
sa educação.

Um grande ganho é o fato de a exibição poder se 
dar de forma contextualizada, o que vai gerar um gran-
de potencial para auxiliar na aprendizagem do tema 
que estiver em debate. Por isso quero aplaudir esse 
projeto que relatei. Espero que tenhamos quorum na 
próxima reunião para a sua aprovação final.

O outro projeto que também relatei e defendi 
hoje na Comissão de Educação é igualmente digno de 
aplauso. De autoria do ex-Senador Saturnino Braga, 
inclui no ensino de artes a obrigatoriedade do ensino 
da música, das artes plásticas e das artes cênicas. 

Vejam a importância e o alcance desse projeto 
para a formação da cidadania. 

O projeto do Senador Saturnino, o PLS nº 337/06, 
resgata o valor da arte na formação integral do ser 

humano. Além de estimular o crescimento cultural do 
aluno, o projeto estimula a geração de empregos, na 
medida em que estabelece um novo campo de tra-
balho e dá um prazo de cinco anos para que as pro-
vidências relativas à formação de professores sejam 
concluídas. 

Quantos valores temos espalhados pelo Brasil 
que muito bem podem repassar o seu conhecimento 
e arte para estimular, para fazer com que as nossas 
crianças cresçam na educação com o conhecimento 
e convivência com a arte e a cultura. Com certeza, se 
conseguirmos ter na escola sempre presentes a mú-
sica, a dança, o teatro, o cinema, vamos ter da escola 
o que sempre queremos: um território de paz, onde a 
criança vai ter os seus direitos respeitados e, mais do 
que nunca, vai se sentir feliz. Consequentemente, va-
mos fazer com que todas elas possam, dentro de uma 
cultura de paz, ter mais sucesso em sua vida futura.

Não tenho dúvida de que este deve ser o papel 
das instituições de ensino: fazer com que a paz seja 
motivada e, mais do que nunca, apoiada dentro das 
mais diversas expressões que venham para engran-
decer a nossa criança.

Esta é a razão do meu entusiasmo em defender 
esses dois projetos: a minha percepção clara dos re-
sultados positivos que ambos trarão para as crianças 
e para a formação da cidadania.

Esperamos que, após a sua aprovação, eles pos-
sam ser rapidamente sancionados e que, dentro das 
nossas escolas, nos currículos escolares, possamos 
ter a presença cada vez mais forte da arte e da cultura 
como instrumentos de promoção social, de justiça e de 
desenvolvimento educacional do nosso povo. 

Era isso que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores.

Muito obrigada.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Sr. Pre-

sidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Pela ordem, com a palavra o Senador Papaléo Paes.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Ainda há pouco, Sr. Presi-
dente, ouvi uma intervenção do Senador Mário Couto 
a respeito dos aposentados que querem compor a ga-
leria da Câmara Federal, mas não estão sendo autori-
zados a entrar. Visto que, ainda há pouco, presenciei 
a manifestação dos aposentados, que já estão sendo 
desrespeitados de todas as formas e maneiras, e que, 
agora, ainda são impedidos de entrar em uma Casa 
que é pública, a Câmara Federal, pergunto a V. Exª se 
já fez contato com o Presidente Michel Temer.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
O que eu fiz foi pedir à nossa Secretária, Drª Cláudia 
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Lyra, para fazer a ligação telefônica. Eu ia passar o 
apelo do Senador Mário Couto e passarei o de V. Exª 
também.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito 
obrigado, Senador Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Convidamos para usar da palavra, como Líder do Par-
tido Democrático Trabalhista, o Senador Osmar Dias. 
Ele é do PDT do Paraná.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Mão 
Santa, está ao seu lado o Presidente da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado, o 
Senador Demóstenes Torres, o que é oportuno, Sena-
dor Demóstenes, porque o que está acontecendo em 
Umuarama, no Paraná, é algo que precisa ser avaliado 
até pela CCJ do Senado. Recebi uma carta de D. Vi-
cente, Bispo de Umuarama, que revela a gravidade da 
situação em que se encontra a cidade de Umuarama, 
região onde pode ocorrer um grande conflito, por uma 
questão absolutamente inaceitável que está sendo im-
posta pela Fundação Nacional do Índio (Funai).

Uma antropóloga, Presidente Demóstenes, pas-
sou pela região para fazer uma tese de mestrado e 
descobriu que alguns índios passaram por aquela re-
gião, os índios xetás. A descoberta dela, a passagem 
dos índios ali – não é que eles tivessem vivido naquela 
região –, é de mais de cinquenta anos atrás. Como an-
tropóloga, ela defendeu a tese de que os índios pas-
saram por aquela região e que, então, aquela região 
poderia ter sido habitada pelos índios xetás. Assim, a 
Funai, neste momento, está trabalhando para decretar 
o desalojamento de cerca de mil proprietários rurais – 
vou repetir, são mil proprietários rurais – localizados 
na área entre Umuarama e Ivaté, uma área de 12,4 
mil hectares, que poderá ser retirada daqueles proprie-
tários rurais para ser entregue aos índios xetás. São 
sete os índios xetás. Um deles, inclusive, é policial em 
Curitiba; outro tem uma farmácia em Chapecó. São ín-
dios que já deixaram sua cultura há muitos anos, mas 
a antropóloga achou que aquelas terras têm de ser 
devolvidas ao índios. Hoje, portanto, há uma situação 
que pode resultar em conflito na região.

Ouvi depoimentos de pessoas que vivem lá. Con-
versei bastante com Lázaro, que é ligado ao Sindicato 
dos Produtores Rurais de Umuarama e que me disse 
dos depoimentos já exaltados dos moradores daquela 
região. Alguns dizem: “Aqui, estou com minha família 
há mais de cinquenta anos. Aqui, estou com minha 
família há mais de setenta anos. Daqui não saio e, se 
for preciso, vou lutar até o fim”. Veja a situação em que 
essas famílias estão!

Senador Mão Santa, eles compraram a terra 
do Estado. O Estado do Paraná vendeu a terra, fez a 
colonização no início do século passado e vendeu as 
áreas para aqueles produtores. Aquelas áreas foram 
adquiridas, não foram doadas, não foram invadidas, não 
foram tomadas por aqueles que hoje vivem lá com suas 
famílias. Aquelas áreas foram adquiridas num projeto 
de colonização, realizado no início do século passado 
pelo então Governo do Estado do Paraná. As pessoas 
compraram a terra, com escritura no cartório. Está tudo 
registrado, e, de repente, a Funai diz que vai tirá-los de 
lá e que não vai indenizá-los, ou seja, não vai pagar 
pela terra. Ali eles construíram sua casa, construíram 
as cercas da propriedade, plantaram suas pastagens, 
seus pomares, as lavouras de cana-de-açúcar e de 
soja, que cultivam todos os anos. Ali eles formaram sua 
família. Já há gente ali que está na terceira geração, e 
eles estão se sentindo absolutamente inseguros.

Naquela região, entre Umuarama e Ivaté, ne-
nhum negócio de terra é mais realizado. Sabem por 
quê? Porque as pessoas não querem comprar algo 
em que não haja segurança, não querem comprar 
algo que está sob a ameaça da Funai, que pode tirar 
a terra para entregar a sete índios xetás, que, repito, 
passaram pela região.

Conversei muito nesse fim de semana. Fui à re-
gião de Umuarama, ao noroeste do Estado, para dis-
cutir a questão e ver o que as pessoas estão pensando 
e querem para o futuro do Paraná.

Senador Mão Santa, tomei uma iniciativa. Estou 
há quinze anos no Senado. Na eleição passada, dispu-
tei o Governo do Estado. Por dez mil votos, o resultado 
não foi a vitória, mas aquilo foi uma lição para mim. 
Saí dali, dizendo: “Não vou ficar chorando por não ter 
ganhado por dez mil votos, vou buscar a confiança 
desses que não confiaram naquele projeto, mas que 
vão confiar num melhor, porque nós vamos fazer com 
a população”. Estou fazendo um projeto para o Esta-
do, discutindo cada problema. Vou à região de Umua-
rama e quero ouvir a população, como a ouvi, e eles 
me falam sobre o problema dos índios. Vou pegar isso 
para valer, como Senador, porque esse é meu papel. 
Um Senador da República não pode se omitir diante 
disso que está aqui colocado. Mas vou construir, com 
a opinião das pessoas, um projeto para meu Estado. 
É isso o que estou fazendo.

Senador Demóstenes, não podem sete índios 
que passaram por lá tomar mil propriedades, uma área 
de 12,4 mil hectares! Não posso admitir isso, não vou 
admitir isso! E onde for o alcance das minhas forças, 
levarei a defesa daqueles produtores.
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Até para reforçar o que estou dizendo aqui, quero 
ler a carta que me enviou o Bispo Diocesano de Umu-
arama, Dom Vicente Costa:

“Excelentíssimo Senhor,
Vimos à presença de V. Exª para manifes-

tar-lhe nossa sincera e profunda preocupação, 
como Bispo Diocesano da Diocese Divino Es-
pírito, Umuarama, pela proposta que a Funai 
pretende encaminhar quanto ao assentamen-
to da população indígena da tribo Xetá, numa 
área pertencente à minha Diocese.”

Sr. Presidente, até a área da Igreja estão queren-
do tirar! Não estão querendo tirar só a dos produtores, 
não, mas também a área da Igreja, a área da Diocese 
de Umuarama. Ah, o Bispo não está conformado com 
isso, não! Dom Vicente não está concordando com 
isso. Se o Bispo Diocesano não está concordando com 
que tirem a terra da Igreja, imaginem os proprietários 
que compraram suas áreas e que estão lá com suas 
famílias! E, aí, ele escreve mais:

“De fato, no último dia 30 de outubro, nas 
dependências da Cúria Diocesana, recebi um 
grupo de aproximadamente cinquenta mora-
dores e proprietários cujas terras estão sendo 
contempladas para integrar a nova área a ser 
destinada à tribo Xetá. Como Bispo da Igreja 
Católica, apoio integralmente a causa indige-
nista e indígena, ainda mais que a Campanha 
da Fraternidade de 2002 tratava justamente 
do tema: “Fraternidade e povos indígenas”, 
e com o lema: “Por uma terra sem males!”. 
Inclusive, faço parte da Comissão Episcopal 
para a Amazônia da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) e conheço bastante 
bem a Diocese-Irmã: Humaitá – AM, com a 
qual a Diocese de Umuarama desenvolve um 
intenso e profícuo intercâmbio de missionários 
e experiências missionárias muito marcantes. 
Portanto, já estive em algumas das aldeias in-
dígenas naquelas terras amazonenses e sei o 
quanto é fundamental e absolutamente essen-
cial a defesa das nações indígenas [...].”

Ele discorre sobre a defesa que a Igreja faz das 
nações indígenas, mas isso reforça ainda mais a tese 
que estou defendendo aqui, porque a Igreja defende 
os índios, mas a Igreja não concorda com injustiça. 
O Bispo Diocesano, Dom Vicente, diz que ele está 
muito preocupado e encerra a carta, Sr. Presidente, 
dizendo:

“Por isto, sinceramente, peço a V. Exª 
para encontrar os meios adequados a fim de 

que este diálogo sereno e transparente entre 
a Funai e os representantes dos moradores 
e proprietários aconteça o quanto antes. Da 
minha parte, como Bispo Diocesano, prometo-
lhe oferecer todo tipo de ajuda e auxílio que 
forem necessários.

Por fim, penso que V. Exª [dirige-se a 
mim], como homem de bem e justo, há de 
concordar comigo no que segue: que tal pro-
posta ao ser encaminhada, se não for bem 
conduzida segundo os parâmetros da justiça 
e do respeito, possa deflagrar uma situação 
de conflito social nessa nossa área. E isso 
seria lamentável para ambos os lados e para 
toda a sociedade. Que o Bom Deus e o amor à 
humanidade nos libertem de um flagelo como 
este [é o Bispo que está dizendo isso]!

Contando com o vosso pronto atendi-
mento, agradecemos atenciosamente, Dom 
Vicente Costa, Bispo Diocesano.”

Sr. Presidente, a coisa não está para brincadeira. 
Dom Vicente Costa, Bispo Diocesano de Umuarama, 
está alertando que lá pode ocorrer um grande conflito, e 
a Funai já está querendo demarcar a área e entregá-la 
aos índios, sem ouvir os direitos dos proprietários. Sei 
que os proprietários, se ingressarem na Justiça, vão 
ganhar. Mas isso vai levar quantos anos? Três, cinco, 
dez, vinte anos! E eles vão ficar inseguros.

Então, pelo amor de Deus, vamos ouvir a voz do 
bom-senso, vamos ouvir a voz da experiência de Dom 
Vicente, que está alertando que vai ocorrer um conflito! 
E estou repetindo o que ele está dizendo: acontecerá 
um conflito se quiserem tirar de lá os proprietários, que 
suaram a camisa, que calejaram as mãos para cons-
truir aquelas propriedades. Ali, eles formaram suas fa-
mílias. Seus filhos dependem daquelas propriedades, 
bem como os mil trabalhadores que estão lá naquelas 
propriedades. Não se pode, a troco de uma questão 
pura e simplesmente ideológica, para atender a uma 
tese de mestrado feita por uma antropóloga, que tal-
vez tenha passado por lá rapidamente e não saiba a 
dureza que foi para construir aquela região, admitir 
que isso aconteça.

Quero, sim, uma reunião com a Funai. Mas, se 
isso não for suficiente, quero uma reunião com o Pre-
sidente Lula, porque essa é uma questão de interes-
se e de segurança nacional. Quem está alertando é o 
Bispo Diocesano de Umuarama: vai ocorrer um conflito 
na área. Se esse aviso já foi dado, é preciso que as 
autoridades tomem pé da situação.

De minha parte, vou fazer o que for possível. 
Quero uma reunião entre a Funai e os moradores da 
região, os proprietários legítimos daquela área. Se essa 
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reunião não resolver o problema, vou ao Presidente da 
República. Esse caso não pode ficar entregue à boa 
vontade de uma antropóloga que passou por lá e da 
Funai, que não está vendo a gravidade do conflito que 
pode ocorrer naquela região.

Sr. Presidente, é lamentável que um órgão pú-
blico esteja agindo com tamanha irresponsabilidade 
e com falta de bom-senso em um caso tão grave, que 
envolve tantas famílias assim!

O Sr. Osvaldo Sobrinho (PTB – MT) – V. Exª me 
concede um aparte?

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Pois não, 
Senador.

O Sr. Osvaldo Sobrinho (PTB – MT) – Senador, 
na verdade, V. Exª traz um tema aqui que trata de coi-
sas que não têm acontecido só em sua região, mas 
que, praticamente, têm acontecido em grande parte do 
Brasil. Esses cidadãos, na arte de querer fazer teses de 
mestrado e de doutorado, ao se acharem intelectuais 
nessa área, fazem algo mostrando que, na verdade, 
desconhecem o Brasil real, o Brasil concreto, o Brasil 
que existe. Se formos pensar onde existiram índios no 
território brasileiro, vamos ver que, em todo lugar, já 
passaram índios, até porque esta terra foi habitada a 
vida toda por eles. Portanto, esquecem-se de que, na 
verdade, depois, houve a colonização, um processo 
de ocupação, e que, consequentemente, há pessoas 
que, há 30, 40, 50, 100 anos, estão trabalhando e pro-
duzindo ali e que ali construíram suas vidas. Temos, 
logicamente, de respeitar essas coisas. Não somos 
contra, ninguém é contra estudos antropológicos que 
detectem irregularidades, que deem direitos aos índios, 
a essa população, aos homens da floresta, que a eles 
deem o direito que eles têm. Mas é necessário também 
respeitar os direitos adquiridos, respeitar a forma como 
foi feita a ocupação e respeitar também a convivência 
humana que existe nessas áreas. Em Mato Grosso, há 
problemas sérios desse tipo que V. Exª menciona. Essa 
situação tem nos causado problemas enormes no sen-
tido de resolvermos essa situação. Sempre encontra-
mos barreiras nos órgãos oficiais, que não conhecem a 
realidade, que não conhecem o que está acontecendo. 
Simplesmente leem livros e vêm atrapalhar a vida das 
pessoas que lutaram, que deram o sangue e a vida, 
que geraram filhos naquela região. De repente, essas 
pessoas se veem isoladas, sem poder regulamentar 
o que é seu. É uma situação muito triste, que precisa 
ser vista com olhos como os de V. Exª. Caso contrário, 
essa terra virará terra de ninguém. De repente, daqui 
a pouco, não se sabe qual é a norma que vale. Então, 
acredito que é preciso, realmente, tomar medidas sé-
rias, ir aonde for preciso, mas que se estabeleça uma 
norma, um caminho, para que um simples estudo, ou 

um estudo qualquer, por mais aperfeiçoado que seja, 
não venha atrapalhar o ritmo de vida de um povo que 
escolheu a região para morar, que ali trabalhou, que 
ali fez sua riqueza, que ali viveu com sua família, que 
ali sedimentou sua vida e que, de repente, se vê ul-
trajado por um parecer de alguém que não conhece 
a realidade. Compartilho com V. Exª a preocupação. 
Acredito que, na verdade, quanto a essas coisas, é 
preciso tomar medidas urgentes, porque, caso con-
trário, grandes partes do Brasil vão sofrer por causa 
desse tipo de motivação. Muito obrigado.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Obrigado, 
Senador Osvaldo Sobrinho.

Vou encerrar, Sr. Presidente, apenas dizendo 
o seguinte: o Estado vendeu a área para os proprie-
tários, que, portanto, pagaram por aquela área, têm 
escritura, têm o direito de propriedade garantido pela 
Constituição. Se o Estado quer dar terra aos sete ín-
dios, que o Estado compre uma área e a dê aos sete 
índios, mas não tire o direito de propriedade daqueles 
que a compraram do próprio Estado. Esse é um pro-
blema que o Estado tem de resolver. O Estado que o 
resolva! Não deixe os proprietários na mão, não colo-
que essas famílias na insegurança jurídica e pessoal! 
Hoje, as famílias que vivem ali estão, Sr. Presidente, 
desanimadas. Não dormem à noite, não podem dormir 
à noite, porque estão preocupadas com o futuro dos 
seus filhos, das futuras gerações que seriam legítimas 
proprietárias daquela área.

Repito: também defendo a causa indígena, tam-
bém defendo as nações indígenas. Os indígenas têm 
seus direitos, mas não é tirando o direito de famílias 
que compraram a terra do Estado que vamos aten-
der ao direito deles. Se o Estado quer realmente dar 
a terra aos índios que compre uma área e a dê, mas 
não tire a terra dos proprietários legítimos que lá es-
tão instalados.

Era o que eu tinha a dizer. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Osmar Dias, o 
Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mar-
coni Perillo, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Esta Presidência solicita compreensão em re-
lação à proibição de aplausos.

Passa-se à

ORDEM DO DIA

Não houve acordo de Lideranças para apreciação 
do Item 1 da pauta. Consequentemente, não haverá 
Ordem do Dia.

As matérias ficam transferidas para a sessão de 
amanhã.
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Está encerrada a Ordem do Dia.

São os seguintes os itens não apreciados 
e transferidos para a próxima sessão delibe-
rativa ordinária:

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).

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 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
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, 
com voto contrário vencido do Senador Leo-
mar Quintanilha; e

– de Assuntos Econômicos (em audiên-
cia, nos termos do Requerimento nº 269, de 
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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 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.

15
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).

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 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).

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 
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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.

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 Cida-
dania, Relator ad hoc: Senador Antonio Car-
los 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 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.

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

– 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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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
PROJETO 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 
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.
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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 – 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.

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, 
de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso, 
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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 Parti-
cipativa, 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, Rela-
tor: 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 Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator: Senador Rena-
to Casagrande, favorável, nos termos da Emenda 
no 1-CAS (Substitutivo), que oferece.

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, 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.

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 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.

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 datas 
comemorativas.

Parecer favorável, sob nº 1.057, de 2009, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Cristovam Buarque.
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47
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 389, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 389, de 2009 (nº 
293/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto da Convenção nº 185 (revisada) 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
e anexos, adotada durante a 91ª Conferência 
Internacional do Trabalho daquela Organiza-
ção, realizada em 2003, em Genebra, a qual 
trata do novo Documento de Identidade do 
Trabalhador Marítimo, com vistas na sua rati-
ficação e entrada em vigor no Brasil.

Parecer favorável, sob nº 1.910, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator ad hoc: Senador Mozarildo 
Cavalcanti.

48
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 390, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 390, de 2009 (nº 
383/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de Cooperação Téc-
nica na Área do Turismo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República do Equador, celebrado em 4 de 
abril de 2007, em Brasília.

Parecer favorável, sob nº 1.911, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduar-
do Suplicy.

49
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 396, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 396, de 2009 (nº 
789/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de Extradição entre 
a República Federativa do Brasil e a República 
de Moçambique, assinado em Maputo, em 6 
de julho de 2007.

Parecer favorável, sob nº 1.912, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador João Pedro.

50
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 499, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 499, de 2009 (nº 

1.350/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República do Suriname sobre Cooperação em 
Matéria de Defesa, assinado em Paramaribo, 
em 22 de abril de 2008.

Parecer favorável, sob nº 1.913, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduar-
do Suplicy.

51
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 656, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 656, de 2009 (nº 
2.373/2006, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo Básico de Coope-
ração Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo do Burquina 
Faso, assinado em Brasília, em 30 de agosto 
de 2005.

Parecer favorável, sob nº 2.009, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Paulo Duque.

52
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 660, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 660, de 2009 (nº 
1.385/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Memorando de Entendimento 
entre o Governo da República Federativa do Bra-
sil e a União Econômica e Monetária do Oeste 
Africano na Área de Biocombustíveis, celebrado 
em Uagadugu, em 15 de outubro de 2007.

Parecer favorável, sob nº 1.914, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador João Tenório.

53
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 719, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 719, de 2009 (nº 
1.052/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República do Chile sobre Cooperação em 
Matéria de Defesa, assinado em Santiago, em 
3 de dezembro de 2007.

Parecer favorável, sob nº 1.915, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Mozarildo Cavalcanti.
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54
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.

55
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.

56
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.

57
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.

58
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.
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59
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.

60
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.

61
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.

62
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.

63
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.

64
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.

65
REQUERIMENTO Nº 356, DE 2007

(Incluído em Ordem do Dia 
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 356, de 2007, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, solicitando que 
seja encaminhado ao Ministro de Estado das 
Relações Exteriores voto de conclamação para 
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que lance nos fóruns internacionais, principal-
mente na Organização das Nações Unidas, a 
proposta de realização da III Conferência Mun-
dial do Meio Ambiente e Desenvolvimento, a 
“RIO + 20”, em 2012, com sede na Cidade do 
Rio de Janeiro, deflagrando desde já as ne-
cessárias negociações para os compromissos 
a serem ali firmados.

Parecer favorável, sob nº 2.071, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Eduardo Suplicy.

66
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).

67
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).

68
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.)

69
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).

70
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).

71
REQUERIMENTO Nº 1.157, DE 2009

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

72
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 Câ-
mara nº 35, de 2000, que tramita em conjunto 
com os Projetos de Lei do Senado nºs 25, 165, 
182, 242, 308, 355 e 431, de 2003; 352, de 
2004; 121 e 370, de 2005; 86, de 2006; 151 e 
531, de 2007, por regularem a mesma matéria. 
(propaganda de bebidas alcoólicas, alimentos, 
produtos fumígeros, medicamentos, terapias 
e defensivos).

73
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, 
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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).

74
REQUERIMENTO Nº 1.227, DE 2009

(Incluído em Ordem do Dia 
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.227, de 2009, do Senador Marconi Pe-
rillo, solicitando voto de aplauso ao Governo do 
Estado de São Paulo pela iniciativa de treinar 
as equipes do Programa de Saúde da Família 
para ajudar fumantes a largar o vício.

Parecer favorável, sob nº 2.020, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator ad hoc: Senador Antonio Car-
los Júnior.

75
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.

76
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.

77
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.

78
REQUERIMENTO Nº 1.318, DE 2009

(Incluído em Ordem do Dia 
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.318, de 2009, do Senador Marconi 
Perillo, solicitando voto de aplauso aos jornais 
Correio Braziliense e Estado de Minas, pela 
realização do “Seminário Pré-Sal e o Futuro 
do Brasil”.

Parecer favorável, sob nº 2.021, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator ad hoc: Senador Antonio Car-
los Júnior.

79
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).

80
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).

81
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 
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Saúde – Sess e o Serviço Nacional de Apren-
dizagem da Saúde – Senass).

82
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).

83
REQUERIMENTO Nº 1.414, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.414, de 2009, do Senador Sérgio 
Zambiasi, solicitando que, sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 277, de 2007, além das Co-
missões constantes do despacho inicial de dis-
tribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos 
Econômicos (define condições de qualidade 
da oferta de educação escolar para crianças 
de cinco e seis anos de idade).

84
REQUERIMENTO Nº 1.443, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.443, de 2009, do Senador Expe-
dito Júnior, solicitando o desapensamento do 
Projeto de Lei do Senado nº 37, de 2009, dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 80, de 2006; 
340, de 2007; e 375, de 2008, a fim de que 
tenha tramitação autônoma (dedução do Im-
posto de Renda de despesas com pagamento 
de pedágio em rodovia federal).

85
REQUERIMENTO Nº 1.450, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.450, de 2009, do Senador Antonio 
Carlos Júnior, solicitando a tramitação con-
junta do Projeto de Lei do Senado nº 376, de 
2009, ao Projeto de Lei da Câmara nº 109, de 
2006, que já se encontra apensado aos Proje-
tos de Lei do Senado nºs 294, de 2004; 219, 
de 2005; 353, de 2007, e 368, de 2008, por 
versarem sobre matéria correlata (dispõem 
sobre as programações da Voz do Brasil e 
das convocações de rede obrigatória gratuita 
de radiodifusão).

86
REQUERIMENTO Nº 1.452, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.452, de 2009, do Senador Romero Jucá, 
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei da Câmara nº 48, de 2009, e do Projeto de 
Lei do Senado nº 149, de 2009; com o Projeto 
de Lei da Câmara nº 19, de 2004, que já se en-
contra apensado aos Projetos de Lei da Câmara 
nºs 70, de 2004; 78, 86, 108 e 133, de 2005; 6, 
de 2006; 99, 103 e 128, de 2007; e 74, 135, 165, 
172 e 198, de 2008; e com os Projetos de Lei do 
Senado nºs 141 e 322, de 2003; 167 e 208, de 
2004; 56 e 315, de 2006; 71, 96, 97, 192, 201, 
222, 257, 383, 401, 462, 550, 594, 613 e 645, 
de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008, por 
regularem a mesma matéria (alteram dispositi-
vos do Código de Trânsito Brasileiro).

87
REQUERIMENTO Nº 1.465, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.465, de 2009, do Senador Flexa Ribei-
ro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 197, de 2009, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática (dispõe 
sobre normas gerais para licitação e contra-
tação pela administração pública de serviços 
de publicidade).

(Pendente de apreciação o Requerimento 
nº 1.513, de 2009, do Senador Flexa Ribeiro, de 
retirada do Requerimento nº 1.465, de 2009).

88
REQUERIMENTO Nº 1.474, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.474, de 2009, do Senador Alva-
ro Dias, solicitando a tramitação conjunta do 
Projeto de Lei da Câmara nº 82, de 2009, com 
o Projeto de Lei do Senado nº 327, de 2004, 
por regularem a mesma matéria (regulamen-
tar a participação de Torcidas Organizadas em 
competições esportivas).

89
REQUERIMENTO Nº 1.514, DE 2009

(Incluído em Ordem do Dia 
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.514, de 2009, da Comissão de 
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Relações Exteriores e Defesa Nacional, so-
licitando voto de louvor ao Governador José 
Serra pela iniciativa da quebra das patentes 
de medicamentos.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Peço 
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Antes de conceder a palavra a V. Exª, eu gostaria 
de ler um expediente que está sobre a mesa, da lavra 
do Exmº Sr. Senador Leomar Quintanilha.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

OFÍCIO GSLQUI Nº 305/2009

Brasília, 17 de novembro de 2009

Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que em face da 

minha exoneração do cargo de Secretário de Educa-
ção do Estado do Tocantins, nos termos do Ato ane-
xo, reassumo nesta data o exercício do mandato de 
Senador da República.

Atenciosamente, – Senador Leomar Quintanilha.
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – O expediente lido vai à Secretaria-Geral da Mesa 
para as devidas providências e publicação.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Esta Presidência considera visitas honrosas as 
presenças dos Exmºs Sr. Prefeitos de Pontalina e de 
Chapadão do Céu, no Estado de Goiás, e também a 
dos ilustres Vereadores de Chapadão do Céu.

Tem a palavra, pela ordem, o Senador Magno 
Malta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
fazer um registro: amanhã, às 10 horas, haverá reunião 
na Comissão de Direitos Humanos (CDH). Quero con-
vocar todos os Senadores a estarem lá, a fim de que 
não sejamos apanhados de surpresa, como aconteceu 
na última reunião, pois está em pauta o Projeto de Lei 
nº 122, que é polêmico, que demanda discussão. Havia 
sido marcada uma grande audiência pública.

O PL nº 122, que tem como Relatora a Sena-
dora Fátima Cleide, cria um império homossexual no 
Brasil. 

O homem é aquilo que ele decide ser. Nosso 
problema não é tratar com o homossexualismo de al-
guém, que é problema de cada um – temos de respei-
tar as opções das pessoas –, mas também não é falar 
em discriminação, porque isso é nefasto, criminoso e 
perigoso até. Ninguém pode discriminar ninguém; nin-
guém pode sair por aí atacando índio, atacando judeu, 
atacando velho, atacando criança, atacando o credo 
e a crença das pessoas, atacando o cidadão que pro-
fessa uma fé afro ou alguém que professa a fé católica 
ou a fé evangélica. Ninguém tem direito de atacar nin-
guém, de discriminar ninguém pelas atitudes da vida. 
E ninguém tem direito de atacar os homossexuais, de 
agredi-los, de desmoralizá-los, pelo contrário. No meu 
Partido, no meu Estado, há um travesti chamado Moa, 
que foi Presidente da Câmara de Nova Venécia por dois 
mandatos. Agora, ele é candidato a Deputado e tem o 
respeito do Partido. Não é isso que estou discutindo; 
estou discutindo o PL nº 122, que é inconstitucional, 
que está eivado de sutilezas nocivas à sociedade e 
que não pode ser aprovado.

Na última sessão desta Casa, no ano de 2008, 
às 5h30, em virtude de um acordo de Líderes – eles 
assinaram sem ler –, esse projeto ia ser aprovado às 
escondidas. Isso ia acontecer às 5h30, repito. Ainda bem 
que o Senador Demóstenes me alertou às 5 horas da 
manhã! Permaneci aqui, fui à mesa e vi que realmente 
havia acordo. Então, o Senador Arthur Virgílio riscou a 
assinatura dele, como também o Senador Casagrande 
e o Senador Raupp, porque haviam assinado sem ler. 

Quem lhes pediu que assinassem agiu de má-fé, sem 
explicar-lhes o que eles estavam assinando.

Sr. Presidente, esse é o primeiro item da pau-
ta da CDH de amanhã. Liguei para o Senador Mário 
Couto, que defende a posição da sua Igreja. S. Exª é 
católico e é contra a aprovação desse projeto não me-
ramente por causa da fé católica ou da fé evangélica, 
seja o que for, mas por compreensão pessoal. S. Exª 
é contra a aprovação desse projeto, não por causa da 
opção de quem quer que seja – dizia S. Exª a mim –, 
mas porque o projeto está cheio de sutilezas e de in-
constitucionalidade. O mesmo acontece com o Sena-
dor Papaléo Paes, o Senador Mão Santa, o Senador 
Marcelo Crivella, o Senador Valter Pereira.

Quero conclamar todos para que lá estejam para 
cumprir um papel com a sociedade. O Senador Mar-
co Maciel, que representa a Confederação Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) e que fala em nome da 
CNBB, conversou com o Senador Arthur Virgílio, que 
é do seu Partido e que também acredita nessa posi-
ção – essa é a posição da família do Senador Arthur 
Virgílio. Quero conclamar todos.

Eu falava, ainda há pouco, com a Senadora Ro-
salba. E aqui quero fazer um conserto, com muita 
felicidade, porque a Senadora é que preside a Co-
missão de Assuntos Sociais e tão-somente presidiu a 
reunião. Essa não é a posição da Senadora Rosalba. 
A posição da Senadora Rosalba é a da sua Igreja. E 
também muito mais acreditando, Sr. Presidente, nas 
sutilezas e nas inconstitucionalidades do projeto, as-
sim também pensa o Presidente da CCJ, o Senador 
Demóstenes Torres.

Por isso, Sr. Presidente, conclamo todos os Srs. 
Senadores, para que estejamos amanhã na CDH, às 
10 horas, porque não podemos permitir que essa aber-
ração passe naquela Comissão.

Obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Com a palavra, para o período do Expediente, 
o Senador Papaléo Paes.

Após a Ordem do Dia, S. Exª poderá falar por 
vinte minutos.

Com a palavra o Exmº Sr. Senador Papaléo Paes, 
que falará por permuta com o Senador Pedro Simon.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente Senador Marconi Perillo, Srªs e Srs. Senadores, 
antes de iniciar o meu pronunciamento quero agradecer 
ao Senador Magno Malta que chamou a nossa aten-
ção quanto a nossa presença amanhã na Comissão 
de Direitos Humanos para que possamos discutir um 
projeto de extrema importância que realmente passou 
pela Comissão de Assuntos Sociais. Como disse o 
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Senador Magno Malta, há muitas sutilezas no projeto. 
Temos de discuti-lo exaustivamente e fazer o que for 
melhor para toda a sociedade.

Então, quero agradecer-lhe, Senador Magno Mal-
ta, e registrar mais uma participação importante de V. 
Exª nesta Casa. Amanhã estaremos lá. O Senador 
Mário Couto, tenho certeza absoluta, estará presente, 
alguns outros Senadores, e quero reafirmar a minha 
presença...

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – V. Exª me con-
cede um aparte com relação ao assunto?

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pois não, 
Senador Mário Couto.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senador Pa-
paléo, quero ratificar as palavras do Senador Magno 
Malta e a sua preocupação com relação a esse projeto. 
Também, como o Senador Magno Malta, tenho profun-
do respeito à classe dos gays. Acho que cada cidadão 
ou cidadã segue o destino que quer e tem o direito de 
escolher a sua vida. Por isso, tenho, repetindo, o maior 
respeito pelos gays. Esse projeto, entretanto, é uma 
afronta à sociedade brasileira. O próprio PL é um pro-
jeto de discriminação. Além de ser inconstitucional, é 
um projeto de discriminação. Aliás, recebi um e-mail de 
um gay – que dá o nome, o telefone, o e-mail – muito 
chateado com esse projeto, extremamente chateado 
com esse projeto, porque eles estão discriminando 
os próprios gays nesse projeto. Então, Senador Pa-
paléo, é um afronta à religião católica, é uma afronta 
à sociedade, é uma afronta à dignidade, é dizer para 
as classes que vêm, aos jovens brasileiros que eles 
estão condenados a seguir aquilo que não pretendem 
seguir e que o Senado Federal, o Congresso Nacio-
nal, se votassem a favor, exigiriam deles. Com certeza, 
eternamente, eles diriam a nós que cometemos uma 
grande errada, uma grande injustiça. Por isso, vamos à 
Comissão amanhã e, aqui neste plenário, vamos mos-
trar a todos os Senadores a necessidade imperiosa de 
derrubar o projeto.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito 
obrigado, Senador Mário Couto.

O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Me con-
cede um aparte?

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Real-
mente, V. Exª chama a atenção para a questão discri-
minatória. Tenho muita preocupação, Senador Magno 
Malta, quando começa a haver esses movimentos no 
sentido de isolarmos, de discriminarmos determina-
das classes, independentemente do que sejam. Vejo 
com muita preocupação, por exemplo, a questão das 
cotas raciais nas universidades. É muito preocupante 
isso. Acho que isso é extremamente discriminatório, 
extremamente racista. Sei que isso é uma medida 

imediata, dadas as circunstâncias da falta de oportu-
nidade que o Estado deu, discriminando os de nível 
social mais baixo.

Essa é uma medida paliativa. Precisamos que 
o País faça investimento social na área de educação 
principalmente, na área da saúde e em outras áreas, 
que faça com que todos tenham as mesmas oportuni-
dades para, definitivamente, acabarmos com a questão 
das cotas, porque até aqueles que são admitidos nas 
universidades, Senador Magno Malta – conheço muitos 
–, através das cotas, se sentem discriminados. Eles se 
sentem assim. Então, essa questão é importante.

Com a palavra, o Senador Magno Malta.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Eu agra-

deço, Senador Papaléo. Quero dizer que quanto a esse 
projeto, só o nome dele, “homofobia”, já é discriminató-
rio. Quem é homofóbico? Homofóbico é aquele que vê 
alguém, o sujeito que vê um careca... Tem os carecas 
de São Paulo, que querem matar nordestinos, querem 
matar judeus: “Morte aos judeus!”, “Morte aos nordes-
tinos!”. Quando veem um nordestino, ficam ofegantes, 
querem matar. O homofóbico, quando vê um homosse-
xual, quer estrangular, quer matar, quer oprimir, quer 
desmoralizar. Olha, eu não sou homofóbico! Que história 
é essa de projeto de homofobia?! A sociedade não é 
homofóbica. A Igreja Católica é homofóbica? A Igreja 
Evangélica é homofóbica? Esse projeto, pelo menos, 
diz que o sujeito não pode mais abrir a Bíblia, o cara 
não pode abrir o Alcorão e dizer que homossexualis-
mo é pecado – ele vai pegar cinco anos de cadeia. 
Ninguém pode pregar mais e dizer que a Bíblia afirma 
que homossexualismo é pecado. Não pode mais; é cri-
me. Você pode negar um emprego para um deficiente 
físico e não será preso, mas você não pode deixar de 
admitir um homossexual, porque aí tem cadeia para 
você. Você não pode demitir alguém homossexual da 
sua empresa, porque você vai preso, mas você pode 
demitir um negro, um índio. Olha, estamos criando uma 
casta especial. O que há? De onde veio isso? O que 
este País precisa é fazer uma grande campanha de 
conscientização, de respeito à pessoa humana. É isso 
que precisa fazer, como faz campanha de camisinhas 
no Carnaval, enchendo o Brasil inteiro de outdoors e
enriquecendo os fabricantes de camisinhas: “Use cami-
sinha”. No entanto, ninguém fala que a família é boa e do 
cuidado com as doenças sexualmente transmissíveis. 
Eles só falam da camisinha: “Preserve-se.” Ninguém 
fala isso, mas tem de se fazer uma campanha contra a 
discriminação, contra a ofensa, porque ninguém pode 
fazer isso com ninguém. Então, é nisso que temos de 
pensar. A Constituição diz que é crime discriminar por 
sexo, religião, etnia, cor, e já é o suficiente. É só fazer 
cumprir a lei. Agora, a Senadora Fátima Cleide insiste 
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– e é preciso que nós, que acreditamos em sutilezas,... 
Eu digo sutileza, sim. É um projeto que cria problema 
entre pais e filhos. Se o pai não aceitar a opção sexual 
de um filho, o filho pode representar contra o pai. O pai 
não pode falar mais nada! Ora, que história é essa?! 
Quem inventou isso? Então, nós precisamos reagir. A 
sutileza... Vou repetir uma sutileza a que eu sempre me 
refiro: se você não aceitar a opção sexual de alguém, 
diz o projeto, você comete crime. Pois bem, o Juiz vai 
ser obrigado a aceitar. O advogado do criminoso diz: 
“Sr. Juiz, a opção sexual do meu cliente é criança de 
nove anos”. O Juiz vai ter de respeitar a opção dele, 
senão é crime. Ele dirá: “Não, é a minha opção!” E, 
aí, legalizamos a pedofilia, então? Se o cara disser: 
“Não, a minha opção é ter relação sexual com morto: 
necrofilia. É minha opção, Juiz”. O Juiz terá de aceitar, 
porque senão estará cometendo crime. Bestialidade. 
O cara diz: “Não, a minha opção são os animais”. Só 
não pode ser animal silvestre, porque o Ibama pune, 
mas pelo resto, o Ibama não pune. Bestialidade. Estará 
legalizada a bestialidade? O sadomasoquismo vai ser 
legalizado! Ora, eu até gostaria... Se eu soubesse que 
ia ser amanhã, eu ia trazer o Moa, que é da Executiva 
do nosso partido em Nova Venécia, no meu Estado, 
que é homossexual, travesti, Presidente da Câmara 
por dois mandatos, e decente, honrado, respeitado 
na cidade, cumpridor do seu papel e do seu dever 
como agente público. Ele não é discriminado, é do 
meu partido. Assim acontece pelo Brasil afora. Agora, 
não podemos, na verdade, ficar calados. Eu não dis-
cuto discriminação ou a opção sexual de alguém. Se 
Deus deu livre arbítrio ao homem, quem sou eu para 
dizer que não? Não, não é isso. Eu estou discutindo 
um projeto de lei que está nesta Casa, que é inconsti-
tucional e que está eivado, cheio de sutilezas que não 
podemos aceitar. Encerro, agradecendo V. Exª e sa-
bendo que V. Exª é parceiro da sua própria família, das 
suas próprias convicções e até da fé que professa. Nós 
não podemos nos separar disso. Eu acredito na Bíblia 
que leio e na fé que professo também, e não posso 
me separar disso, como disse o Senador Mário Couto. 
Amanhã, lá nós estaremos. Conclamamos o Senador 
Paim, que é o Presidente dessa Comissão. Amanhã, 
estaremos todos lá – o Senador Valter Pereira, o Se-
nador Jefferson Praia, o Senador Mão Santa, todos 
que compõem a Comissão. Certamente, estaremos lá. 
Estamos avisando que, desta vez, não vai passar nada 
no escuro. Desta vez, não vai ser uma armação que 
vai nos pegar com os olhos fechados. Aviso, também, 
que estarei em Sorocaba na próxima sexta-feira – e 
convido V. Exª –, como Presidente da CPI da Pedofi-
lia. V. Exª se lembra que o Secretário do Município foi 
pego num motel com criança de tenra idade. O Minis-

tério Público faz um belo trabalho. Eu vou lá para fazer 
uma identificação, porque é um caso absolutamente 
emblemático. É possível que eu vá com a psicóloga 
que atende à Comissão para ouvir essas crianças, a 
fim de ver a necessidade de irmos lá ou de trazermos 
aqui. Então, convido V. Exª para estar comigo em Soro-
caba na próxima sexta-feira, para que possamos tomar 
pé da situação desse caso, que envolve alguém que é 
agente público, que deveria estar dando exemplo, mas, 
muito pelo contrário... Aliás, deu exemplo, sim, porque 
minha mãe, analfabeta, dizia: “Meu filho, os bons não 
servem de exemplo. Quem serve de exemplo são os 
maus. Os bons servem para serem copiados”.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito 
obrigado, Senador Magno Malta. Principalmente, Se-
nador, eu quero lhe afirmar que incorporo seu aparte 
ao meu pronunciamento, exatamente porque V. Exª 
esclareceu muito sobre o chamado projeto da homo-
fobia. Realmente, é extremamente preocupante, mas 
V. Exª foi muito feliz, detalhista e fez com que muitos 
que estão nos assistindo pudessem saber da rea-
lidade, porque a realidade é que é muito difícil nós 
aceitarmos esse projeto. É um projeto altamente dis-
criminatório, inconstitucional, como V. Exª muito bem 
colocou, e que, realmente, não condiz em nada com 
a sociedade brasileira. 

Então, agradeço a V. Exª. Parabéns a V. Exª. Como 
sempre, é muito brilhante. Parabéns, também, pela sua 
atuação como Presidente da Comissão da Pedofilia, 
que, realmente, trouxe para todos os cantos do País 
a voz da justiça contra essa agressão que fazem às 
nossas crianças.

O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Dentro de 
um processo eleitoral em que já estamos prestes a en-
trar, acho que a imprensa precisava ouvir, por exemplo, 
e saber – já que dizem que é tão importante isso, um 
projeto dessa natureza – qual é a posição da candida-
ta Dilma Rousseff com relação a esse PL 122. Qual é 
a posição do Serra com relação ao PL 122? Qual é a 
posição da Marina com relação ao PL 122?

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – É bom.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Qual é a 

posição dos presidenciáveis com relação à legaliza-
ção das drogas? Porque o Sr. Minc é um megafone de 
alguém. Ele está investido do manto de Governo, ele 
não fala de si. E quando se tem um Ministro de Esta-
do que vai à rua fazer apologia às drogas, o que é cri-
me – apologia ao crime, é crime –, e ele faz apologia 
às drogas publicamente... Se fosse um pobre, estaria 
preso; mas, como é um Ministro, ninguém fala nada; 
não há reação de quem quer que seja; ninguém fala 
nada, a não ser a gente aqui. Em um País com tanta 
violência, com tanta desgraça, com tanto sofrimento, 
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mais o crack, este monstrinho adolescente, que ainda 
não cresceu tudo, amedrontando a Nação brasileira, 
precisamos saber qual é a posição do Aécio, qual é a 
posição do Serra, qual é a posição da Dilma com re-
lação à legalização das drogas!

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito 
obrigado, Senador Magno Malta.

Sr. Presidente, tratarei, agora, do tema que me 
trouxe ao plenário. Antes, tivemos as presenças dos 
Senadores Magno Malta e Mário Couto debatendo 
questões que discutiremos amanhã na Comissão de 
Direitos Humanos.

Sr. Presidente, Senador Adelmir Santana, Srªs e 
Srs. Senadores, por várias vezes pronunciei-me neste 
plenário a respeito do papel fundamental da educação 
superior na indução do desenvolvimento econômico.

Sempre argumentei que é impossível trilhar o 
caminho da prosperidade, no mundo moderno, sem 
um sistema educacional bem estruturado em todos 
os níveis, inclusive e principalmente o superior. É que 
o ensino universitário, além de constituir condição ab-
solutamente necessária ao desenvolvimento socioeco-
nômico de qualquer nação, tem demonstrado, ainda, 
ser indispensável à redução das desigualdades regio-
nais – essa triste realidade, ainda prevalente entre as 
regiões brasileiras.

Em vista disto, é ainda maior a responsabilidade 
das instituições de ensino superior da Região Norte 
– especialmente das universidades públicas – no tra-
balho de agregar maior equilíbrio ao desenvolvimento 
regional. Em primeiro lugar, porque é pequeno o seu 
número; em segundo, porque são também muito pou-
cos os recursos orçamentários e de pessoal com o que 
efetivamente contam, ainda mais se compararmos aos 
colocados à disposição das instituições situadas nos 
Estados mais desenvolvidos da nossa Federação.

Sob esse preciso aspecto, contudo, é sempre 
animador poder registrar, como já fiz em outras opor-
tunidades, o destacado desempenho que a Univer-
sidade Federal do Amapá (Unifap) vem obtendo na 
preparação de professores, de pesquisadores e cien-
tistas e de especialistas nas várias atividades profis-
sionais requeridas pelo desafio de desenvolvimento 
do nosso Estado. 

Mas, na verdade, o motivo maior que me traz de 
volta ao tema da educação superior no meu Estado, 
Sr. Presidente, é que, após muito tempo de uma árdua 
luta, de uma batalha renhida que uniu setores, os mais 
diversos da política e da sociedade amapaense, o curso 
de Medicina da Universidade Federal do Amapá, com 
a realização da primeira fase do processo seletivo de 
2010, torna-se uma realidade.

Trata-se, sem sombra de dúvida, de uma gran-
de conquista do meu Estado que, ao mesmo tempo, 
é alcançada e compartilhada por todos os Estados da 
Região Norte; uma conquista com importância e com 
desdobramentos tais que somente os nortistas poderão 
avaliar completamente no decurso do tempo.

Em breve, Srªs e Srs. Senadores, os estudantes 
de Medicina estarão se juntando aos mais de 3.500 
alunos matriculados nas dependências da Unifap, que 
hoje frequentam cursos, tais como Direito, Enferma-
gem, Pedagogia, Arquitetura, Ciências Sociais, entre 
outros.

Em breve, portanto, os estudantes de Medicina 
estarão se preparando, assim com os demais estu-
dantes da Unifap, para juntar-se ao esforço de cons-
trução do progresso e da justiça social no Amapá, na 
Amazônia e em todo o Brasil.

Mas o que, ao fim e ao cabo, significa inaugu-
rar, na esquecida Região Norte, um curso como o de 
Medicina?

Sr. Presidente, eu, na condição de Médico, de 
Parlamentar e, sobretudo, de cidadão da minha terra, 
não hesito em dizer que significa muito mais do que 
as aparências possam revelar.

Inicialmente, porque o funcionamento de um curso 
do porte do de Medicina tem o dom de conferir a qual-
quer instituição universitária um status diferenciado de 
maturidade acadêmica. Mais ainda: outorga ao esforço 
pedagógico e social de toda a comunidade universitá-
ria um sinal, um selo de inequívoco compromisso para 
com as necessidades maiores da população.

E é fato, Sr. Presidente: a saúde do ser humano 
– tal como o próprio ser humano – depende umbilical-
mente do meio em que se insere. Assim, embora a prá-
tica médica no ambiente amazônico não seja diferente 
daquela vigente no restante do País, sob o aspecto 
científico, ela deve moldar-se ao meio e ao homem, 
com suas características próprias e particulares, seu 
modo de vida, sua dieta e sua maneira própria e pe-
culiar de integrar o meio natural e a comunidade dos 
semelhantes.

Daí a importância de fazermos, em pleno Ama-
pá, um capítulo todo novo da história do ensino e da 
pesquisa médica brasileira. Daí a importância, a mag-
nitude e o alcance do que temos nesse momento a 
comemorar. 

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Sr. Pre-
sidente, peço a V. Exª a prorrogação regimental a que 
tenho direito para que eu possa concluir o meu pro-
nunciamento. (Pausa.)
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Por isso, quero, de público, congratular-me com 
algumas das pessoas que tornaram tudo isso possível. 
Inicialmente, cito o Magnífico Reitor da Universidade 
Federal do Amapá, Professor Doutor José Carlos Ta-
vares Carvalho, homem cuja tenacidade e valor foram 
decisivos para que fosse possível ultrapassar os obs-
táculos e encontrar os caminhos que nos trouxessem 
até aqui.

Felicito, ainda, em seu conjunto, a comunidade 
universitária do Amapá, a quem caberá receber – e sei 
que o fará de braços abertos – os futuros novos colegas, 
membros do corpo docente do curso de Medicina.

Felicito, do mesmo modo, todos aqueles que, 
mesmo de forma anônima e discreta, colaboraram para 
tornar realidade a criação do curso de Medicina.

E felicito, por fim, mas de maneira especial, o 
povo amapaense, objetivo maior de todo um esforço 
destinado a promover, de forma sustentada e durável, 
o desenvolvimento social e político do nosso Estado.

Finalizando, Sr. Presidente, gostaria de desta-
car também a importância do novo curso de Ciências 
Farmacêuticas, presente no atual processo seletivo 
de 2010, e dos cursos de Comunicação Social e Re-
lações Internacionais que, segundo a Unifap, devem 
ser implantados no próximo ano.

A guerra do desenvolvimento é longa, Sr. Presi-
dente, mas é necessário comemorar cada avanço, cada 
passo dado na direção do objetivo final, mesmo que ele 
ainda esteja distante, mesmo que, de todo o caminho, 
ainda tenhamos a maior parte por percorrer.

O importante, nesse caso, é que estamos cami-
nhando. O importante é que, a despeito de tudo...

(Interrupção do som.)

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – (...) o âni-
mo é forte e a vontade não vacila ante as dificuldades 
e as armadilhas da estrada.

Aqui, Sr. Presidente, eu não poderia deixar de 
citar o ex-Senador Sebastião Rocha, atual Deputado 
Federal Sebastião Bala Rocha, pelo seu empenho e 
sua participação também nesse grande investimento 
educacional no Estado do Amapá, que é a Faculdade 
de Medicina da Universidade Federal do Amapá.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Papaléo Paes, 
o Sr. Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Adelmir Santana, Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM – 
DF) – Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Si-
mon e, em seguida, para uma comunicação inadiável, 
ao Senador Mário Couto.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador. ) – Obri-
gado, Presidente.

Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, daqui a exata-
mente um mês, será realizada, em Copenhague, capital 
da Dinamarca, a Conferência das Partes da Convenção 
do Clima (COP-15), coordenada pela ONU e conside-
rada etapa seguinte ao Protocolo de Kyoto.

Ratificado em 1999, o Protocolo de Kyoto exige 
que os países considerados os mais industrializados 
reduzam a emissão de gases que causam o efeito es-
tufa, como os dióxido de carbono, o metano e o óxido 
nitroso, em 5,8% em relação aos níveis de 1990. 

O Protocolo de Kyoto foi um dos espaços mais 
bonitos. Diria que foi o grande passo que encerrou o 
milênio passado, o século passado, 1999. Foi aplaudi-
do pelo mundo inteiro, o Protocolo de Kyoto. O mundo 
chegava a um grande entendimento, tendo em vista 
as notícias crescentes de que o cataclismo dos exa-
geros, dos combates à natureza, estavam chegando 
ao ponto do intolerável.

Lamentavelmente, aquela euforia do Protocolo 
de Kyoto não surtiu resultado positivo. De modo mui-
to especial, o verdadeiro motivo é que o Congresso 
Americano, os Estados Unidos, se negaram a assinar 
o Protocolo. Até hoje o Protocolo de Kyoto não tem a 
assinatura dos Estados Unidos. E atrás dos Estados 
Unidos praticamente o Protocolo até hoje não vale 
nada. 

A conferência de Copenhague, que vai se reali-
zar exatamente daqui a um mês, na Dinamarca, está 
sendo considerada a última oportunidade para que os 
governos desses países definam suas agendas climá-
ticas até 2012, quando entrarão em vigor as exigências 
do Protocolo de Kyoto.

Os debates em torno da crescente consciência 
ecológica mundial foram desencadeados a partir da 
Eco-92, realizada no Rio de Janeiro. Uma conferência 
sensacional, a mais importante até então realizada, 
com repercussão mundial no Brasil. Foi a partir da 
Eco-92, no Rio da Janeiro, que em 1999 saiu o Pro-
tocolo de Kyoto. 

Infelizmente, até agora, 17 de novembro, não se 
sabe qual será a nossa posição diante dos polêmicos 
aspectos que estão acercando esse debate na reunião 
de Copenhague. O Brasil ainda não tem uma média 
em torno das grandes propostas para o controle da 
crise ambiental que já está desenhada no horizonte 
próximo. 

Existe no Brasil muita gente de bons propósitos. 
Mas existem também muitos que têm teses que pecam 
pela falta de objetividade. Propostas que sejam apli-
cáveis, realmente aplicáveis, não sei se elas existem. 
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Ninguém, por exemplo, levanta o preço, o custo das 
tarefas a serem desenvolvidas. Não sei se se fez o le-
vantamento dos mecanismos necessários, eficientes, 
da avaliação e da fiscalização das políticas ambientais. 
Nós não temos ainda um equilíbrio sobre nenhum des-
ses pontos. Não existe uma posição clara sobre o uso 
sustentável das nossas florestas. Nem do nosso solo. 
Ainda não sabemos o que fazer para frear o avanço do 
desmatamento ostensivo das nossas matas.

Mas é importante destacar que algumas das 
economias mais poderosas do mundo – Índia, Rússia, 
China, Estados Unidos – nunca manifestaram nenhum 
interesse em desenvolver políticas climáticas e de pre-
servação ambiental.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a verdade 
muito importante hoje é que o Governo brasileiro pro-
mete reduzir o desmatamento da Amazônia até 2020, 
distribuir benefícios e recursos entre os Estados da 
região amazônica responsáveis pela recuperação e 
proteção das florestas e manter, pelo menos, as taxas 
de emissão de poluentes iguais às de 2005.

Esta notícia é muito importante. Este é o compro-
misso que o Governo brasileiro anunciou – e anunciou 
com grande repercussão. O Presidente Lula proclamou 
em Paris, junto com o presidente francês, reduzir o 
desmatamento da Amazônia até 2020, distribuir be-
nefícios e recursos entre os Estados da região ama-
zônica responsáveis pela recuperação e proteção das 
florestas e manter, pelo menos, as taxas de emissão 
aos níveis de 2005. 

O seminário “Clima e Floresta – REDD (créditos 
de carbono) e mecanismos de mercado como solução 
para a Amazônia?”, realizado em Belém, em 2 e 3 de 
outubro de 2009, reivindicou que o Governo brasileiro 
rejeite a utilização dos créditos de carbono como me-
canismo de proteção ecológica e que esses créditos 
não sejam aceitos como compensação às emissões 
dos países do Hemisfério Norte.

Pelo Protocolo de Kyoto, os países que não con-
seguirem atingir as metas podem comprar créditos de 
carbono de países emergentes ou em desenvolvimen-
to, que não têm metas a cumprir.

É uma grande piada, Sr. Presidente. 
Adversários desse processo afirmam que os cré-

ditos de carbono são apenas mais um mecanismo de 
compra e venda de ativos cujos reais resultados não 
podem ser comprovados.

Cientistas acham que o problema maior da crise 
climática estaria justamente no curto espaço de tempo 
– ou na falta dele – para reverter a situação atual.

Críticos mais radicais dos esquemas de neutra-
lização de emissões classificam os créditos de carbo-
no como “as indulgências da era moderna”, porque 

essas transações se assemelhariam com a venda 
de perdão aos pecadores da Idade Média pela Igreja 
Católica. Traduzindo: basta pagar para continuar po-
luindo. Os ricos trocam seus créditos de carbono pelo 
pecado continuado de poluição e da degradação do 
meio ambiente.

Alguns estudiosos defendem que, para reverter o 
efeito estufa e a consequente crise climática, é preciso, 
acima de tudo, mudar o estilo de vida das sociedades 
industrializadas. 

Já os créditos de carbono, dizem esses estudio-
sos, permitem que os níveis de consumo continuem 
aumentando e, com eles, os níveis de gases nocivos 
no ar.

A imprensa inglesa já denunciou que empresas 
inescrupulosas estariam se aproveitando da boa-fé 
pública nos créditos de carbono para lucrarem em um 
mercado ainda não regulado, mas que já movimenta 
bilhões de dólares no mundo inteiro.

Chamo a atenção para um ponto importante des-
te debate: as energias limpas, geradas pelo sol, pelos 
ventos e pelas ondas do mar, já são uma alternativa 
viável, embora a humanidade permaneça refém dos 
combustíveis fósseis e nucleares.

Ecologistas dizem, em tom de brincadeira, que, 
no que se refere às fontes mundiais de energia, há 
boas e más notícias. As más? O petróleo vai acabar. 
As boas? O petróleo acabará. E não somente o petró-
leo: cedo ou tarde, todas as energias fósseis terão o 
mesmo destino, até mesmo o urânio que alimenta as 
centrais nucleares.

Estudiosos mais pessimistas afirmam que, na 
verdade, a questão de saber quanto tempo ainda irão 
durar as reservas de petróleo não está entre as suas 
primeiras preocupações, porque, antes que se esgotem 
os recursos disponíveis, o mundo “civilizado” terá atin-
gido um nível insuportável de destruição ambiental.

Senhoras e senhores, a vida tem um papel in-
calculavelmente maior em termos de participação no 
sistema planetário – portanto, nos fluxos de matéria e 
energia, no clima e na temperatura – do que simples-
mente a quantidade de carbono existente num deter-
minado organismo ou num ecossistema.

As unidades de conservação são a melhor espe-
rança que a humanidade tem de recompor a biosfera, 
para contrapor as mudanças climáticas. 

Essas áreas naturais são autopropagantes e fun-
damentais para a restauração das áreas já alteradas 
pelo ser humano, conservam a biodiversidade e os 
milhares de serviços ambientais.

As unidades de conservação e áreas protegidas 
têm papel fundamental na manutenção de estoques de 
carbono. A criação de novas unidades de conservação 
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é uma estratégia muito eficiente na redução do desma-
tamento e de queimadas (principal fonte de emissões 
de gases de efeito estufa no nosso País).

Os oceanos têm um papel extremamente impor-
tante como sumidouro de carbono. Mais do que nunca, 
o Brasil precisa criar mais unidades de conservação 
marinhas, contribuindo para a conservação da biodi-
versidade e mitigação das mudanças climáticas.

Senhoras e senhores, quero listar agora atitudes 
que julgo importantes e que o Brasil deveria assumir 
em Copenhague: definir metas de redução de emis-
sões de gases de efeito estufa; aprovar uma Política 
Nacional de Mudanças Climáticas – há três projetos de 
lei tramitando na Câmara dos Deputados e nenhuma 
perspectiva de aprovação em curto prazo de nenhum 
dos três –; reduzir drasticamente o desmatamento em 
todos os biomas do País – o Plano Nacional de Mudan-
ças Climáticas não estabelece uma meta nacional de 
redução de emissões e propõe metas de redução de 
desmatamento apenas no bioma Amazônia –; adotar 
políticas públicas voltadas a uma economia de baixa 
intensidade de carbono e ao uso intensivo de tecnolo-
gias alternativas; contribuir para a viabilização de um 
acordo climático global no COP-15, com meta global 
de redução de emissões de gases de efeito estufa dis-
tribuída entre os países que garanta que a temperatura 
média global não ultrapasse em mais que 2º C a do 
período pré-industrial; agir corajosamente no tema de 
florestas, negligenciado no Protocolo de Kyoto, para 
que ele ganhe mais importância no próximo acordo 
climático para o período de 2012. 

Com esta minha contribuição a um assunto tão 
importante, eu quero acrescentar: eu acho que a can-
didatura Marina à Presidência da República já está 
surtindo o seu efeito. De repente, de persona malvista 
pelo Governo, que saiu de um Ministério praticamen-
te com a antipatia do Governo, a candidatura Marina 
à Presidência da República faz com que o Governo 
mude sua maneira de ser. 

De repente, a candidata à Presidência da Re-
pública do PT não é apenas uma Ministra desenvol-
vimentista. Ela e o Ministro do Meio Ambiente fazem 
questão de dizer: “Desenvolvimento com preservação 
do meio ambiente”. 

E então o Brasil toma uma posição que considero 
muito importante. É o primeiro dos grandes países que 
põe no papel uma proposta, e que vai à França e tem 
uma atitude muito importante. O Presidente do Brasil 
e o Presidente francês fazem um documento comum, 
de redução, realmente, dos índices que estão compro-
metendo o mundo inteiro em termos de meio ambiente. 
França e Brasil prometem agir juntos e levar uma tese 
comum para Copenhague. 

E o Brasil apresenta essa proposta de redução, 
num índice realmente impressionantemente positivo, 
do desmatamento da Amazônia; e, além do desmata-
mento da Amazônia, da conservação nas regiões de 
Mato Grosso. E apresenta uma proposta realmente 
digna de respeito. 

O Lula fala – e é o primeiro líder mundial que fala 
– no grupo do B2: China e Estados Unidos. Havia uma 
festa na humanidade de o grupo G7 ter sido substitu-
ído pelo Grupo dos 20. O grupo das grandes nações 
industrializadas, mais a Rússia, estava cedendo lu-
gar ao grupo das vintes nações desenvolvidas ou em 
desenvolvimento. E o Lula chama a atenção que ele 
estava sentindo a aproximação do grupo B2, China e 
Estados Unidos. Na verdade, na visita que o Sr. Obama 
fez à China, pela primeira vez, aparece a presença do 
grupo B2, China e Estados Unidos, num projeto mais 
digno do Bush do que de Obama. É uma pena que a 
primeira manifestação conjunta China e Estados Unidos 
seja esta: eles vão para o Congresso do Meio Ambien-
te, eles vão para Copenhague para dizer que nenhum 
compromisso será feito. Propostas, promessas, mas 
nada de concreto, absolutamente nada de concreto, 
dizem os Estados Unidos e diz a China.

Eu achei uma pena essa manifestação, principal-
mente para o Presidente Obama. Acho até que eles 
poderiam ter conversado, acho até que eles poderiam 
ter dialogado, até acho que eles poderiam entre eles 
levado isso: nós vamos para lá e nada de proposta con-
creta. Mas não podiam ter oficializado. Os dois falaram 
para o mundo. As duas grandes nações, as maiores 
economias, os maiores poluidores do mundo dizem: 
“nada, nada será decidido em Copenhague”.

É uma pena! Gostei da reação do Lula, foi uma 
reação positiva. Confirmou a proposta que o Brasil le-
vará, confirmou o documento com a França e confirmou 
que, principalmente, as duas nações mais poluidoras do 
mundo têm obrigação de tomar uma atitude concreta e 
objetiva. E que, se o Brasil leva uma medida concreta 
e objetiva, por que eles não levam também? 

Está havendo nesses dias – de hoje, dia 17, até 
a próxima semana, quando inicia a Conferência – uma 
angústia generalizada, e o mundo inteiro está trabalhan-
do no sentido de que Copenhague não termine num 
fiasco e que algo de concreto e de objetivo seja feito.

Dou-lhe a palavra, Senador, com muito carinho.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Se-

nador Pedro Simon, fico satisfeito de ouvi-lo falando 
desse assunto, ao qual nem sempre parecemos estar 
todos ligados. Eu entendo a sua preocupação, estou 
de acordo com ela, mas ainda acho que há uma certa 
timidez na maneira como eu imagino que deveria ser 
o comportamento de cada chefe de governo e de es-
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tado nessa reunião de Copenhague. A sensação que 
tenho, Senador, é de que, à medida que o mundo foi 
se globalizando, os chefes de estado foram se apeque-
nando. Ficaram pequenos. Eles passaram a ser líde-
res apenas dos seus países. Deixaram de ser líderes 
do mundo, como eram. Pegássemos o menor país da 
África: Kwame Nkrumah, de Gana, quando ele falava, 
falava para o mundo inteiro sobre a necessidade de 
libertação das colônias. Tomássemos os presidentes 
da América Latina: quando eles falavam, falavam para 
o mundo inteiro sobre a ideia do desenvolvimento. O 
Presidente Kennedy falava para o mundo inteiro de-
fendendo o capitalismo; e Khrushchev, defendendo o 
socialismo. O debate era internacionalizado antes da 
globalização, antes da queda do muro de Berlim. Pas-
sado o muro de Berlim, os líderes ficaram pequenos. 
Eles deixaram de falar para o mundo. Está na hora 
de voltarem a falar para o mundo. O acordo do Oba-
ma com o Primeiro-Ministro chinês foi um acordo de 
líderes de dois países e não de líderes que pensam 
em propostas para a humanidade inteira, como antes 
pensavam. Eu fiz um discurso aqui propondo que o 
Presidente Lula deveria despir-se da posição de Pre-
sidente da República do Brasil e falar como um dos 
líderes do mundo, falar pensando não em 200 milhões, 
mas em 2 ou 3...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – V. Exª 
me permite um aparte dentro do seu aparte – com 
muito carinho?

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Claro, 
Senador.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – V. Exª tem 
tanta razão no que está afirmando, tem tanta razão, 
que o Presidente da ONU, lá na FAO, lá na reunião na 
Itália, depois do acordo entre China e Estados Unidos, 
olhou para o Presidente Lula e disse: “Eu acho que 
Vossa Excelência tem condições e autoridade para 
falar ao mundo inteiro da necessidade de esse acordo 
não prevalecer”.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Eu acho 
que o Presidente Lula....

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – E o Presi-
dente da ONU estimulou o Presidente Lula a ter essa 
atitude que V. Exª está dizendo agora. 

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Não 
sabia. Mas fico feliz com a informação. Eu sugeri isso 
aqui uns dez dias atrás. O Presidente Lula tem tudo 
para ser um dos, não o único.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É ver-
dade.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Qualquer 
presidente do menor país do planeta deve falar para 
o planeta inteiro, como a gente viu há pouco tempo o 

Presidente, se não me engano, das Maldivas dizendo 
que o seu pais vai ser inundado com o aquecimento 
global, pelo aumento do nível do mar. E ele falou para 
o mundo inteiro. O Brasil tem mais condições ainda. 
Primeiro, porque o Presidente Lula – temos que reco-
nhecer – assumiu uma dimensão internacional a que 
nós não estávamos acostumados; segundo, porque o 
Brasil é um país que tem todos os problemas do mundo 
e tem os recursos para resolver os problemas dentro 
do nosso País. Nós somos o retrato...

(Interrupção do som)
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Os pa-

íses mais pobres têm os problemas sem os recursos; 
os países ricos têm os recursos sem os problemas. O 
Brasil tem os dois. É a cara da civilização, o Brasil. O 
Brasil poderia levar essa proposta, mas temo que o 
Presidente Lula não esteja querendo, porque ele está 
olhando muito o eleitorado brasileiro, ele está olhan-
do muito como o seu discurso repercute aqui dentro 
e não no mundo inteiro, porque se ele fosse pensar 
no mundo ele teria de ir além da posição defensiva 
de redução das emissões de dióxido de carbono. Ele 
teria de ir além e propor uma mudança nas emissões 
dos desejos de consumo das pessoas desse mundo. 
O dióxido de carbono não surge por acaso, ele surge 
dos motores dos automóveis que nós compramos. O 
discurso tem de ser para mudar o modelo de consumo 
que temos no mundo, a matriz energética, é verdade, 
mas a matriz de produção, sobretudo. Creio que vai 
ser uma grande pena se a reunião de Copenhague for 
uma espécie de paz entre cada país e não a paz dos 
países com a natureza, dos países pelo lado rico com 
o lado pobre. Temo que a humanidade fique de fora, 
porque cada presidente, apequenado pela globaliza-
ção, sente-se apenas presidente do seu país e não 
uma das vozes que podem falar para o mundo inteiro. 
Eu reafirmo o meu apelo ao Presidente Lula: não fale 
apenas em nome dos 200 milhões de brasileiros, fale 
em nome dos 2, 3, 4 ou 5 bilhões de seres humanos 
que estão em busca de uma alternativa, não apenas 
da redução de dióxido de carbono. O problema não é 
químico, o problema é mental. Se a gente ficar só na 
química não vai encontrar a saída.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu con-
cordo com V. Exª e me chama a atenção –...

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – ...V. Exª há 
de concordar – a impressionante dimensão internacio-
nal que o Presidente Lula está tendo. Semana passa-
da, recebeu o Presidente de Israel; semana que vem, 
recebe o Presidente da Palestina e o Presidente do Irã; 
anteontem, esteve na França; ontem, esteve na Itália; 
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semana que vem, vai estar em Copenhague. E essa 
missão que o Presidente da ONU pede que o Presidente 
Lula tenha coragem de tomar... Justiça seja feita, não 
é o ideal, V. Exª tem razão, mas o mundo inteiro cobra-
va uma posição com relação à Floresta Amazônica, e 
o Presidente Lula e o Brasil respondem com relação 
à Floresta Amazônica, reduzindo o desmatamento a 
proporções inimagináveis. Quando ia num crescimento 
– já se falava até na extinção –, vem uma tomada de 
posição pela conservação e pela melhoria.

Então, não precisavam os Estados Unidos botar as 
quatro bases americanas na Colômbia. O Brasil decidiu 
e vai fazer a sua parte. Acho que o Presidente Lula tem 
condições e acho que o mundo vive essa época.

Repare V. Exª que é um fato realmente sui gene-
ris – sui generis: os Estados Unidos deixam a Ingla-
terra e deixam a França e deixam o Japão e deixam a 
Alemanha e deixam a Itália e deixam os seus aliados. 
E, de repente, vão compor lá com a China, para, junto 
com a China...

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Os dois 
países mais poluidores do mundo – diga-se de passa-
gem, as duas economias mais ricas, que mais estão 
crescendo no mundo – com uma atitude de deboche, 
de humilhação, dizendo que vão para Copenhague 
sem nenhuma preocupação com a questão referente 
ao problema mundial.

Isso para não falar no assunto que não sei se V. 
Exª ouviu no meu pronunciamento: quando querem 
fazer a compensação. Quer dizer, os Estados Unidos 
compram de um país subdesenvolvido, que não tem 
condições de avançar, de crescer, de nada, eles com-
pram a cota de gás carbônico que ele não está emitindo 
para descontar da sua.

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu fico 
estranhando quando alguém tem uma mentalidade tão 
má, tão grosseira e tão cruel como essa.

Eu vejo que é um momento muito importante 
este, Sr. Presidente. Vejo ali a Senadora Marina, que 
também vai estar em Copenhague, mas vai se sentir 
feliz em Copenhague, porque lá vai estar o Lula, lá vai 
estar a sua concorrente, Chefe da Casa Civil, lá vai 
estar o seu sucessor, o Ministro do Meio Ambiente. E 
vão estar todos defendendo a tese que ela sempre 
defendeu.

Eu acho que o Brasil pode desempenhar uma 
posição tremendamente positiva em Copenhague. E 
o Lula,...

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – ... como 
muito bem diz o nobre Senador Cristovam, pode de-
sempenhar uma função excepcional e importante em 
Copenhague. Eu rezo para que isso aconteça. Queira 
Deus que isso aconteça!

Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, 

o Sr. Adelmir Santana, Suplente de Secretário, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Mão Santa, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Após brilhante pronunciamento desse grande orador 
Pedro Simon, convidamos para usar da palavra o Se-
nador Mário Couto.

É com muita honra que anunciamos a presença 
do Senador João Batista Motta. Ninguém nunca o ex-
cedeu na grandeza e na competência, representando 
o povo do Brasil e do Espírito Santo.

Com muita honra também, cito a presença de 
lideranças do Piauí: o Prefeito do Município de Cocal, 
Fernando Sales de Sousa Filho; Prefeito do Município 
de Beneditinos, Dr. Aarão Cruz Mendes; Prefeito do 
Município de Água Branca, João Luiz Lopes de Sou-
za, o Zito; Vereadora de Água Branca, Cleide Alencar, 
que vieram às autoridades do Governo Federal buscar 
os recursos necessários para o desenvolvimento de 
suas cidades.

Com a palavra o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente e Srs Senadores, primeiro, quero agradecer a 
V. Exª por ter nos escutado.

Quero dizer a V. Exª e à Nação brasileira que 
poucas vezes – talvez seja a primeira vez – vi um ato 
de presidente de Poder tão ditatorial. Costumava, des-
de a minha infância, Sr. Presidente, ouvir falar que o 
Parlamento é a Casa do povo. Por isso, há as galerias 
populares, as galerias de honra, para que o povo venha 
ver o que acontece dentro do Legislativo. 

Ora, Sr. Presidente, um projeto dos aposentados 
está sendo discutido, ou prestes a ser discutido, se o 
Governo deixar – acho que não vai deixar. O Governo 
já demonstrou que não gosta dos aposentados. E se 
impede, Presidente... Isso é Brasil, Presidente! Nós 
estamos em um País que dizem que é democrático.

Escutei o Senador Tasso Jereissati na sema-
na passada aqui questionando a democracia política 
neste País. Já venho dizendo há muito tempo, desde 
que entrei aqui, que existe neste País uma ditadura 
política declarada.

Como é que podem impedir os velhinhos deste 
País de entrarem nas galerias da Câmara para obser-
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var os projetos que estão sendo discutidos lá? Está 
é a Casa do povo! Esses são os representantes do 
povo a humilhar as pessoas, principalmente os velhi-
nhos deste País. 

Ora, pela segunda vez, Presidente, é preciso V. 
Exª telefonar para o Presidente da Câmara e pedir 
que, por favor!... Onde estamos, Presidente? Que País 
é este que precisa pedir: “Pelo amor de Deus, deixem 
as pessoas entrarem nas galerias!”. 

Presidente, eu lhe confesso que estou decepcio-
nado, extremamente decepcionado com o Parlamen-
to brasileiro. Extremamente decepcionado. Há horas, 
Presidente, que não dá vontade mais de vir aqui! Há 
horas, Presidente, que dá vontade de abandonar! Mas 
sei que muitos precisam da minha voz, senão eu já te-
ria, Presidente, sinceramente, abandonado. É irritante 
ver um homem de quase 80 anos de idade me cha-
mando ali, ainda há pouco, chorando para ter o direi-
to de entrar nas galerias da Câmara Federal! Aonde 
chegamos, Presidente?

E ainda dizem que este País é democrático. Que 
democracia é esta? Que democracia é esta, se não 
se pratica democracia neste País? Que democracia 
é esta, se o cidadão, todo enquadrado dentro da lei, 
carteira de identidade,não pode entrar? 

“Não, esta é a Casa do Povo, mas você não tem o 
direito de entrar”. É triste. Paulo Paim, é triste. Entraram, 
Paulo Paim? Entraram? (Pausa) É triste, Paulo Paim. 
A tua luta é a nossa luta, mas a cada dia o massacre 
é maior. O massacre é maior, Paulo Paim. Olha, Pau-
lo Paim, sinceramente, eu ainda não estou cansado 
não, a luta vai longe. Mas que estão nos enganando, 
estão nos enganando, Paulo Paim, eu estou sentindo 
isso na pele, Senador. 

Eu sei da sua sensibilidade. Eu sinto a sua sensi-
bilidade de querer proteger, junto com vários Senado-
res, essa classe tão abandonada da nossa sociedade 
que são os aposentados. 

Não consigo entender, Paulo Paim, não consigo 
entender por que é que os governantes, principalmen-
te o atual, não gosta dos aposentados. Que culpa têm 
eles? Me cite uma culpa apenas, uma culpa apenas 
que tenham eles. Ao contrário: têm virtudes até demais. 
Trabalharam a vida inteira por este País. Dedicaram 
seu suor com dignidade para esta Pátria e, no final da 
vida, quando a Pátria deveria retribuir com dignidade, 
com uma vida calma e tranqüila, a Pátria diz a eles: “Eu 
não te conheço, eu não quero saber, eu não gosto de 
ti, eu quero te massacrar”.É triste, Paulo Paim. 

Nem vinha eu hoje aqui falar sobre aposentados, 
eu vinha falar do meu Estado, angustiado que estou com 
os acontecimentos do meu Estado do Pará, angustiado 
porque a Justiça do meu Estado pediu a intervenção 

no meu Estado; angustiado com as invasões de terra, 
com o terrorismo que estão fazendo no meu Estado. 
No entanto, diante da atitude que vimos, não poderia 
deixar de falar sobre este assunto. 

Todos nós neste Senado votamos a favor do seu 
projeto, Senador, buscamos, cada um de nós, defender 
os direitos desses pobres aposentados deste País. O 
País não lhes estende a mão; o País os ignora, o País 
não os deixa sequer entrar numa reunião para acom-
panhar a discussão do seu projeto.

Concedo-lhe a palavra, Senador.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 

Mário Couto, quero dizer-lhe que usei o seu nome. 
Hoje saiu uma manchete num dos grandes jornais do 
meu Estado dizendo que PT e PSDB fazem aliança 
contra os aposentados. Primeiro, eu disse que não 
é verdade. Eu disse que, aqui no Senado, o PT e o 
PSDB votaram a favor dos aposentados de forma 
unânime, não houve um voto contra. Lá na Câmara 
dos Deputados... Eu tenho falado com Deputados do 
PT e Deputados do PSDB. Então, disse que isso não 
verdadeiro. E quero dizer que usei como exemplo o 
nome de V. Exª quando falei para a imprensa do meu 
Estado dos seus pronunciamentos, da sua convicção e, 
inclusive, aqui, da sua votação. Felizmente, eu estava 
certo: a CCJ, que era a última comissão da Câmara a 
votar o fator previdenciário, aprovou a matéria hoje à 
tarde por unanimidade. Então, não é bem assim. Se 
alguém falou que não havia apoio, quer seja por parte 
do seu partido ou do meu, quebrou a cara. Quem falou 
isso quebrou a cara. Quem disse que o seu partido e 
o meu eram contrários à aprovação da matéria errou. 
Na verdade, a CCJ da Câmara aprovou a matéria por 
unanimidade. Então, neste momento, todas as comis-
sões da Câmara – todas – votaram, por unanimidade, 
o fim do Fator e PL nº 1. Agora, ambos serão discuti-
dos lá no plenário da Câmara dos Deputados. Depois 
da votação do relatório do Deputado Arnaldo Faria de 
Sá, eu diria que eu continuo, como V. Exª, esperanço-
so, sem jogar a toalha. E acho até que essa votação 
contribui para que se avance na mesa de negociação. 
Eu faço o aparte para dizer que a nossa luta, a luta dos 
Senadores, não está sendo em vão. Eu acredito ainda, 
Senador, que, até o final deste ano, vamos votar essas 
matérias, com acordo ou sem acordo. Tenho conver-
sado com V. Exª, e V. Exª tem dito que, se for um bom 
acordo, nós o apoiaremos; se não houver, vamos ao 
voto. Fiz o aparte para dizer, com a maior tranqüilidade, 
que quem disse que nós e que os nossos partidos se 
opõem à aprovação dessa matéria se enganou: hoje 
a CCJ da Câmara provou o contrário porque votou por 
unanimidade o fim do fator.
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O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Fico sa-
tisfeito com o aparte de V. Exª e reitero o respeito que 
tenho pela dedicação e pelo carinho que V. Exª tem 
pelos velhinhos deste País. A minha grande preocu-
pação, Senador, é que estamos próximos do final do 
ano e a sensação que tenho, sinceramente, Senador... 
Tenho liberdade para falar com V. Exª, somos amigos, 
defendemos essa tese com unhas e dentes: a sensa-
ção que tenho é que o Governo nos leva para o ano 
que vem. Mas no ano que vem não acontecerá nada, 
não se votará nada, porque, infelizmente, no Brasil é 
assim nos anos políticos. Esse é o grande receio que 
tenho.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador, 
permita-me mais uma intervenção.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Já vou lhe 
conceder o aparte.

A cada dia eu sinto que o Governo joga, e joga 
metendo a desonestidade no meio, não é franco, não 
é claro, mascara, põe uma máscara para negociar, 
joga pedra e diz que não jogou, é sonso. O Governo é 
sonso, ele não tem coragem de encarar, ele não tem 
coragem de dizer: ele manda dizer.

Ele pegou um pobre coitado de um Deputado lá 
da Bahia... Baiano não faz isso, baiano é gente séria, 
baiano é gente honrada. Mas pegaram um baiano De-
putado Federal e disseram: “Olha, ou tu fazes isso ou 
tu perdes os teus cargos”. E aquele baiano, que não é 
igual a outro baiano, não é igual aos baianos, se aco-
vardou. Baiano não é covarde, baiano é homem digno. 
Aquele, sim, aquele é covarde.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador, 
me permita...

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – É isso. 
Tenho medo, Senador, tenho receio, tenho pavor da 
autoridade, e a autoridade deste País hoje chama-
se governo. É um governo autoritário, que manda, 
que governa com excessiva autoridade. Por isso, faz 
o que quer neste País, Senador. Esse é meu grande 
receio. Posso lhe afirmar que estamos sendo levados 
na barriga.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador, 
deixe-me fazer uma reflexão porque poderá ajudar.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Concedo 
o aparte.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Este é um 
momento importante, até para aqueles que pensam que 
o ideal é levar este debate para o ano que vem. Esse 
é um grande engano, é suicídio político para aqueles 
que pensam que é melhor deixar o debate do fim do 
Fator e do reajuste do aposentado para o ano que 
vem. Olha, de quase mil anos de história de geração 
para geração, tenho 24 anos de Congresso. Os movi-

mentos sociais vão estar batendo nos Deputados, 24 
horas por dia, no ano eleitoral, se eles não votarem a 
matéria. Eu entendo o alerta de V. Exª e estou apro-
veitando para dar também o meu alerta. Aqueles que 
jogam no campo de que essa matéria deve ser discu-
tida no ano que vem estão entrando em um suicídio 
político. O bom senso manda decidir este tema que eu 
e V. Exª trabalhamos tanto – e não é porque nós tra-
balhamos, mas porque é para o bem de todos – ainda 
este ano. Aproveitei para dar este alerta àqueles que 
estão querendo, de forma maquiavélica, jogar para o 
ano que vem, pois perderão o jogo de dez a zero se 
jogarem para o ano que vem.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Senador 
Paulo Paim, admiro V. Exª. Sinceramente, Senador, 
admiro V. Exª. Mas se não votarmos este ano, no ano 
ninguém vota. Vamos fazer mais do que estamos fa-
zendo. A sua luta não vai acabar. A minha, só se Je-
sus Cristo vier do céu e me pedir para recuar. E ainda 
vou pedir para o Mestre Jesus Cristo 24 horas para 
pensar. Não recuo, Senador! Não recuo! E sei que não 
fico sozinho de jeito nenhum, porque tenho V. Exª do 
meu lado, como grande comandante desta batalha. Eu 
aprendi a admirá-lo exatamente por causa disso. 

Mas fico indignado quando vejo, no dia de hoje, 
impedirem a entrada dos aposentados na Câmara. Fico 
indignado. Eu penso, Senador, que se fazem isso, não 
deixam entrar os aposentados na galeria popular da 
Câmara Federal, à vista de todos nós, Senadores e 
Deputados, imagino o que não estão fazendo por trás 
de nós, Senador Mão Santa. Se estamos vendo o que 
estão fazendo pela frente, e por trás, Senador, o que 
estão elaborando? É um projeto que estão elaborando 
por trás de nós, tipo assim, isso é concreto, é real: “não 
vamos dar o aumento do salário mínimo aos aposen-
tados deste País. É isso o que estão dizendo hoje. 

A sociedade tem que saber, a sociedade tem que 
dar o troco. Essa é a maior vingança. É pegar esse 
Deputado da Bahia e maltratá-lo na urna. É pegar o 
José Pimentel, Ceará, que será candidato a Senador, 
esse Ministro mentiroso, e massacrá-lo na urna, assim 
como ele massacra os aposentados. 

Deem o troco, Presidente. Tem que dar o troco 
àqueles que não têm coração. É isso, Paim. Essa é a 
nossa vingança, amigo. É isto que temos de dizer aos 
aposentados: eles têm a força do direito na mão! Po-
dem maltratá-los, podem fazer o que quiser, mas, na 
hora do direito, eles podem votar.” Eles saberão quem 
são aqueles que, hoje, estão lhes virando as costas e 
maltratando a cada um.

Senador Mão Santa, acabei não falando do meu 
Estado. Deixarei para falar na quinta-feira, mas foi com 

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL376



59638 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

muita honra que pude falar dos meus queridos apo-
sentados desta Nação.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Em sessão anterior, foi lido o Requerimento nº 151, 
de 2009, do Senador Paulo Paim e de outros Srs. Se-
nadores, solicitando a realização de sessão especial 
no dia 19 de novembro do corrente ano, destinada a 
homenagear o Dia Nacional da Consciência Negra, 
bem como o Dia de Zumbi dos Palmares.

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

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado.
Será realizada a sessão especial do Dia de Zum-

bi, no dia 19 de novembro, solicitado pelo Senador 
Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Convidamos agora o orador inscrito...

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pela ordem, tem a palavra o Senador Valdir Raupp, de 
Rondônia, do PMDB. 

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria re-
gistrar a presença do Senador Expedito Junior aqui no 
Senado, e dizer a ele que a PEC da transposição nós 
já vencemos aqui no Congresso. Aprovada na Câmara 
em dois turnos e também no Senado em dois turnos, 
mas agora... Perdão, foi promulgada pelo Presidente do 
Senado e pelo Presidente da Câmara na última quarta-
feira, dia 11. Porém, ainda resta uma batalha final, que 
é a regulamentação por parte do Governo Federal. Nós 
já pedimos audiência com o Ministro Paulo Bernardo, do 
Planejamento, e estamos aguardando. Espero que não 
demore muito e possamos sentar à mesa, o governo 
do Estado com a sua equipe e o Governo Federal, por 
intermédio do Ministério do Planejamento, para fazer 
a transposição propriamente dita, ou seja, o plano de 
adesão dos servidores, já que serão mais de 15 mil 
servidores do Estado que irão ingressar no quadro da 
União, e, assim, fazendo justiça, cumprindo-se a isono-
mia do Estado de Rondônia com o Estado de Roraima 
e Amapá, que já tiveram isso há muito tempo. 

Espero, portanto, que essa audiência com o Mi-
nistro do Planejamento e a sua equipe não demore a 
fim de continuarmos tratando dessa questão tão séria 
e tão urgente para o Estado de Rondônia. 

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É 

com grande satisfação que reencontramos o grande 

líder, hoje não só de Rondônia, mas do País, o ex-
Senador Expedito Júnior.

E eu, aqui, lembro que Jesus, como não ocupava 
uma Presidência como eu e não dispunha do som da 
televisão e do rádio, então subiu a montanha e disse: 
“Bem-aventurados os perseguidos pela justiça, eles 
terão o reino do Céu”. Isso foi Jesus. E eu, que aqui 
represento o Partido Social Cristão, quero dizer que V. 
Exª terá o governo do Estado de Rondônia.

Convidamos agora para usar da palavra o Se-
nador Cristovam Buarque. Ele representa com muita 
grandeza o Distrito Federal e o PDT do nosso País.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Sr. Presidente.

Eu quero começar cumprimentando o Senador 
Expedito Júnior, que é uma figura que fez grandes ami-
zades e excelentes projetos durante o tempo que aqui 
esteve. Mas eu quero cumprimentar também, Senador 
Mão Santa – e acho que V. Exª vai ficar contente –, 
a presença aqui de uma grande atriz brasileira, que 
é Myrian Rios, hoje uma missionária, filiada agora ao 
Partido Democrático Trabalhista e que desempenha não 
apenas o seu papal de artista, mas também o papel de 
militante por um Brasil melhor. E em nome deste Brasil 
melhor que eu quero falar, Senador Mão Santa, para 
dizer da satisfação de ver, na semana passada, um 
salto que está dando neste País a ideia, o sentimento 
de um movimento nacional pela educação.

Faz exatamente quatro anos que eu lancei aqui, 
Senador Paulo Paim, a ideia do Movimento Educacio-
nista. E, de lá para cá, foram centenas, eu diria, de visi-
tas, de viagens, de peregrinações, de discursos e, aos 
pouquinhos, nós temos hoje o jornal O Educacionista,
que já está na sua sétima edição, temos mais de cem 
núcleos educacionistas espalhados pelo Brasil inteiro. 
Mas tudo isso é uma marcha lenta. Na última semana, 
no entanto, demos dois saltos, graças não a nós, mas 
à sociedade civil brasileira. Um foi o lançamento, pela 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, do 
seu movimento, o movimento dos cientistas brasileiros 
pela educação de base.

Sexta-feira, na Universidade de Brasília, este 
movimento foi lançado: o Movimento dos Cientistas 
Brasileiros pela Educação de Base.

Os cientistas decidiram usar a força que eles têm 
para lutar para mudar a educação de base porque eles 
perceberam que, sem uma boa universidade, não há 
ciência e tecnologia, mas, sem o ensino médio, não há 
uma boa universidade, e, sem o ensino fundamental, 
não há um bom ensino médio. Perceberam que o nó 
que nós teremos que desatar da ciência e da tecnologia 
brasileira, esse nó, Senador Suplicy, está na educação 
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de base. Só a educação de base é capaz de fazer com 
que todos os cérebros deste País tenham o preparo 
necessário para escolhermos, entre eles, os melhores, 
que serão nossos cientistas e nossos tecnólogos.

A SBPC, ao entrar nessa campanha, nesse mo-
vimento, ao formar o seu próprio movimento, vai, sem 
dúvida alguma, criar um movimento de pressão na 
sociedade brasileira para que despertemos para o 
fato de que não tem futuro um país onde a educação 
exclui e a educação não prepara.

O outro movimento, no domingo, 120º aniversário 
da Proclamação da República, foi lançado aqui, em Bra-
sília, pela Maçonaria brasileira. A Maçonaria brasileira 
decidiu, Senador Paulo Paim, fazer um movimento pela 
educação no Brasil, do porte do que eles fizeram há 120 
anos pela República brasileira, e escolheram a data de 
comemoração do 120º aniversário da Proclamação da 
República. Lançaram um programa com metas claras, 
com estratégias claras, com um belo símbolo, Senador 
Praia, que permitirá levar para toda essa comunidade 
maçônica brasileira a ideia da educação como o vetor 
que permitirá completar a República brasileira.

Dois grandes movimentos foram feitos. Esses dois 
se somam a um que já existe há alguns anos, chamado 
Todos pela Educação, um movimento basicamente de 
empresários que se uniram e mantêm uma estrutura 
de promoção, de debates, de pressão, cobrando a re-
volução educacional de que o Brasil precisa.

Eu quero, ao mesmo tempo que cumprimento es-
ses três grandes movimentos – Todos pela Educação, 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a 
Maçonaria Brasileira – dizer que o símbolo que temos 
para isso é um grande sino, para despertar o Brasil 
para a ideia de que o caminho é a educação.

Fico feliz é porque eles começam a ter não só 
as grandes bandeiras de longo prazo, mas a adotar 
bandeiras imediatas de curto prazo. Por exemplo, ini-
ciarão uma campanha para utilizarmos, no próximo 
ano, duas leis já sancionadas pelo Presidente Lula: a 
primeira, que assegura direito a vaga na escola mais 
perto de sua casa a toda criança no dia em que comple-
tar quatro anos. Essa lei foi sancionada, mas não é do 
conhecimento da população. Em alguns casos, alguns 
pais que levaram os seus filhos, os filhos chegaram 
ali e não receberam a vaga que a lei lhes garante. Eu 
creio que, com a entrada desses dois movimentos na 
luta concreta pelo cumprimento dessa lei, vamos co-
meçar a ter de fato nossas crianças na escola a partir 
dos quatro anos. A outra é a lei que obriga garantia de 
vagas a todo jovem no ensino médio. Até recentemen-
te, não havia a obrigação de os governos garantirem 
vagas para aqueles que chegavam ao ensino médio, 
e daí a trágica exclusão que acontece no ensino mé-

dio. Agora, com a lei já sancionada pelo Presidente 
da República, nós temos um instrumento legal que 
permite a cada jovem brasileiro que concluiu o ensino 
fundamental chegar a uma escola e pedir sua vaga. 
Mas ninguém conhece, e alguns jovens não querem, 
e algumas escolas não aceitam.

Com a SBPC, o movimento Todos pela Educa-
ção, a Maçonaria brasileira, o Movimento Educacio-
nista brasileiro, juntos, eu creio que vamos conseguir 
divulgar a ideia para que todos os jovens saibam do 
direito que têm e da importância que é fazer o segundo 
grau, o ensino médio. Depois, pressionar para que os 
governantes deste País cumpram a lei – porque nem 
sempre se cumpre a lei – toda vez que um jovem bus-
car vaga na escola.

Esse movimento, além de lutar por tudo que é 
preciso como um programa – uma carreira nacional 
do magistério, um programa federal de qualificação da 
educação, a ampliação do horário integral ao longo de 
todo o Brasil, essas ideias que são grandes e que são 
distantes –, quando agora eles pegam ideias concretas, 
leis já sancionadas e começam a ser um instrumento 
da divulgação, da promoção e da garantia do cumpri-
mento delas, eu não tenho dúvida de que a ideia do 
movimento pela educação, o Movimento Educacionista, 
começa a ganhar corpo, como ganhou, 150 anos atrás, 
a Abolição da escravatura, como ganhou, 120 anos 
atrás ou um pouco mais, porque se realizou 120 anos 
atrás, 130, 140 anos atrás, a ideia da República. 

Agora nós vamos conseguir pela educação, como 
forma de completar a Abolição e completar a República, 
porque nem a Abolição está completa enquanto não 
tivermos todos os filhos dos ex-escravos e seus des-
cendentes na escola, nem a República está completa 
enquanto o Brasil tiver dois tipos diferentes de escola, 
uma escola para a parcela rica e uma escola diferente 
para a parcela pobre. A unificação da qualidade edu-
cacional é o passo mais fundamental para a garantia 
de que o Brasil é uma república. Eleger presidente não 
basta para dizer que um país é republicano. Ele pode 
até ter um sistema republicano de governo, mas ele 
não é uma república enquanto a escola não for um 
direito de todos e um direito igualmente atendido na 
qualidade para todos. 

Fico feliz em saber que os nossos cientistas, que 
os maçons brasileiros, que os empresários brasileiros, 
pouco a pouco, começam a se organizar, a se mani-
festar e que começa a ganhar corpo no Brasil o Movi-
mento Educacionista, lançado aqui quatro anos atrás. 
E dizem, Senador Mão Santa – e o senhor é um dos 
que mais contestam – que o Senado não serve para 
quase nada. O senhor é um dos que mais batalham 
para dizer que este Senado tem uma função, e mais: 
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o senhor diz – atrevidamente, eu diria – que este é o 
melhor Senado que o Brasil já teve. Não vou discu-
tir com o senhor se é o melhor ou não, porque isso 
é uma questão de apelar para os historiadores, mas 
nós estamos dando prova de que fazemos as coisas 
que são necessárias.

Agora, a sociedade civil precisa se organizar 
para que as leis que a gente aqui faz sejam conheci-
das de todos e para que as leis que a gente aqui faz 
sejam cumpridas por aqueles que têm a obrigação 
de cumpri-las. O movimento cresce, a pressão vai au-
mentar, e, em breve, a gente vai poder dizer: todos os 
meninos dos 4 aos 18 anos estão na escola e, daqui a 
mais algum tempo, estarão em horário integral, como 
sonhou Leonel Brizola, Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, 
Paulo Freire e outros que foram educadores e educa-
cionistas também.

Era isso, Sr. Presidente Mão Santa, que eu queria 
comunicar hoje como duas grandes vitórias da semana 
passada para o Movimento Educacionista brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Já 
foi uma vitória para a democracia nós conquistarmos 
aquela grande artista, que representa o melhor da 
mulher brasileira na sua inteligência e na sua beleza, 
a nossa nova líder do PDT.

Agora, nós vamos chamar um líder. Pela sequ-
ência, Demóstenes Torres. Está? (Pausa.)

Magno Malta. (Pausa.)
Aloizio Mercadante. (Pausa.)
E Casagrande está? (Pausa.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Sr. Presidente, como Vice-Líder do PT, na ausência do 
Líder, disponho-me a falar.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Casagrande também não está. Então, nós acatamos 
a solicitação de V. Exª. Está encerrada a inscrição do 
Partido dos Trabalhadores como Líder. Ele está sendo 
representado, neste instante, por Eduardo Suplicy.

Prorrogamos a sessão por mais uma hora para 
que todos os que estão inscritos possam usar da pa-
lavra.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, acabo de ser informado que o Se-
nador Aloizio Mercadante está adentrando o plenário 
a vai fazer uso da palavra como Líder do Partido dos 
Trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Se-
nador Aloizio Mercadante, aguardamos sua presença 
no plenário para usar da palavra.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Chegou. 

Está aqui, Senador Aloizio, seu lugar assegu-
rado.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Com a palavra, o Líder do Partido dos Trabalhadores, 
que representa a grandeza do Estado de São Paulo.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, venho a esta tribuna para dizer 
que tivemos hoje no Congresso Nacional da Confede-
ração Nacional da Indústria um excelente debate do 
qual participaram o Presidente da CNI, o Presidente da 
FIESP, o Senador Tasso Jereissati, eu, o representan-
te do Banco Mundial e o Ministro da Fazenda, Guido 
Mantega. Foi um debate muito rico em que pudemos 
reafirmar esse momento extraordinário que atravessa 
o Brasil. Esse momento é reconhecido pelos principais 
chefes de Estado das mais importantes economias e 
nações. É um momento extraordinário que está sendo 
reconhecido pelos grandes analistas da economia e 
de políticas internacional e por importantes veículos 
de comunicação. 

Na semana passada The Economist, a prestigio-
sa e rigorosa revista inglesa, fez a afirmação de que 
o Brasil vive o seu melhor momento desde o Desco-
brimento. Disse ainda que o Brasil – em qualquer mo-
mento – até o ano 2014 – deverá transformar-se na 
quinta economia do mundo. 

Quero lembrar a este Plenário que nós já somos 
o quinto território e a quinta população, mas, tendo em 
vista a economia, estamos em nono lugar. 

Por que é que nós poderemos, de fato, nos próxi-
mos cinco ou seis anos alcançar a estatura da quinta 
economia do mundo? Em primeiro lugar, pela forma 
como o Brasil se comportou nessa crise. Não é ape-
nas porque nós entramos mais tarde e saímos antes 
– fomos um dos primeiros países a atravessar a crise 
–, mas porque nós saímos em condições extremamen-
te favoráveis quando nós comparamos a perspectiva 
histórica do Brasil com outros economias. 

Se nós analisarmos o impacto dessa crise, nós 
vamos verificar que os Estados Unidos, que é a maior 
economia do mundo, praticamente há dois anos está 
em recessão, perdeu 4,5 milhões de postos de traba-
lho. Além de ter aumentado o desemprego, o nível de 
endividamento das famílias, das empresas e do Estado 
americano dificulta muito a perspectiva de uma reto-
mada acelerada e sustentável do crescimento econô-
mico. Aquele consumismo que a sociedade americana 
mantinha – as famílias estão devendo uma vez e meia 
a renda disponível anual, ou seja, o que eles esperam 
receber ao longo de um ano – não tem como voltar em 
curto espaço de tempo. 

O déficit público americano este ano é 12,7% do 
PIB. Portanto, na saída da crise eles terão que cortar 
gastos públicos, terão que cortar subsídios, terão que 
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aumentar impostos e terão que aumentar a taxa de ju-
ros, o que vai dificultar o crescimento acelerado futuro 
da economia americana.

A Europa não é diferente. A Europa nos últimos 
doze meses teve uma queda de 4,6% do PIB, de taxa 
negativa de crescimento, e se nas crises anteriores o 
emprego na Europa voltava num prazo entre seis me-
ses e um ano, a perspectiva nessa crise é que o nível 
de emprego pré-crise na União Européia só voltará 
entre três e cinco anos. Portanto é uma crise que tem 
impactos estruturantes. 

No Japão, nos últimos doze meses, houve uma 
queda do Produto Interno Bruto de 6,5%. Portanto, os 
grandes centros da economia mundial – Estados Uni-
dos, Europa e Japão – vivem uma crise, uma perda de 
produção de emprego e com dificuldades, especialmen-
te pela deterioração das finanças públicas, de uma re-
cuperação acelerada e sustentável do crescimento.

Diferente desse cenário é o que está acontecen-
do, principalmente na Ásia, onde, de um lado, está a 
China, que cresceu 7,9% nos últimos doze meses e 
de outro, a Índia, que cresceu 6,1% nos últimos doze 
meses. São os dois países que apresentam o novo 
polo dinâmico da economia mundial. 

A economia mundial está se transferindo para 
oeste, para a Ásia, e para o sul, para os países em 
desenvolvimento. 

E dentro desse cenário, da emergência de China 
e de Índia e de um declínio econômico histórico, Esta-
dos Unidos, em especial, e também União Européia e 
Japão, o Brasil emerge não com a intensidade, não com 
a magnitude do movimento histórico que atravessam a 
China e a Índia, mas com algumas vantagens compa-
rativas que nos colocam num cenário extremamente 
promissor. Eu reafirmo que a projeção da revista The
Economist de nós sermos a quinta economia do mundo 
até 2014 é, absolutamente, viável e possível. 

Por quê? 
Em primeiro lugar, pelo papel histórico que a 

nossa agricultura deverá cumprir nessa nova fase do 
capitalismo na medida que a renda cresce, fortemente 
no leste, na China e na Índia – que são 2,5 bilhões de 
pessoas. A China, hoje, está urbanizando 18 milhões 
de pessoas por ano; é uma grande São Paulo que vai 
para cidades por ano na China. A demanda de aço, a 
demanda de cimento, a demanda de saneamento, a 
demanda de habitação, de transporte é brutal e ala-
vanca o crescimento e o consumo nesse processo de 
urbanização. 

No entanto, eles não têm terra disponível para 
produzir os alimentos necessários, tendo em vista o 
aumento da renda e o crescimento demográfico, mes-
mo que controlado. 

E o Brasil, que é a terceira agricultura do mundo, 
é hoje o maior exportador de alimentos do planeta. Nos 
últimos cinco anos nós fomos o país que mais produziu 
e exportou alimentos no mundo. Somos hoje o maior 
produtor mundial de carne; o segundo em aves, o ter-
ceiro em carne suína; o primeiro em açúcar, em álco-
ol, em café, em suco de laranja, em soja e o terceiro 
maior exportador de milho. Essa condição da agricul-
tura brasileira vai se consolidar com a emergência da 
Ásia, tendo em vista a falta de terra e de disponibili-
dade de recursos naturais para produzir os alimentos, 
a proteína necessária, para sustentar o crescimento 
da renda em China e Índia. Então, o primeiro lugar da 
agricultura histórica...

Senador Roberto Cavalcanti, só mais uma men-
ção.

O segundo grande movimento estruturante que 
nós estamos vivendo e que coloca o Brasil nesse ce-
nário é que, depois de muitas décadas, a distribuição 
de renda se moveu no Brasil. Nós estamos criando 
um mercado de consumo de massas. E esse merca-
do interno de massas é hoje o vetor fundamental da 
expansão da economia brasileira.

Não há perspectivas promissoras no comércio 
internacional com a situação da economia americana 
em especial, União Européia e Japão. Onde o Brasil 
cresce é no mercado interno. São 32 milhões de brasi-
leiros que vieram a uma situação de uma classe média 
baixa emergente. São os 17 milhões de brasileiros que 
saíram da linha da pobreza, com o Programa Bolsa 
Família, com o salário mínimo, com o crescimento do 
emprego, com o crédito consignado. Esse mercado 
de massas nos dará uma dinâmica interna de cresci-
mento sustentável, acelerada, pelos próximos anos. E 
é um diferencial fundamental: a agricultura, o mercado 
interno e a matriz energética.

O que representa a matriz energética? Primeiro, 
o etanol. Hoje nós somos o maior produtor mundial 
de etanol e seremos o maior exportador, porque eu 
acho que Estados Unidos e Europa terão que cortar 
subsídios na agricultura e não poderão competir com 
a eficiência da nossa agricultura em muitos setores, 
especialmente nesse, na produção de etanol, e por-
que mais de 90% dos carros que são produzidos no 
Brasil – nós estamos batendo o recorde de produção e 
vendas de automóveis nos últimos dois meses –, mais 
de 300 mil veículos por mês, dependem do etanol de 
forma crescente, o que estabilizou esse mercado, esse 
setor da economia. 

E mais importante que as energias renováveis 
é a descoberta do pré-sal. Estamos falando da mais 
importante descoberta de jazida de petróleo das últi-
mas décadas, no cenário da economia do petróleo, 
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que continua sendo o setor mais importante da eco-
nomia mundial. 

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

Senador Aloizio Mercadante, V. Exª aborda, no mo-
mento presente, um assunto de extrema importância 
para o País. Eu sou empresário há muitos anos e viajo 
pelo mundo há mais de 40 anos. Recentemente, no 
mês de outubro, tive duas oportunidades: uma de pas-
sar 12 dias nos Estados Unidos e outra de passar 10 
dias no Japão. No Japão, tive contato com autorida-
des do nível do presidente mundial da Honda, que é 
uma organização que atinge a aeronáutica, a indústria 
automobilística, de motocicletas, robôs e equipamen-
tos. A imagem... Eu já convivi com todas as épocas 
do Brasil – o Brasil da época do calote internacional, 
o Brasil da revolução democrática, dos problemas da 
democracia brasileira – e nunca, na história brasilei-
ra, nós vivemos, internacionalmente, um momento 
tão brilhante. O importante é que não somos nós que 
achamos isso, mas o mundo que acha isso da gente. 
Então, é muito importante, é um orgulho nacional a 
imagem brasileira no panorama econômico interna-
cional. Entidades financeiras, mundo econômico – os 
olhos do mundo estão voltados para o Brasil. O Brasil 
atingirá, sem dúvida, essa expectativa de ser a quinta 
economia do mundo, sem dúvida, e não é somente por 
questões de competência brasileira. É o que o mundo 
acha do Brasil. O mundo investirá e acreditará no Bra-
sil construído pelo atual Governo e constituído dentro 
das estruturas econômicas que detemos, citadas por 
V. Exª. Está de parabéns V. Exª pelo pronunciamento. 
Sou testemunha internacional do que se passa na 
repercussão desse boom econômico brasileiro e da 
credibilidade social, da credibilidade democrática que 
o Brasil atingiu e consegue transmitir ao mundo como 
um todo. Parabéns, Senador. 

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Senador Roberto Cavalcanti, fico muito feliz por ou-
vir a sua intervenção, não só por ser um empresário 
experiente, mas ser da área de comunicações, atento 
a esse movimento. 

De fato, é o que estamos vivendo. O Brasil dei-
xou de ser um problema para a economia mundial. O 
Brasil passou a ser solução. Deixamos de ser um País 
devedor. Somos, hoje, um País credor. Deixamos de 
precisar de recursos do FMI para fechar nossas con-
tas externas. Hoje, emprestamos recursos ao Fundo 
Monetário Internacional – US$10 milhões. Portanto, 
o Brasil, hoje, ajuda a construir uma governabilida-
de democrática e econômica mais eficiente, como é 
o G-20. Somos o grande protagonista da construção 

desse espaço novo, supranacional, de governança 
econômica internacional.

Mas quero retomar. Além da agricultura, além do 
mercado de consumo de massas, além da mudança da 
matriz energética, é só olharmos, por exemplo, para a 
Petrobras, que, infelizmente, foi alvo aqui de toda uma 
campanha da necessidade imprescindível de uma CPI, 
cujos desdobramentos, evidentemente, não agrediram 
a empresa, e nem poderia ser diferente, porque, quan-
do assumimos o Governo, a Petrobras valia US$14 
bilhões. O Governo anterior tinha privatizado 1/3 da 
Petrobras por US$5 bilhões. 

Hoje, a Petrobras vale US$208 bilhões – valor de 
mercado. É a terceira maior empresa do mundo. Por 
que ela é a terceira maior empresa do mundo? Porque 
as descobertas do pré-sal vão mudar para sempre a 
história econômica do Brasil. 

O Brasil precisa discutir, e este Senado, com 
muita profundidade, o impacto dessas descobertas. Já 
temos, ali, entre 12 e 16 bilhões de barris de petróleo. 
A US$100 o barril – estava a 140, mas vamos traba-
lhar com um cenário de US$100 o barril –, estaremos 
falando de US$1,600 trilhão, de uma riqueza que vai 
entrar na economia brasileira, que vai alavancar o fi-
nanciamento das políticas públicas, que vai liquidar a 
dívida pública que está aí. O Estado brasileiro, em cinco, 
seis, dez anos, deixará de ser um Estado com dívida 
pública, portanto, sem pressão na taxa de juros, com 
mais capacidade de investimento, sem necessidade 
de aumentar impostos.

Se fizermos um marco regulatório da partilha, se 
o Estado brasileiro se apropriar dessa riqueza, retribuir 
e distribuir com justiça esses recursos, se não permi-
tirmos que essa riqueza aprecie o real e aprisione o 
Brasil na doença holandesa, que aconteceu com ou-
tras economias do petróleo, daremos um salto extra-
ordinário historicamente, o qual o mundo já enxergou, 
o mercado financeiro já enxergou. Não é à-toa que a 
Petrobras é a terceira maior empresa do mundo hoje. 
O mundo está olhando para o Brasil – os mercados, 
os analistas, aqueles que aplicam os seus recursos –, 
enxergando as oportunidades históricas. 

Uma parte da Oposição e uma parte dos meios 
de comunicação fazem questão de dizer que não é 
assim. É! O momento do Brasil é extraordinário. As 
possibilidades do Brasil são fantásticas. 

O cenário é extremamente promissor e são ra-
zões muito profundas, como a agricultura, o merca-
do e consumo de massas, o potencial energético, as 
descobertas do pré-sal, a competitividade que vamos 
ganhar na área de energia. 

É verdade que não nos podemos acomodar com 
essas possibilidades. Temos de ser muito rigorosos, 
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porque o Brasil precisa de mais investimentos em in-
fraestrutura, em logística, em estradas. O Brasil precisa 
de mais investimentos em portos e aeroportos. O Brasil 
terá, agora, a Copa do Mundo e terá as Olimpíadas. Nós 
vamos ser uma grande vitrine e uma grande atração de 
turistas. Precisamos enfrentar o problema da segurança 
pública nas grandes cidades brasileiras. Temos grandes 
desafios, mas há muitos anos o Brasil... Se é que na 
história recente teve um momento tão extraordinário, 
com tantas possibilidades, com tantas potencialidades 
como esse que estamos atravessando.

Senador Marcelo Crivella.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Se-

nador Aloizio Mercadante, V. Exª faz um discurso que 
toca o meu coração, como fluminense, como carioca, 
porque estamos esperando a geração pré-sal. Em 2008, 
Senador Mercadante, o mundo consumiu 87 milhões 
de barris por dia e o Brasil, 1,9 milhões. Segundo a 
Agência Internacional de Energia, em 2030, o mundo 
vai consumir 107 milhões de barris por dia, e o Brasil 
precisará de três milhões de barris por dia. Portanto, 
eles fazem, também, um outro estudo dizendo que as 
atuais reservas, que, hoje, estão produzindo 87 milhões 
de barris por dia, vão produzir 30. Ora, se precisaremos 
de 107 e elas vão produzir 30, haverá uma defasagem 
de 70 milhões de barris. Portando, o petróleo, nos pró-
ximos 20 anos, terá um valor extraordinário. Senador 
Aloizio Mercadante, o seu conterrâneo Monteiro Lobato, 
há muito tempo, escrevendo sobre o Sítio do Pica-pau 
Amarelo, com uma visão nacionalista perfeita, criou 
a primeira companhia de petróleo brasileira, que se 
chamava Companhia Donabentense de Petróleo. O 
primeiro poço se chamava Caraminguá nº 1 e foi ex-
plorado pelo Visconde de Sabugosa. Imagine o senhor: 
um sabugo de milho já tinha a visão correta deste País! 
Não é possível que, hoje, ouçamos pessoas fazendo 
discursos para que as reservas brasileiras caiam na 
mão de empresas estrangeiras, quando um sabugo de 
milho já nos alertava para o fato de que nenhum país 
abre mão de salvaguardas como essa. O senhor deve 
ter ouvido falar, com certeza, de um sujeito chamado 
Henry Kissinger. Ele foi professor de Harvard, estadista 
e secretário de estado americano. Ouça a frase que ele 
dizia: “Os países ricos, industrializados, precisam de 
petróleo, que deve ser comprado dos países produto-
res pelo preço de extração mais transporte e pequena 
margem de lucro, que deverá ser compensada com os 
produtos que nós exportamos para eles. Para isso, é 
preciso montar um sistema sofisticado e eficiente de 
pressões políticas, econômicas e até militares”. Até mi-
litares! Fico aqui como V. Exª e vários outros políticos: 
cada vez que abrimos o jornal, cada vez que lemos 
revistas, vemos as pessoas dizerem que nossa Com-

panhia não tem recursos, que precisamos da ajuda 
tecnológica e financeira de outras companhias, que o 
Governo está tentando estatizar, que esse negócio de 
Fundo Social não vale a pena, porque senão vamos 
formar a geração do Bolsa Família. A geração não é 
do Bolsa Família! A geração é a do pré-sal! É a gera-
ção de oportunidades para esse povo, para que esses 
meninos que colocamos no Pró-Une tenham oportuni-
dades dignas de educação, como estão tendo agora, 
como nunca tiveram! E as 210 escolas técnicas que 
fizemos? Então, só posso, aqui, solidarizar-me com 
V. Exª e dizer que essa luta vai ser árdua. V. Exª sabe 
disso. Na hora de defender o capital no Congresso Na-
cional, meu Deus do Céu, levantam-se marchas! Eu 
mesmo as vi na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ) para derrubar a Contribuição Provisó-
ria sobre Movimentação Financeira (CPMF). Na mais 
melancólica madrugada, terminamos a reunião numa 
vil e apagada tristeza, porque perdemos R$40 bilhões 
para a saúde, sob a premissa de que os preços iriam 
cair. Não caíram, Senador! Não quero tomar muito o 
tempo de V. Exª, mas, naquela ocasião, pelo interesse 
dos poderosos, um milhão de assinaturas – eu estava 
sentado na CCJ – cobriram, forraram o chão da CCJ. 
No entanto, quem marcha pelo pobres, pelos desem-
pregados, pelos favelados, pelos aflitos, pelos desgra-
çados? Nós marchamos por eles e vamos marchar até 
a vitória final. Parabéns a V. Exª!

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Agradeço-lhe, Senador Marcelo Crivella. É muito 
bom ver uma intervenção como essa, que, inclusive, 
resgata um debate histórico. Nos anos 40, nos anos 
50, diziam que o Brasil não tinha petróleo, que o Bra-
sil não tinha necessidade de ter uma empresa estatal 
de petróleo e que o Brasil não tinha capacidade de 
construir uma empresa. Esse debate voltou no período 
neoliberal, tanto que vou dizer o que já disse hoje aqui: 
o Governo anterior, o de Fernando Henrique Cardoso, 
privatizou um terço da Petrobras por US$5 bilhões, e 
a empresa, quando assumimos, valia US$14 bilhões. 
Na eleição de 2006, várias lideranças importantes do 
Governo anterior defendiam a privatização da Petrobras 
se eles voltassem ao governo. Posso ler aqui os vários 
depoimentos; são vários os depoimentos. Na revista 
Exame, Senador Eduardo Azeredo, é dito: “Luiz Carlos 
Mendonça de Barros: ‘Nós temos que acabar com essa 
conversa e dizer: tem de vender a Petrobras’”.

Então, a Petrobras, nesses sete anos – hoje, ela 
vale US$208 bilhões; repito: são US$208 bilhões –, 
é a terceira maior empresa com valor de mercado. E 
para esta afirmação que fez o Senador Marcelo Cri-
vella é que quero chamar atenção de V. Exª: os Es-
tados Unidos importam, hoje, doze milhões de barris 
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de petróleo por dia; as reservas próprias americanas 
não sustentam o consumo americano por mais de três 
anos. A Inglaterra, que era um país produtor-exportador 
de petróleo, é importador hoje. A Indonésia, que era 
produtora-exportadora, é importadora hoje, porque os 
campos têm um período de maturidade, e a produção 
vai caindo.

Então, o controle dessa matéria-prima estratégica, 
que está em mais de três mil produtos da economia – 
não é só energia, só combustível...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Senador Aloizio Mercadante, concedo-lhe mais um 
minuto para V. Exª concluir.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Quero só passar a palavra para o Senador Eduar-
do Azeredo, para que a gente possa dar continuidade 
ao assunto.

O Petróleo está em três mil produtos na economia, 
e a gestão estratégica das reservas, se produzirmos e 
processarmos essa riqueza, mudará decisivamente o 
lugar da economia brasileira no cenário internacional. 
O déficit previsto é de 75 milhões de barris de petró-
leo por dia, em 2020. A China está importando seis 
milhões de barris de petróleo; o Japão, mais de quatro 
milhões de barris, além da Coreia, da Alemanha. Os 
grandes importadores de petróleo precisarão decisiva-
mente dessa fonte de energia. A transição energética 
é muito mais lenta do que a gente gostaria que fosse 
para fontes alternativas, que hoje são só 7% da matriz 
energética. No Brasil, além da energia hidroelétrica, 
além do etanol, além da energia solar e da eólica, em 
que podemos ser muito competitivos, esse petróleo 
descoberto significará uma alavancagem da indústria 
brasileira, com oferta de gás, com exportação de de-
rivados de petróleo. Com isso, seremos o sexto ou o 
sétimo país produtor-exportador de petróleo.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Permita-
me V. Exª um aparte?

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Ouço o Senador Eduardo Azeredo. 

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Sena-
dor Aloizio Mercadante, eu estava quietinho no meu 
lugar, mas essa questão da privatização, como lem-
brou o Senador Marcelo Crivella, “está provocando-o, 
não é?”. Veja bem que o PSDB nunca defendeu a 
privatização da Petrobras. As lideranças políticas e o 
candidato Geraldo Alckmin nunca defenderam a pri-
vatização. Nossos Governadores – José Serra, Aécio 
Neves – nunca defenderam a privatização da Petro-
bras. Se um técnico renomado fez essa defesa, ele a 
fez por vontade própria, por pensamento próprio. O 

PSDB nunca defendeu a privatização da Petrobras. 
Quanto ao resto, estamos de acordo. Acho muito bom 
o Brasil estar realmente sendo relembrado, o Brasil 
estar sendo festejado. Estamos no mesmo caminho. 
Quando a Petrobras foi ameaçada na América do Sul, 
nós, aqui, defendemos a Petrobras. Quando a Petro-
bras foi ameaçada lá, quando, na verdade, ela foi ex-
pulsa da Bolívia, nós a defendemos aqui. Então, por 
esse caminho, a discussão não fica boa. Com relação 
ao crescimento do Brasil, é isto mesmo: é bom que o 
Brasil se aproxime de ser a quinta potência do mun-
do. A nossa discordância é exatamente porque sinto 
que isso é fruto de vários esforços, de vários Gover-
nos. Outro dia, lembrei da tribuna que o empresário 
Presidente da Localiza, Salim Mattar, dizia que cada 
Governo deixa um pedaço importante. Ele se relem-
brava da abertura econômica do Brasil, do Plano Real, 
da Lei de Responsabilidade Fiscal, da negociação da 
dívida dos Estados, até chegar à consolidação que o 
Presidente Lula fez sobre essas questões econômi-
cas e a expansão dos programas sociais. Portanto, é 
uma sequência positiva que houve no Brasil em vários 
governos. Conseguimos enfrentar bem a crise porque 
nosso sistema bancário era sólido, e isso veio daquelas 
providências do Proer, que foi, à época, muito comba-
tido. Então, esse é o ponto. É muito bom, sim, estou 
de acordo com a maior parte do que é dito por V. Exª, 
mas não com a questão da Petrobras. O PSDB nunca 
quis privatizar a Petrobras.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Evidentemente, para todos nós, é muito importante 
essa intervenção. Penso que foi um erro histórico ven-
der 30% da Petrobras por US$5 bilhões há oito anos. 
Hoje, a Petrobras tem um valor de mercado de US$208 
bilhões. É impensável que isso pudesse ter acontecido, 
mas superamos esse capítulo, o que é importante. Mas 
o que nos interessa agora é exatamente impulsionar 
todas essas potencialidades que estão apresentadas 
ao Brasil, construir uma agenda de futuro e avançar, 
redefinindo algumas questões.

Uma das coisas que fez o Brasil ser o que é hoje 
foi o fortalecimento de alguns instrumentos públicos. O 
Banco do Brasil, hoje, Senador Mão Santa, empresta 
mais do que todos os bancos brasileiros juntos em-
prestavam em 2003. Hoje, o Banco do Brasil, sozinho, 
tem uma carteira de crédito de R$304 bilhões, que é 
maior do que a de todos os outros bancos da econo-
mia brasileira em 2003. O BNDES, hoje, é maior que 
o Banco Mundial. A Caixa Econômica Federal é outro 
grande instrumento de financiamento, especialmente 
na área da construção civil, no programa Minha Casa, 
Minha Vida, nos programas de infraestrutura e de sane-
amento. E a Petrobras é isso que é. Esses instrumentos 
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públicos que valorizamos neste Governo colocaram o 
País num novo patamar.

Então, sinto que este é um momento histórico 
excepcional. O Brasil tem uma imensa oportunidade. 
Precisamos ter uma agenda corajosa, para enfrentar-
mos problemas como a reforma tributária, como a re-
forma política, matérias sobre as quais o Congresso 
Nacional ainda não se debruçou com ousadia histórica, 
como deveria estar fazendo. Mas, se o fizermos, vamos 
acelerar esse encontro do Brasil com o futuro. O Brasil 
não é mais o País do futuro. O Brasil é, hoje, a Nação 
do momento, reconhecido por todos aqueles de boa-fé, 
pelos principais analistas internacionais, pelos grandes 
chefes de Estado, que olham para o mundo e olham 
para o Brasil com a grandeza que este País tem.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Esse foi o Senador Aloizio Mercadante, ressaltando 
as perspectivas invejáveis da economia do nosso País 
no futuro.

Sobre a mesa, Expediente que passo a ler.
Em sessão anterior, foi lido o Requerimento nº 

308, de 2009, do Senador Cristovam Buarque e de ou-
tros Srs. Senadores, solicitando que o tempo destinado 
aos oradores da Hora do Expediente da sessão do dia 
26 de novembro do corrente seja destinado a homena-
gear o Banco Interamericano de Desenvolvimento, no 
transcurso do cinquentenário de sua criação.

Em votação o Requerimento.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o 

aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 

– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. Vou falar 
rapidamente. Queria apenas dar uma informação.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pela ordem, tem a palavra o Senador Aloizio Merca-
dante.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, o ex-Ministro José Dirceu de Oliveira e Silva ligou-
me, dizendo que, hoje, neste plenário – eu não estava 
presente aqui –, o Senador Alvaro Dias e o Senador 
Arthur Virgílio fizeram críticas a ele, dizendo que ele 
teria proposto à Justiça que o Senador Arthur Virgílio 
fosse depoente no processo em que ele é réu. Ele disse 
que não propôs a oitiva do Senador Arthur Virgílio, que 
essa não foi iniciativa dele, que não tem procedência 
alguma essa informação. É que, na capa do processo, 
está escrito “José Dirceu de Oliveira e Silva e outros”. 
Então, ele deve ter interpretado que pudesse ser uma 
iniciativa dele protelatória ao julgamento, mas ele não 

o fez. Portanto, não foi ele quem propôs a oitiva do 
Senador Arthur Virgílio no processo.

Quero fazer esse esclarecimento, a bem da verda-
de. Tenho certeza de que, depois desse esclarecimen-
to, o Senador Alvaro Dias e o Senador Arthur Virgílio 
reconsiderarão a intervenção que fizeram.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Agora, convidamos para usar da palavra um orador 
inscrito, o Senador Paulo Paim.

A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Peço a 
palavra pela ordem, Sr. Presidente, enquanto o orador 
sobe à tribuna.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Peço-lhe um instante.

Não estando presente aqui o Senador Paulo Paim, 
o Senador Neuto De Conto, que estava aqui há pouco 
tempo, teria direito à palavra. (Pausa.)

O Senador Neuto De Conto não está presente.
O Senador Eduardo Suplicy, há poucos instan-

tes, estava aqui.
Concedo a palavra ao Senador Roberto Caval-

canti.
Enquanto V. Exª se dirige à tribuna, tem a palavra, 

pela ordem, a encantadora Senadora Kátia Abreu.
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 

Exª é DEM, não é?
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Do Demo-

cratas, Sr. Presidente, com muito orgulho. Desde que 
iniciei minha vida pública, sempre no meu partido.

Sr. Presidente, é para fazer um registro, embo-
ra rápido, mas da maior importância para o Brasil, na 
minha avaliação.

Ontem, às 15h, na sede do Ibope, em São Pau-
lo, a CNA, com várias entidades que representam e 
trabalham pela educação no Brasil, como a Fundação 
Bradesco, como todas as ONGs – por exemplo, a Ayrton 
Senna –, também com a associação que representa 
os Secretários de Educação dos Municípios do Brasil, 
que representa os Secretários de Educação dos Es-
tados no Brasil, enfim, todas as entidades, todas as 
instituições da maior importância, junto com a CNA, 
iniciamos um grande estudo para verificar a situação 
da escola rural no Brasil.

Senador Cristovam Buarque, que é um especialis-
ta, um estudioso da área, gostaria que V. Exª também 
pudesse participar conosco desse grande estudo.

Será a primeira vez no Brasil em que nós vamos 
ter os dados concretos e reais. Ontem, também esta-
va lá o Ministério da Educação. E nós teremos, nos 
próximos quatro meses, uma fotografia, mais do que 
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uma fotografia, nós teremos uma radiografia de toda 
a situação das escolas rurais brasileiras.

Quero lembrar que a Prova Brasil para o Ideb nun-
ca foi aplicada no campo. Após gestões que fizemos 
junto ao Ministério da Educação, vão iniciar a Prova 
Brasil em algumas escolas seriadas da zona rural. E 
nós faremos a Prova Brasil nas escolas rurais multis-
seriadas, aquelas onde, em uma salinha de aula só, 
há a primeira, a segunda, a terceira e a quarta séries, 
como é um hábito no Brasil há muitos anos.

Então, nós teremos uma avaliação física das es-
colas, o perfil do professor e da professora rural, da 
diretora da escola, dos alunos, do conteúdo pedagó-
gico, do aprendizado dos alunos no campo, para que, 
mais uma vez, nós possamos fazer justiça e ir findando 
com os preconceitos.

Por que não medir a escola rural? Agora, a partir 
desse estudo, nós vamos inserir na realidade brasi-
leira, na estatística brasileira, as condições da escola 
rural do País.

A CNA teve essa iniciativa, e não é a primeira. 
Também na área de saúde, também em outros setores 
sociais, nós queremos participar e nos inserir nesse 
processo, nessa discussão, encontrando soluções para 
minimizar a pobreza rural no nosso País.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
Gostaria que ficasse, assim, registrado nesta 

Casa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 

– Esta é a Senadora Kátia Abreu, prestando contas 
de suas ações de educação na zona rural de nosso 
País.

Com a palavra, o Senador Roberto Cavalcanti.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 

PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, meu amigo e ídolo do Piauí 
e do povo brasileiro, Senador Mão Santa, Srªs e Srs. 
Senadores, as incertezas legislativas e a lacuna dos 
marcos regulatórios – tão danosas ao crescimento do 
País – se encolhem em proporção inversa ao surgi-
mento de uma consciência progressiva em ebulição 
na sociedade brasileira.

As crises institucionais resolvem-se paulatinamen-
te dentro dos parâmetros democráticos, sem que se 
arrisquem fórmulas desesperadoras ou despóticas.

Nessa nova ordem, é mais do que bem-vinda a 
iniciativa do Governo Lula de editar um novo modelo do 
Refis. Em operação desde agosto, foi elaborado com o 
intuito de turbinar o sistema de arrecadação fiscal, cuja 
força motriz havia sido duramente abalada em função 
da quebradeira da crise econômica global de 2008.

Por conta dela, o Governo Federal lançou a ver-
são 2009 do referido programa, pontilhada de conces-

sões e facilidades de pagamento para os contribuintes 
inadimplentes. 

Mais frouxo nos requisitos, o novo modelo já atraiu 
cerca de 400 mil empresas e pessoas físicas, interes-
sadas nas vantagens do novo modelo de parcelamento 
de dívidas do Governo Federal. Afinal de contas, a falta 
de crédito que se alastrou pelo País e pelo mundo afora 
assustou toda a comunidade empreendedora. 

Dados da Receita mostram que a inadimplência 
dobrou com a crise. Entre outubro de 2008 e janeiro 
deste ano, as grandes empresas deixaram de pagar 
R$300 milhões por mês. No período anterior à crise, o 
valor acumulado era de apenas R$150 milhões men-
sais. E foi exatamente contra a maré baixa que o novo 
Refis foi elaborado. Já notabilizado como o “Refis da 
crise”, seu processo de adesão foi implementado em 
meados de agosto e deve se encerrar no último dia 
de novembro.

Sr. Presidente, nossa convocação aqui, hoje, é 
no sentido de alertar e chamar a atenção dos contri-
buintes, porque restam apenas 13 dias para que cum-
pram suas adesões. 

Ao oferecer menos limites e relevar antigos obstá-
culos junto aos pedidos de renegociação, nossas auto-
ridades fiscais passam a conceder o período de até 15 
anos para o parcelamento das respectivas dívidas. 

Sr. Presidente, mais abrangente que os Refis an-
teriores, a edição 2009 nutre a expectativa de que os 
pedidos de empresas e de pessoas físicas superem o re-
sultado dos quatro outros modelos que a precederam.

Vale recordar que o primeiro Refis se deu em 
2000, com a adesão de apenas 130 mil contribuintes. 
Em 2003, o Governo Lula instituiu o Parcelamento 
Especial (Paes), registrando a inscrição de 280 mil 
pedidos. Por fim, em 2006, instalou-se o Parcelamen-
to Excepcional (Paex), mais conhecido como Refis 3, 
por meio do qual a Receita Federal conseguiu capturar 
290 mil empresas para renegociação.

Como se sabe, o novo programa permite a adesão 
de todos os contribuintes que possuem débitos com a 
Receita Federal ou com a PGFN (Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional) vencidos até 30 de novembro 
de 2008.

Destaca-se nesse grupo o empresariado do setor 
de exportações, que perdeu na Justiça, em agosto, a 
disputa bilionária com o Governo em relação à utiliza-
ção do crédito-prêmio do IPI após outubro de 1990.

Mais especificamente, para além dos 15 anos de 
parcelamento, as regras previstas no novo Refis es-
tabelecem valores mínimos de pagamento para cada 
categoria de contribuinte.

Por exemplo, no caso das pessoas físicas, exige-se 
a parcela mínima de R$50, ao passo que, para as pes-
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soas jurídicas, o mínimo aceitável para o pagamento de 
qualquer dívida ficou na faixa dos R$100, com exceção do 
IPI, para o qual se estipulou o valor mínimo de R$2 mil.

Além de todas as vantagens já listadas, vale enfa-
tizar que, mesmo para os contribuintes já inscritos nos 
programas anteriores, o novo Refis autoriza a migração 
para o programa atual, recalculando e projetando toda 
uma nova ordem de quitação da dívida acumulada. 
Cumpre ressalvar, no entanto, que os descontos de 
multas e juros variam de acordo com o prazo escolhi-
do para o pagamento do débito.

Sr. Presidente, a Medida Provisória nº 462, que 
foi sancionada pelo Presidente Lula, contribuiu ainda 
mais para o aperfeiçoamento do Refis, instaurando 
novas medidas para fins de desoneração fiscal das 
empresas atingidas pela crise. Aprovada no Senado 
Federal em início de setembro, presta eficaz assistên-
cia ao espírito do novo Refis, alargando entendimentos 
mais generosos ao justo pleito de menor tributação 
junto ao setor produtivo.

No caso dos frigoríficos, por exemplo, sancionou-se o 
fim da tributação de 4,5% sobre a receita bruta, tanto para 
os exportadores, quanto para os do mercado interno.

Sem dúvida, trata-se de uma vitória hercúlea da 
Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo), que 
tanto lutou pela causa das pequenas e médias empre-
sas do setor, envolvidas num comércio cuja capacida-
de contributiva não suportaria, por definição, alíquota 
tributária tão onerosa quanto improdutiva. 

Por outro lado, com as novas medidas em vigor, 
contribui-se para a repressão do abate clandestino, 
riscando do mapa produtivo nacional prática tão pre-
judicial ao controle sanitário do País.

Em suma, diante da sanção da Medida Provisó-
ria nº 462, especialistas avaliam que muitas empresas 
que estavam adiando a entrada no programa, à espera 
de uma definição na tramitação, sintam-se agora mais 
seguras e confiantes.

Em meio às alterações previstas, sobressaem-se 
artigos que estabelecem isenção de multas e encargos 
legais em relação a dívidas de IPI, bem como elevação 
de desconto para o pagamento de juros.

Em todo caso, Sr. Presidente, cabe ao empresariado 
brasileiro abrir os olhos quanto à oportunidade imperdível 
de adesão ao Refis. Isso se explica porque, mais recen-
temente, a Receita Federal anunciou que vai acelerar a 
cobrança de dívidas das empresas para tentar aumentar 
a arrecadação. Segundo autoridades do fisco, o alvo são 
as empresas inadimplentes que confessaram dever im-
postos e contribuições nas declarações entregues, mas 
não fizeram o recolhimento a tempo e em dinheiro.

Para se ter uma ideia da determinação da Re-
ceita, o primeiro lote de cobranças foi enviado neste 

mês a 110 mil empresas que devem cerca de US$5 
bilhões. Segundo os técnicos, as maiores chances 
de aumento na arrecadação estão acumuladas em 
2.341 grandes empresas que devem ao Tesouro, jun-
tas, aproximadamente R$2 bilhões. De acordo com a 
Coordenação Geral de Arrecadação e Cobrança da 
Receita, a operação integra um programa regular de 
combate à inadimplência.

No entanto, no segundo semestre do ano passado, 
com a crise internacional e a dificuldade de obter crédito 
nos bancos, verificou-se que as empresas começaram a 
se financiar por meio do não pagamento de impostos.

Da perspectiva das empresas, vale frisar que o 
aumento de juros naquele momento fez com que fosse 
mais vantajoso pagar a multa do tributo em atraso do 
que a taxa exigida pelos bancos. Obviamente, trata-se de 
uma prática que, do ponto de vista do Erário, se mostra 
inteiramente anárquica e sistematicamente corrosiva.

De todo modo, superada a fase mais amarga da 
recessão global, convém aos contribuintes momenta-
neamente inadimplentes ombrearem com os demais, 
procurando acertar suas dívidas dentro das regras 
flexíveis do novo Refis.

Como é sabido, a solução do problema via ame-
aça de inscrição na dívida ativa para cobrança judicial 
não se mostra lucrativa para ninguém: nem para o Es-
tado, tampouco para as empresas. Ao contrário, quanto 
mais cedo as empresas se enquadrarem nas novas 
regras de renegociação das dívidas, tanto mais rápido 
retomarão a Certidão Negativa de Débitos, necessária 
para adquirir financiamentos em bancos oficiais e para 
participar de licitações. 

Para encerrar, Sr. Presidente, não caberia a mim 
furtar-me da expressão de contentamento com o en-
caminhamento político emprestado ao novo modelo do 
Refis, absorvendo reivindicações pertinentes e justas 
dos contribuintes inadimplentes. 

Por fim, aproveito a ocasião para externar minha 
absoluta confiança nas autoridades econômicas do Go-
verno Lula, na convicção de que o diálogo da classe 
empresarial com os representantes da Administração 
Pública tem sido revestido da mais profícua e mútua 
inspiração, mesmo nos instantes de crise.

Senador Crivella, é uma honra receber o aparte 
de V. Exª.

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Sena-
dor Roberto Cavalcanti, seria uma omissão imperdoável 
ouvir um pronunciamento tão lúcido sem aqui tentar 
de alguma forma colaborar com V. Exª. O mandato de 
V. Exª nesta Casa tem sido marcado por uma lucidez 
na análise econômica. V. Exª analisa com percuciên-
cia, conclui com inteligência e executa seus discursos 
com bravura. V. Exª tem a experiência do homem que 
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está à frente, do capitão da indústria, do comércio, do 
setor. V. Exª lida com os bancos. V. Exª empreende, é 
um empreendedor, e dos maiores do seu tempo da 
sua terra. V. Exª lembra aqui o equilíbrio que nós, Casa 
do equilíbrio, Casa da Federação, devemos fazer, nós 
que, políticos, Senador Roberto Cavalcanti, muitas 
vezes somos diminuídos, subalternizados, diria até 
ridicularizados, mas nos cabe – e sempre nos caberá 
– ser a vanguarda dos anseios daqueles que, lutando 
lá fora para sobreviver e garantir o emprego de seus 
funcionários, não conseguem ser ouvidos pelas hostes 
do Governo. E V. Exª vem a essa tribuna e diz: Olha, 
veja só o que chega a ocorrer. As pessoas dizem as-
sim: ‘Vamos atrasar o tributo, porque é melhor pagar 
um tributo atrasado do que ter que pagar juros aos 
bancos”. Artifícios de sobrevivência, instrumentos de 
superação, que não contribuem em nada para o País. 
Pelo contrário, trazem uma febre. O organismo social 
está febril. Não podemos crescer como um corpo se 
tivermos deficiências, deformações no nosso arcabouço 
jurídico, sobretudo no nosso sistema tributário, que leve 
nossos empresários a isso. Então, V. Exª traz essa voz, 
traz esse equilíbrio, traz essa lembrança. E eu quero 
parabenizar V. Exª. O PRB se engrandece e o Estado 
da Paraíba se avulta em dignidade cada vez que V. Exª 
sobe a essa tribuna para dizer coisas importantes, que 
nós todos precisamos ouvir. Parabéns a V. Exª!

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (PRB – PB) – 
Senador Crivella, é uma honra ser liderado por V. Exª, 
é uma honra pertencer ao partido de V. Exª, e muito me 
envaidece receber um aparte com o reconhecimento 
do nosso humilde trabalho. Na verdade, fazemos aquilo 
de que gostamos, aquilo que sabemos fazer.

A minha visão, como V. Exª sabe, é mais empre-
sarial. Eu venho aqui a esta tribuna sempre tentando 
construir para o Brasil, para o nosso Estado, para 
determinadas categorias empresariais, enfim, para a 
comunidade que, necessariamente, sobrevive da ati-
vidade econômica. A atividade política é importantíssi-
ma, porém o esteio, o que alimenta a população é, na 
verdade, o resultado da atividade econômica.

A minha mensagem no dia de hoje é tão somente 
a de fazer um reconhecimento de quanto trabalho deu. V. 
Exª é testemunha, pois foi uma das pessoas que mais co-
laboraram na elaboração desse projeto de recuperação 
de débitos. Na verdade, não é um projeto de acobertar 
inadimplentes, é um projeto que reconhece as dificulda-
des pelas quais o empresariado brasileiro passou nos 
últimos anos. E isso faz com que esses empresários e 
essas empresas voltem à atividade econômica de forma 
normalizada, por meio da quitação de seus débitos, que 
servirá para fomentar o desenvolvimento do País pela 
arrecadação dessas receitas. 

O meu alerta visa tão somente lembrar a todos 
que, no dia 30 deste mês, findará o prazo de adesão a 
esse programa fantástico. Então, venho mais uma vez 
conclamar, através da TV Senado e da Rádio Sena-
do, a classe empresarial para lembrar que, no dia 30 
deste mês, findará o prazo de adesão a tão formidável 
projeto de refinanciamento.

Muito obrigado ao Senador Marcelo Crivella. 
Muito obrigado ao Senador Mão Santa pela conces-
são do tempo.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Convidamos agora um Líder, pois nós estamos alter-
nando. O Líder inscrito é o Senador Demóstenes Torres, 
do Democratas, de Goiânia. S. Exª é uma das maiores 
luzes do saber jurídico de nosso País. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, 
Sr. Presidente. 

Se o Senador Demóstenes Torres permitir, eu gos-
taria de informar, Sr. Presidente, Senador Demóstenes 
Torres, que nos visitam – neste instante, estão presentes 
na tribuna de honra do Senado Federal – os líderes da 
United Steelworkers, dos Estados Unidos e do Cana-
dá, que são trabalhadores da empresa Vale-Inco, uma 
empresa que a Companhia Vale do Rio Doce adquiriu 
em 2006. Estão aqui Richard Bertrand, Vice-Presidente 
da USW Local 6500 de Sudbury, e Darren Melvin Cole, 
Presidente da USW Local 9508, acompanhados de Ca-
rolyn Kazdin, da United Steelworkers, e também do Sr. 
Jorge Luiz Campos, do Sindicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias de Prospecção, Pesquisa e Extração de 
Minérios no Estado do rio de Janeiro – Sindimina – RJ, 
do Humberto e também do Arthur Henrique, Presidente 
da Central Única dos Trabalhadores. 

Eles vieram aqui, Sr. Presidente, para me visitar 
e os diversos Srs. Senadores para transmitir o apelo 
que fazem ao Sr. Roger Agnelli, Presidente da Com-
panhia Vale do Rio Doce, para que se estabeleça uma 
negociação, pois já estão há 4 meses em greve nos 
Estados Unidos – 3.500 trabalhadores –, uma vez que 
a Companhia Vale do Rio Doce ou a Vale-Inco trans-
mitiu-lhes que o acordo, que há tempos havia sido re-
alizado sobre seus planos de pensão, remuneração e 
tudo, acabou não mais prevalecendo. 

Eles estão recebendo da Vale do Rio Doce sim-
plesmente uma oferta: ou vocês aceitam isso, que é 
um corte muito significativo, ou são despedidos. E eles 
gostariam muito, inclusive na tradição do que o próprio 
Presidente Lula desenvolveu e aprendeu como um dos 
líderes sindicais mais importantes da história do Brasil, 
que fosse possível que trabalhadores e empresários 
possam sentar à mesa de negociação e realizar um 
entendimento que seja de bom senso tanto para a 
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Companhia Vale do Rio Doce, que é uma das maiores 
empresas brasileiras e uma das mais rentáveis...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Senador Eduardo Suplicy, há um orador na tribuna.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Eu estou concluindo, Sr. Presidente.

Então, quero dar as boas vindas aos representan-
tes da United Steelworkers do Canadá e dos Estados 
Unidos e fazer o apelo para que a Companhia Vale do 
Rio Doce retome as negociações com boa vontade em 
relação aos trabalhadores e que não haja mais ame-
aças, inclusive aos sindicalistas brasileiros que foram 
solidários a eles e resolveram também tratar, porque um 
dos trabalhadores, Jorge Luiz Campos, chegou até a ser 
ameaçado por causa da solidariedade expressa...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Senador Eduardo Suplicy...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Terminei, Sr. Presidente. Muito obrigado Senador De-
móstenes Torres.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
... está na bandeira ali, que nós temos que seguir e 
os visitantes também: Ordem e Progresso. Então, em 
nome dessa Ordem e Progresso nós vamos chamar e 
dar a palavra ao orador que está inscrito como Líder, 
Senador Demóstenes Torres.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO. 
Pela Liderança.. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs. Senadoras, Srs. Senadores: “Não adian-
ta culpar São Pedro” – Ex-Ministro José Goldenberg, 
sobre o apagão.

Nesta semana, o Brasil espera que o Governo do 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Luiz Iná-
cio Lula da Silva, definitivamente dê uma versão aceitável 
sobre o apagão da última terça-feira. Há mecanismos de 
controle e monitoramento suficientes no sistema elétrico 
nacional para que seja apuradas as causas do blackout
e, agora, uma semana depois do monumental constrangi-
mento a que 60 milhões de pessoas forma submetidas, o 
mínimo que se espera do Governo Federal é transparência 
sobre o que realmente provocou o chamado curto-circuito 
que deixou o Brasil a viver longa noite trevas adentro e 
cujo futuro se enche de obscuridade.

Vejam que até o momento as autoridades do Palá-
cio do Planalto e as encarregadas do setor elétrico vêm 
tratando do problema com extrema falta de franqueza. 
Para distrair a Nação da grave situação que fez o País 
mergulhar na escuridão na última terça-feira se valem de 
um minimalismo preparado como se o brasileiro fosse um 
idiota a contemplar o céu em noite de temporal. Só assim 
para entender a declaração do Sr. Ministro da Justiça que, 
diante da perplexidade do País, declarou que o apagão 
que abateu 18 Estados era um microincidente.

O pior foi o desempenho da Ministra Chefe da 
Casa Civil, Dona Dilma Rousseff, cujo despreparo no 
gerenciamento da crise só não foi mais contundente 
porque o seu desconhecimento do setor sobressaiu. 
Primeiro, em um arroubo de autoritarismo adquirido nos 
manuais do stalinismo, Dona Dilma deu por encerrado 
o assunto como se nós – o consumidor doméstico que 
paga a conta de energia elétrica, o industrial que assi-
milou os prejuízos com a ruptura da linha de produção, 
o comerciante e o prestador de serviços que tiveram 
de baixar as portas dos seus estabelecimentos – nós 
não tivéssemos direito à verdade.

Depois, logo a Ministra que semanas antes, havia 
assegurado que o Brasil estava imune aos apagões, 
ficou ofendida com a pergunta de uma jornalista e a 
tratou em uma entrevista coletiva com extrema soberba 
e arrogância. De acordo com as explicações de Dona 
Dilma, seria uma impropriedade da jornalista a serviço 
da mídia destrutiva e tendenciosa tratar de apagão o 
breu em que se afundou o Brasil naquela noite tene-
brosa de terça-feira. O correto, conforme ensinou a 
Ministra-Chefe da Casa Civil, seria falar em blackout.
Perfeitamente, mas o estrangeirismo não vai salvar 
Dona Dilma nem o Governo da crise elétrica. Mesmo 
assim, fiz uma consulta ao dicionário de língua inglesa 
editado pela Universidade de Oxford sobre o significado 
do vocábulo blackout. Consoante o verbete, professo-
ra-doutora Dilma Rousseff, blackout significa o tempo 
em que o suprimento de energia em determinada área 
é interrompido. Em tradução livre: apagão.

A Ministra Dilma se mostrou indignada e petulante 
quando deveria ter administrado a crise com humilda-
de e de forma serena, até para confortar o brasileiro 
em momento difícil.

A ex-Ministra das Minas e Energia ainda se apre-
sentou desinformada ao considerar que o sistema 
elétrico trabalha com margem de segurança de trans-
missão e distribuição de 95%, quando o percentual se 
refere à geração de energia. É o que podemos chamar 
de analfabetismo energético. Vale lembrar que além de 
mãe do PAC, Dona Dilma é também genitora do novo 
marco regulatório do sistema elétrico brasileiro e do 
Plano Nacional de Energia 2030, o falado planejamento 
estratégico de longo prazo do Governo Lula, que dei-
xou o Brasil às escuras no último dia 10.

Assim, na última sexta-feira, depois de uma trapalha-
da verbal da dimensão da Usina de Itaipu, o próprio Presi-
dente da República, certamente informado de pesquisas 
de opinião sobre a atuação desastrosa do Governo no 
gerenciamento da crise, tomou a frente do problema que 
havia sido encerrado pela Ministra Dona Dilma e declarou 
que era preciso apurar o que realmente havia ocorrido, que 
a situação era da maior gravidade, embora tenha lança-

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL388



59650 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

do mão do argumento combinado dentro do Palácio do 
Planalto de que o sistema elétrico é robusto e que sobra 
energia elétrica no País. Aqui vamos por partes. 

De fato, hoje o sistema elétrico trabalha dentro 
do que tecnicamente se chama curva de aversão ao 
risco de 5%, ou seja, temos uma relativa folga entre 
a disponibilidade de energia e o consumo, em razão 
de o País ter apresentado crescimento médio na era 
Lula abaixo dos 4% entre 2003 e 2007. Assim, mesmo 
ao custo caríssimo da incorporação à matriz energé-
tica das usinas termoelétricas, que hoje representam 
23,6% do sistema e são responsáveis pela geração de 
25 mil megawatts, trata-se de uma solução que seria 
emergencial, mas que se tornou definitiva, altamente 
poluente sob o ponto de vista da emissão de carbono 
e especialmente dispendiosa ao bolso do consumidor. 
A conta é simples: enquanto o preço médio produzido 
pela hidrogeração é de R$ 130,00 o megawatt/hora, as 
termoelétricas foram leiloadas a R$147,00 o megawatt/
hora, mas em operação essas usinas apresentam um 
custo real que pode ultrapassar em até 150% o valor 
de leilão, especialmente as movidas a óleo diesel.

Outro detalhe que precisa ser observado sobre 
a geração de energia é que estamos a nos beneficiar 
de um regime hidrológico bastante favorável. Uma 
combinação de dois anos de escassez hídrica com 
crescimento acima de 5% seria suficiente para que o 
sistema voltasse a trabalhar no limite ou mesmo, sem 
catastrofismo, entrar em colapso, como ocorreu em 
2001. É verdade que o Governo tem promovido leilões 
de energia com regularidade para que entre em pro-
dução energia nova nos próximos três a cinco anos. 
Agora, deve ser ressaltado que no Brasil projetos de 
engenharia de cinco anos demandam com tranquilida-
de oito a dez anos para entrar em operação.

Srªs e Srs. Senadores, Sr. Presidente Mão Santa, 
durante a crise do apagão da semana passada se falou 
muito de diversificação da matriz elétrica, da incorpo-
ração ao sistema de fontes alternativas, especialmente 
da energia eólica. Eu sou entusiasmado com a ideia, 
conheci alguns expressivos projetos na Alemanha e na 
Espanha, mas é preciso dizer que existem inúmeros 
obstáculos para que se possa incorporar o modelo de 
geração no Brasil. De fato, o País possui um potencial 
enorme, estimado em 300 mil megawatts, conforme 
dados preliminares do Novo Mapa Eólico Brasileiro, 
por meio de jazidas de vento localizadas no litoral do 
Nordeste, no Planalto de Diamantina, nos limites do 
Portal do Paranapanema e na região costeira do sul.

Dentro da matriz elétrica, o setor representa hoje 
uma porção ínfima de 0,5%. Vamos fechar 2010 com 
uma geração de 1,4 mil megawatts. Agora, no dia 14 
de dezembro, será feito o primeiro leilão de energia do 

setor, com a previsão de 13.341 megawatts, habilitados 
em 441 projetos. Os especialistas do setor, no entanto, 
estão pessimistas com os resultados do leilão, uma vez 
que o preço-teto do megawatt/hora ficou em R$189,00, 
quando o mínimo seria de R$210,00.

Também é verdade que o Brasil apresenta hoje 
enorme vantagem tecnológica no desenvolvimento do 
equipamento necessário para a instalação das usinas 
eólicas, como pás e turbinas. Agora, é preciso reco-
nhecer que não só de vento será promovida a produ-
ção de energia eólica no Brasil. O setor precisa de um 
marco regulador específico, linhas de financiamento 
adequadas, regras ambientais mais claras para o setor, 
e, principalmente, de um regime tributário diferenciado 
para que seja desonerado o investimento. Atualmente, 
a carga tributária de um parque eólico varia de 25,6% a 
30,2% do investimento. Isso é imposto, Sr. Presidente. 
Assim, não há alternativa, pois o custo de tributação 
inviabiliza o preço final de uma energia limpa, renovável 
e altamente comprometida com as metas de redução 
de carbono do Governo Lula.

Sr. Presidente, para finalizar, eu acredito realmen-
te na versão do curto circuito apresentado para o apa-
gão. Um curto circuito histórico e permanente produzido 
pela crise de infraestrutura do Brasil, que, por sua vez, 
é alimentada por problemas sérios de gerenciamento 
do setor elétrico, que se vê ainda mais comprometi-
do com a falta de investimentos adequados. Acredito, 
especialmente, no curto circuito na transparência em 
relação aos problemas do setor elétrico que geraram 
o apagão da Era Lula. Apurar o que realmente ocor-
reu e dar uma resposta à população não se trata de 
um processo de autoespiação do Governo, mas de 
respeito à sociedade do Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Lobão Filho (PMDB – MA) – Senador De-

móstenes, peço a V. Exª um aparte.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 

Com imenso prazer, Senador Edison Lobão Filho.
O Sr. Lobão Filho (PMDB – MA) – Senador De-

móstenes, antes de mais nada, eu queria fazer uma 
justificativa. Prestei atenção, do meu gabinete, no dis-
curso de V. Exª e percebi que V. Exª não citou o Minis-
tro Edison Lobão, das Minas e Energia. Reputo isso, 
provavelmente, ao carinho irresponsável que V. Exª tem 
por mim. Sendo assim, subtraiu a figura do Ministro 
Edison Lobão. Mas façamos as devidas e justas cor-
reções. O Ministro Edison Lobão é o responsável pela 
área de energia do País. Ele é o titular do Ministério, e 
não a Ministra Dilma. A Ministra Dilma, que é Chefe da 
Casa Civil, é responsável por lançar os grandes proje-
tos e os grandes empreendimentos do Governo. A sua 
condução, as suas consequências, os seus benefícios 
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são da responsabilidade dos ministros de cada área, 
de cada setor. Então, é justo quando a Ministra Dilma 
lança, por exemplo, o programa Viva a Luz, mas não 
é justo a Ministra Dilma responder por um apagão que 
aconteceu no sistema elétrico brasileiro. Quem tem de 
responder é o Ministro Edison Lobão.

No dia do apagão – quero dar aqui este depoimen-
to –, estive com o Ministro Edison Lobão até às 3...

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Não fui eu que disse que houve o apagão. 

O Sr. Lobão Filho (PMDB – MA) – Não, mas 
houve um apagão. 

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Ah, muito bem. 

O Sr. Lobão Filho (PMDB – MA) – Houve um 
apagão na madrugada...

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – A 
Ministra Dilma nega que houve o apagão. 

O Sr. Lobão Filho (PMDB – MA) – Não, houve 
um apagão: o sistema deixou de funcionar para 40% 
do território brasileiro. E nós estivemos, eu e o Ministro 
Edison Lobão, até às 3 horas da manhã, na Central de 
Operações de Energia, no Operador Nacional de Ener-
gia, acompanhando o desenrolar daquele problema que 
havia acontecido e vendo o que seria, efetivamente, 
adotado como solução. Vimos ali a eficiência e a com-
petência do Operador Nacional de Energia na condução 
e na reenergização de toda a rede de energia do País. 
Naquele momento, a preocupação era reenergizar toda 
aquela linha que havia caído e, depois, sim, procurar as 
causas para mitigar possíveis acontecimentos futuros. 
Isso tudo foi feito com muita responsabilidade. Eu pude 
perceber, Senador Demóstenes, como nosso sistema 
é moderno, eficiente e completo. Nós adotamos, aqui 
no Brasil, nós escolhemos como alternativa energética 
para o nosso País, um sistema interligado. Ele poderia 
ser igual ao americano, composto de diversos sistemas 
isolados, mas o nosso sistema é interligado. Se eu tenho 
excesso de oferta de energia no norte do País e excesso 
de demanda de energia no sul do País, nós consegui-
mos, através dessa interligação, mandar energia do nor-
te para o sul. Nós conseguimos fazer o equilíbrio desse 
sistema todo justamente por causa dessa interligação. 
Agora, essa interligação tem o seu preço, e o seu pre-
ço é esta fragilidade: por não ser um sistema isolado, 
uma pane num determinado ponto desse sistema pode 
desencadear uma interrupção de energia numa região 
maior do que o necessário. Então, eu estou dando aqui 
um testemunho da competência do Operador Nacional 
de Energia, da eficiência com que eles trabalharam – 
foram quatro horas de blecaute, quatro ou cinco horas, 
e foi na transmissão, não na geração. As pessoas falam 
muito, mas é um caso totalmente diferente do ocorrido 

no Governo Fernando Henrique Cardoso, quando nós 
não vivemos quatro horas, mas oito meses de blecau-
te, oito meses de racionamento, de sofrimento do povo. 
E isso não se deu por causa de um acontecimento da 
natureza, mas por absoluta falta de planejamento no 
setor energético. O Governo Fernando Henrique Car-
doso tem, sim, seus créditos, seus méritos, e eles são 
muito grandes, o País deve muito a ele, mas na área 
de energia elétrica foi uma calamidade, uma catástrofe. 
E não vamos permitir que sejam trocados oito meses 
de sofrimento da população brasileira por quatro ho-
ras de falta de energia numa madrugada de chuva. E 
quem vier dizer que a chuva, o vento forte, os raios e as 
descargas elétricas não aconteceram não está acom-
panhando o que está acontecendo no sul e no sudeste 
do País, que está derretendo em água. Então, pode ser 
que alguns brasileiros queiram imaginar que desceu um 
disco voador aqui e provocou um blecaute no país, mas 
eu acho que a explicação mais racional é que descargas 
elétricas, ventos fortes e chuvas fortes foram realmente 
os causadores dessa pequena interrupção. Eu tive o cui-
dado de fazer o cálculo: os oito meses de pane elétrica 
permanente por falta de geração correspondem a mil e 
trezentas vezes as quatro horas do blecaute que ocorreu 
aqui no Brasil recentemente. Quis fazer este desabafo, 
meu amigo, porque percebi que V. Exª abstraiu a figura 
do Ministro Edison Lobão, mas ele é, sim, o responsável 
por esse setor, e eu posso garantir a V. Exª que não co-
nheço pessoa mais competente para dar solução a essa 
problemática energética brasileira. Está preocupado com 
o fornecimento e a oferta necessária de energia, de seis 
mil megawatts anuais, que têm de ser alcançados para 
que o nosso País não pare. E ele, apesar de todos os 
obstáculos de meio ambiente, apesar de todos os obs-
táculos políticos, apesar de todos os obstáculos decor-
rentes da falta de recursos, ele vem desempenhando, 
com muita competência, esse papel de prover ao País 
o pensamento do amanhã; não o do hoje, não o do ble-
caute de quatro horas que ocorreu em nosso País, mas 
uma estratégia para que o nosso País jamais passe no-
vamente pelo racionamento por que passou no Governo 
Fernando Henrique Cardoso. Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado a V. Exª por ter me escutado. 

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Senador Alvaro Dias.

O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador De-
móstenes, quero cumprimentá-lo, primeiramente, pela 
competência com que aborda esse assunto, que, como 
se vê, traz ao plenário do Senado Federal posições dia-
metralmente opostas, absolutamente divergentes. Mas 
o que não se pode é tentar estabelecer um paralelo 
entre o que ocorreu no Governo Fernando Henrique 
Cardoso e o que ocorreu agora. Nós tivemos, naquele 

NOVEMBRO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL390



59652 Quarta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2009

período, uma seca implacável que levou os nossos re-
servatórios a níveis insuportáveis, tornando-os insufi-
cientes para o abastecimento de energia elétrica. Essa 
foi a razão do apagão prolongado naquele período, da 
escassez, do racionamento de energia elétrica naquele 
período. Não se tratava de um apagão, tratava-se do 
racionamento do fornecimento de energia elétrica. Este 
é um episódio diferente. Nestas circunstâncias, é de 
se perguntar sim: por que demorar quatro horas para 
restabelecer o sistema? Países competentes não leva-
riam esse tempo; governos competentes não levariam 
esse tempo para restabelecer o sistema. Esse blecau-
te tem outra natureza. Eu ouvi que o sul e o sudeste 
estão derretendo em água. Não estão derretendo em 
água. Já há um bom tempo esse problema das chuvas 
desapareceu do sul e do sudeste. Então, não é essa 
a razão. Aliás, o próprio Inpe disse que não foi essa a 
razão. Portanto, nós temos de debater esse assunto. 
E, neste momento, não se trata de tentar tirar nenhum 
dividendo eleitoreiro. Não estamos preocupados com 
estatística eleitoral nesta hora. O que nós queremos é 
que o Governo assuma a responsabilidade,...

(Interrupção do som.)

O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – ...reflita sobre 
a ocorrência e, evidentemente, aprenda com ela. O
que nós temos de informações técnicas é que o inves-
timento nessa conexão sul-sudeste foi insuficiente e 
que se opera no limite nessa conexão e, quando isso 
ocorre, qualquer descuido de natureza técnica, humana, 
operacional, provoca a derrubada de todo o sistema, 
como ocorreu nesse episódio. Essa é uma informação 
técnica, tem de ser considerada pelo Governo e ana-
lisada. O Governo tem de considerar também por que 
essa demora para o restabelecimento do sistema. É 
evidente que são questões que devem ser discutidas, 
o Governo tem de dar explicações...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Um 
minuto para concluir, Senador Demóstenes.

O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Eu já concluo 
o meu aparte. Agradeço e interrompo meu aparte. Sei 
que V. Exª, com muita competência, vai concluir o seu 
pronunciamento e nós vamos ouvir.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Agradeço a V. Exªs.

Entrei na política em 2002; na primeira vez que 
me candidatei, fui eleito Senador, em 2002. Portanto, 
não participei do Governo Fernando Henrique Cardoso. 
Para dizer a verdade, conheci o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso quando o ainda Senador Eduardo 
Siqueira Campos me levou para fazer-lhe uma visita 
– ele ia levar uma garrafa de vinho para o Presidente 

da República, despedia-se naquele momento, e tive 
o prazer de conhecer o Presidente Fernando Henri-
que Cardoso. Então, sinceramente, vejo que são dois 
episódios...

(Interrupção do som.)

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
...um longo e duradouro, eu ainda era Secretário de 
Segurança Pública e Justiça, um episódio que causou 
transtorno e que reflete, sim, um mau planejamento da 
era Fernando Henrique, sem sombra de dúvida. Isso 
não pode explodir nem na mão de quem era Ministro 
de Minas e Energia na época. Isso é um processo, um 
processo que foi retomado e que, no Brasil, ainda não 
teve o seu viés adequado, na minha opinião, porque, 
veja só, temos quase 25% hoje da matriz nossa elétri-
ca ou energética centrada no setor termoelétrico, que 
é um setor altamente poluente e caro, mas que, pelo 
menos, com o crescimento que teve o Brasil, abaixo 
de 5%, hoje acima, sustentou o desenvolvimento do 
País, e fez isso muito bem.

Agora, o que eu digo e espero de uma Minis-
tra, que já foi Ministra das Minas e Energia e que tem 
experiência no setor elétrico... Por isso, a chamei de 
analfabeta bioenergética... Agora, vir a público e dizer 
que o problema é que não temos os 95% da margem, 
o que temos, aliás, 95% da margem de segurança de 
transmissão e distribuição, quando, na realidade, isso 
faz... deveria... esse percentual faz referência obviamen-
te à geração. É a margem de segurança da geração. 
Transmissão é outra coisa completamente diferente. 
Então, o que digo é que a Ministra deu um show de 
desinformação, deu um show de más explicações. 
Na minha opinião, até poupei o Senador, o Ministro 
Edison Lobão, não só pela amizade que tenho por V. 
Exª, mas acho que ele foi arrastado nas explicações 
desastrosas. Por exemplo, V. Exª hoje, com a explica-
ção que deu, credenciou-se a ser Ministro-Chefe da 
Casa Civil, por quê? Porque a Ministra faltou com o 
respeito, faltou com a cordialidade e, principalmente, 
faltou com a verdade tentando explicar o inexplicável. 
“Olha, houve uma crise, há fragilidades, como reco-
nheceu V. Exª, e nós temos que trabalhar para superar 
essas fragilidades, não é?”

Então, digo e repito, até brinco carinhosamente: a 
Ministra Dona Dilma, chamo-a de Dona Dilma, porque 
ela tem de parar de dar bronca nos outros. Como é 
que alguém que vai chegar à Presidência da Repúbli-
ca, em tese, alguém que poderia chegar à Presidência 
da República, uma candidata forte, tem possibilidade 
de chegar lá, se chegar não será...

(Interrupção do som.)
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O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Só para concluir. 

Se chegar lá não será com o meu apoio, mas 
terá o meu respeito, como tem o Presidente, a quem 
faço críticas duras, com divergência, mas respeitando 
a figura do Presidente, tem que parar com isso.

Veja só, ela perde a paciência com a jornalista que 
lhe faz uma pergunta, não é? Perde a paciência. Imagi-
nem aqui com o Congresso tentando dar cascudo em 
Senador, em Deputado, em Ministro do Supremo! 

Ela vai ter que aprender a se relacionar. Não acre-
dito que ela será Presidente da República. Até para o 
bem do Brasil, digo, é a minha opinião e respeito as 
opiniões em contrário. Mas e se chegar lá? Tem pos-
sibilidade de chegar, como tem Aécio, como tem José 
Serra, como tem Ciro Gomes, como tem Marina, tem 
que aprender a ter um mínimo de postura, de elegância, 
de paciência, porque as dificuldades surgirão a cada 
minuto. E nós estamos aqui para resolver as dificulda-
des e cobrar explicações dos Ministros, inclusive.

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

Após brilhante pronunciamento de Demóstenes Torres, 
que nos lembra o orador grego – S. Exª é melhor por-
que nunca foi gago e sabe mais, tem um grande saber 
jurídico –, convidamos para usar da palavra, agora, um 
orador inscrito, o Senador Paulo Paim.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pela ordem, tem a palavra o Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador 
Mão Santa, peço a palavra apenas para encaminhar 
a V. Exª, solicitando que registre nos Anais do Senado, 
pronunciamento que dou como lido, que diz respeito 
a reivindicações do Presidente da Amepar – Associa-
ção dos Municípios do Estado do Paraná, o Prefeito 
de Sabáudia, Almir Batista dos Santos, que consegue 
edificar um polo industrial em um pequeno Município, 
onde há também um parque industrial. Em uma pri-
meira fase, foram 35 empresas, necessitando de 30 
linhas telefônicas; em uma segunda fase, mais 25 em-
presas. Agora, são mais 60 empresas. Entretanto, há 
uma dificuldade: telefonia.

Veja, Senador Mão Santa, que a Sanepar cumpriu 
a sua parte; a Copel também cumpriu a sua parte; mas 
a empresa Brasil Telecom, por sua vez, não. Portanto, 
o prefeito encaminha um ofício à Anatel.

Estamos aqui com este pronunciamento, transcre-
vendo o ofício do Prefeito à Anatel. Sabemos, como o Pre-
sidente Mão Santa sabe, que é muito importante a geração 
de emprego, de renda e de receita pública no interior do 

País. Um Município que realiza um grande esforço, atraindo 
indústrias para gerar emprego, receita e renda, não pode, 
de forma alguma, ser abandonado, num momento como 
este, pela empresa responsável pelo serviço de telefonia. 
Isso é básico, é essencial, é fundamental; a ausência da 
prestação desse serviço não se justifica.

Por isso, fazemos este registro nos Anais do 
Senado Federal. Se isso ocorre num Município do 
Paraná, certamente pode estar ocorrendo em outros 
Municípios brasileiros. É preciso que uma empresa 
concessionária de um serviço antes público cumpra o 
seu dever de oferecer as necessárias condições para 
que se instale um parque industrial, oferecendo traba-
lho à população trabalhadora.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-

MENTO DO SR. SENADOR ALVARO DIAS.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores,Faço registro de corres-
pondência recebida do Prefeito Municipal do Município 
de Sabáudia, Almir Batista dos Santos, referente às 
dificuldades encontradas pelo referido município no 
campo da telefonia.

Segundo relato do prefeito há mais de três anos 
o Parque Industrial local aguarda que a Empresa Brasil 
Telecom OI cumpra seu compromisso de dotar àquela 
área de linhas telefonias.

Foram implantadas na primeira fase 35 empresas, 
muitas das quais necessitam de até 30 linhas telefôni-
cas Numa segunda fase mais 25 empresas assinaram 
o contrato de implantação, consolidando 60 empresas 
que deverão gerar milhares de empregos diretos e in-
diretos e impostos para o Estado e União.

As empresas Sanepar e Copel fizeram sua parte 
tão logo solicitadas, todavia a telefonia segue como um 
obstáculo a consolidação do parque industrial.

Não podemos aceitar que uma empresa conces-
sionária um serviço público não atenda as necessida-
des de um Município brasileiro.

Solicitamos providências urgentes e que a Anatel 
possa cobrar da empresa concessionária o atendimen-
to imediato do pleito de Sabáudia.

Por fim, Senhor Presidente, pedimos a transcrição 
na íntegra nos anais da Casa da mencionada corres-
pondência, bem como o envio da mesma à Anatel.

Era o que tinha dizer.
Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do inciso I, § 2º, art. 
210 do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 
Exª será atendido, de acordo com o Regimento. Vamos 
encaminhar a reivindicação do Senador Alvaro Dias.

Antes, porém, peço permissão para, com muito 
orgulho e honra, anunciar a presença no plenário de 
um dos mais extraordinários Prefeitos do Piauí, Pre-
feito da cidade de Morro do Chapéu, que foi criada no 
meu governo. Ele foi eleito e reeleito. É o Dr. Lucídio 
Rebelo, que se faz acompanhar também de uma mu-
lher, líder política de uma tradicional família, Sheila 
Nogueira, do Município serrano de Pedro II. Eles vie-
ram tratar de assuntos de interesse de seus respec-
tivos Municípios.

Com a palavra pela ordem, Senador Flexa Ribei-
ro, enquanto o orador inscrito, Senador Paulo Paim, 
encaminha-se à tribuna.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Eu também iria fazer o re-
gistro das presenças ilustres do Prefeito Lucídio e da 
Vereadora Sheila, mas V. Exª se antecipou e já o fez. 
Mas vou ter a honra de anunciar a presença da nossa 
Adalgisa Santa, a nossa primeira suplente do Senador 
Mão Santa, e que nos honra aqui...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Não! Mas ela está aqui todas as vezes. Ela está sem-
pre no meu coração, não precisa anunciar.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Eu sei 
disso, mas ela hoje está no plenário prestigiando a to-
dos nós. Seja bem-vinda, Senadora Adalgisa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pois é... Eu pensei que iam nos convidar pelo menos 
para rezar no Círio de Nazaré, eu e a Adalgisa.

Com a palavra o Senador Paulo Paim, do PT do 
Rio Grande do Sul.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Mão Santa, hoje, recebi no meu gabinete os líderes 
sindicais da USW, o Sindicato dos Metalúrgicos da 
Vale-Inco do Canadá, e também representantes das 
entidades sindicais brasileiras que estão apoiando 
esses líderes sindicais e a paralisação que os traba-
lhadores da Vale fazem no Canadá.

Senador Mão Santa, eles estão aqui presentes, 
vieram do Canadá e estão viajando pelo mundo, di-
zendo o que é que está acontecendo. Eu pediria que 
eles se levantassem rapidamente. É uma delegação 
que veio do Canadá. Simbolicamente, dou uma salva 
de palmas pela presença dos senhores aqui, pois, de 
forma muito adequada, correta e diplomática, estão no 

Brasil, mantendo esse contato não só com o movimento 
sindical, mas também com as autoridades. Sei que os 
senhores já estiveram na Suécia, na Coreia, na Alema-
nha, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Agora, estão 
no Brasil, buscando apoio para esse movimento.

O que eu disse no meu gabinete vou repetir aqui, 
da tribuna: quero prestar toda a solidariedade aos traba-
lhadores do Canadá. Fica, aqui, minha indignação pela 
forma como a Vale está agindo lá. Pelas informações 
que recebi dos companheiros sindicalistas da Vale, 
estão agindo de forma semelhante no Brasil.

Amanhã, entrarei com requerimento na Comis-
são de Direitos Humanos e Assuntos Sociais, para 
que façamos uma audiência pública, de preferência 
com a presença dos senhores e dos líderes sindicais 
da Vale no Brasil e, naturalmente, com a presença da 
empresa.

Pelo relato que recebi, essa é uma questão de 
direitos humanos. Contem com todo o apoio deste Se-
nador e, tenho certeza, da ampla maioria dos Congres-
sistas. A luta de vocês é uma luta nossa também, que 
é o direito dos trabalhadores e dos aposentados. Como 
eu lhes dizia, vou aprofundar esse debate na sexta-feira, 
quando farei um pronunciamento mais longo.

Estão, no meu casaco, as duas pás que recebi 
dos senhores: esta pá de pé significa os trabalhadores 
em greve, e esta pá deitada, atravessada, significa os 
aposentados. Aqui, vamos providenciar para os Sena-
dores esta pequena lembrança, que mostra a luta de 
vocês, porque lá vocês estão lutando também pelos 
trabalhadores e pelos aposentados. É uma luta que es-
tamos travando também aqui, no Congresso brasileiro. 
No Senado, aprovamos, por unanimidade, tanto uma 
lei que vai beneficiar os trabalhadores da ativa, como 
outra que vai beneficiar os aposentados.

Senador Mão Santa, nessa linha, aproveitando 
este momento, quero fazer um apelo a V. Exª. Terei de 
fazê-lo agora, aproveitando este momento. Senador 
Mão Santa, os aposentados, que estão na mesma luta 
que eles estão – na verdade, aqui, lutam pelo fim do 
fator previdenciário e pelo reajuste das aposentado-
rias –, decidiram, neste momento, que vão passar a 
noite na Câmara dos Deputados, para sensibilizar os 
Parlamentares a votarem os projetos. Como eles estão 
num corredor gelado e como são homens de 70 anos, 
de 80 anos de idade – uma senhora que lá está tem 
92 anos –, faço um apelo a V. Exª para que ligue para 
o Presidente Michel Temer, pedindo que eles possam 
ficar no Salão Verde e que também seja providenciada 
a presença de um médico e de uma enfermeira, como 
também a alimentação para esses idosos, que, num 
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ato quase de desespero, para sensibilizar a Câmara e 
acompanhar os projetos que aqui votamos, vão passar 
a noite lá, em vigília. É claro que também vou passar 
a noite lá com eles, na busca de contribuir para que 
haja a negociação e para que se permita que o fim do 
fator previdenciário seja definitivamente votado, como 
também o reajuste dos aposentados. 

Quero ainda dizer que, na sexta-feira, voltarei a 
debater esse tema e que, amanhã, as Comissões desta 
Casa irão aprovar essa audiência pública.

Sei que o Senador Eduardo Suplicy, que tam-
bém já se manifestou sobre o tema, gostaria de fazer 
um aparte.

Senador Eduardo Suplicy, que é parceiro de to-
das as jornadas, ouço, com satisfação, o aparte de V. 
Exª sobre esse tema.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pre-
zado Senador Paulo Paim, quero também solidarizar-
me com o apelo que V. Exª faz à direção da Vale do 
Rio Doce no Brasil, que, inclusive, tem o controle da 
Inco no Canadá, e, sobretudo, ao Presidente Roger 
Agnelli, que, em muitos aspectos, tem sido um empre-
sário muito considerado no Brasil e que, por vezes, tem 
mantido diálogos com o Presidente Lula, que lhe tem 
recomendado que realize investimentos e empreendi-
mentos que signifiquem maior valor adicionado, como 
a própria produção de aço, não apenas a exportação 
de minérios. O Presidente Roger Agnelli tem procura-
do ser sensível a essa questão. Tenho notícia de que, 
hoje, ele viajou a Brasília, provavelmente para dialogar 
com autoridades do Governo. Fica aqui nosso apelo 
à direção da Vale do Rio Doce, em especial ao Presi-
dente Roger Agnelli, hoje responsável pelas operações 
dessa grande empresa não apenas no Pará, em Minas 
Gerais e em muitos Estados brasileiros, mas também 
nas províncias do Canadá, de onde são os trabalha-
dores que aqui estão presentes e que nos relataram 
que, há quatro meses, estão aguardando, em greve, 
uma solução, um entendimento. Portanto, que sentem 
à mesa os dirigentes da Vale Inco e os da United Ste-
elworkers! Que possa a audiência que V. Exª sugere, 
na Comissão de Direitos Humanos, ter um efeito cata-
lisador muito positivo para esse entendimento! Meus 
cumprimentos a V. Exª!

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Suplicy, já acertei essa questão, o requerimento será 
aprovado amanhã de manhã, e a direção da Vale vai 
ser convocada, como também os dirigentes dos tra-
balhadores, tanto os daqui como os do Canadá, que 
se comprometeram a fazer com que algum represen-

tante esteja presente nessa audiência para relatar os 
fatos.

Questões como essa, com certeza absoluta, são 
questões de direitos humanos. Não podemos permitir 
que os trabalhadores da Vale sejam tratados conforme 
o relato que recebi. Quero que haja essa exposição, via 
TV Senado, na audiência pública que já marcamos, para 
que todo o Brasil saiba o que está acontecendo.

Sr. Presidente, quero rapidamente dizer que sou 
um homem de cumprir acordos. O Senador Demóstenes 
não está mais aqui. Todo acordo que faço eu cumpro. 
Hoje, eu me dirigi a todos os Líderes da Casa, e todos 
eles assinaram o requerimento para que o Estatuto da 
Igualdade Racial, que foi aprovado por unanimidade 
na Câmara, num grande entendimento, viesse também 
para o plenário do Senado. Mas, quando falei com os 
Líderes, eu disse que o Senador Demóstenes Torres 
era o Relator e que iríamos votar aqui o relatório dele, 
aprovado na CCJ. Já falei com a nossa Secretária-Ge-
ral da Mesa, Drª Claudia, que há esse entendimento. 
Então, o requerimento fica na mesa, vamos trabalhar 
para aprovar o projeto na CCJ e, com isso, evitaremos 
que ele vá para todas as Comissões – do contrário, ele 
iria para cinco Comissões.

Estou tranquilo, porque foi um grande entendi-
mento. Todas as questões polêmicas foram retiradas. E 
posso dizer que, nesse tema, Senador Jefferson Praia, 
Senador Magno Malta, todos os setores da sociedade 
trabalharam: os evangélicos, os católicos, aqueles que 
têm uma visão diferenciada dessa questão dos pre-
conceitos. Enfim, todos construíram um entendimen-
to, por unanimidade. Foi um belo acordo, firmado na 
Câmara com todos os partidos. O projeto saiu daqui, 
do Senado, muito mais forte, eu diria. Voltou, digamos, 
redondo, mediante negociação. Mas a vida é assim, 
não dá para a gente achar que pode aprovar exata-
mente aquilo que gostaríamos. Por isso, estou muito 
confiante de que o relatório do Senador Demóstenes 
Torres, aprovado na CCJ, virá ao plenário, e, aqui, 
haveremos de aprová-lo com tranquilidade. Por isso, 
faço esse registro.

Por fim, sabendo que todos os outros Senado-
res também vão usar a palavra, quero só que V. Exª 
considere na íntegra um pronunciamento que encami-
nho, no qual estou fortalecendo um instrumento que, 
no Brasil, é muito usado para que os trabalhadores 
possam se deslocar para o trabalho: a bicicleta. Faço 
aqui um pedido para que o Governo adote para a bi-
cicleta a mesma forma de isenção de Imposto sobre 
Produto Industrializado (IPI) que adota para os car-
ros e para os ônibus. Os trabalhadores não podem 
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comprar carro, na sua ampla maioria, mas podem 
comprar bicicleta. No Vale dos Sinos, uma região 
dos calçados, Senador Jefferson Praia, são milhares 
e milhares de bicicletas que nossos operários, nos-
sos trabalhadores usam para ir para a sua atividade 
na empresa onde prestam serviços. Por isso, estou 
pedindo que se adote o mesmo critério que é usado 
para ônibus e para carros também para as bicicletas 
dos nossos trabalhadores.

O Sr. Osvaldo Sobrinho (PTB – MT) – Senador 
Paim, V. Exª me concede um aparte?

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pois não, 
Senador.

O Sr. Osvaldo Sobrinho (PTB – MT) – Desculpe-
me a inconveniência. V. Exª faz um pronunciamento 
muito bonito, e a gente tem de interrompê-lo, mas eu 
quero relatar um fato aqui. Sua luta, logicamente, le-
vanta o entusiasmo de todos aqueles que dela depen-
dem. Eu estava, no domingo, visitando um amigo meu 
em Cuiabá, um funcionário da antiga Cruzeiro do Sul e 
depois da Varig, que se aposentou por essa empresa. 
Eles tinham um instituto chamado Aerus.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Aerus!
O Sr. Osvaldo Sobrinho (PTB – MT) – Ele me 

disse: “Inclusive, quem está lutando por isso e por to-
dos nós aposentados no Brasil é o Senador Paim”. E 
ele, agora, acaba de me ligar. É o Sr. Cidene da Costa 
Ribeiro, de Cuiabá, aposentado, que viu V. Exª falan-
do da tribuna. Ele me ligou e disse: “Olha, lembra o 
Paim, porque sei que ele está lutando e brigando pelo 
Aerus. Tenho certeza de que, nas mãos dele, isso vai 
dar certo, porque ele sempre, a vida toda, brigou e 
lutou por nós, aposentados”. Portanto, com muito or-
gulho, transmito a V. Exª que não são só os gaúchos 
reverenciam V. Exª, mas também os mato-grossenses. 
Portanto, creio que aqui estou transmitindo a aspiração 
maior de um mato-grossense, o Sr. Cidene Ribeiro, 
que foi Gerente da Cruzeiro do Sul em Mato Grosso, 
que se aposentou e que, agora, se vê privado do seu 
benefício. Há tempos, não recebe esse benefício da 
Aerus, logicamente, diminuindo seu orçamento e sua 
expectativa de vida. Portanto, em nome do Sr. Cide-
ne Ribeiro, que me telefonou, transmito a V. Exª esse 
pedido, essa reivindicação dele a respeito da situação 
de toda uma classe – não é só a classe dele –, que 
V. Exª sempre teve a sensibilidade de defender, pela 
qual V. Exª sempre lutou. Quero, neste momento, dizer 
que também me coloco à disposição para, junto com V. 
Exª, trilhar esse caminho, que, sei, V. Exª já começou. 
Parabenizo V. Exª!

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Osvaldo Sobrinho, estamos acompanhando, discutin-
do, debatendo e mediando essa questão do Aerus. 
Já estivemos no Supremo Tribunal Federal inúmeras 
vezes. Havíamos anunciado – ele tem toda a razão 
– que, provavelmente, nesta terça-feira, faríamos ou-
tra reunião com o Advogado-Geral da União, Dr. Luiz 
Inácio, para tratar da questão do Aerus. A reunião fi-
cou para a semana que vem. Quero dizer a ele que 
continuamos peleando, discutindo, argumentando. 
Queremos evitar uma decisão do Supremo; por isso, 
ainda estamos buscando um acordo que envolva o 
Executivo e o Legislativo, se necessário, até com al-
guma emenda, alguma medida provisória, para dar o 
que chamamos de conforto legal para o entendimento 
e para permitir que cerca de R$4 bilhões vão para o 
Aerus, que, no meu entendimento, tem esse direito. É 
aquela diferença da tarifa que a Varig teria a receber 
e que repassaria ao Aerus.

Queremos construir esse entendimento, porque 
a dívida que a Varig tem é uma dívida com a União. 
Então, que a Varig a pague! A Varig tinha uma dívida 
com o Aerus. No acordo, ficou estabelecido que esses 
R$4 bilhões da diferença da tarifa iriam para o Aerus. 
É nessa linha que estamos trabalhando, na busca de 
uma alternativa. Sei que muitos e muitos companhei-
ros do Aerus, infelizmente, já faleceram, mas outros 
tantos, em torno de dez mil, estão na expectativa des-
sa decisão.

Senador Osvaldo Sobrinho, que bom que V. 
Exª me lembrou de dizer alguma coisa sobre o tema! 
Quando a gente fala, a repercussão ocorre no Brasil 
todo, não só na questão do fim do fator previdenci-
ário, que interessa a todo assalariado brasileiro, ao 
celetista, ao trabalhador com carteira assinada e ao 
aposentado, que espera um reajuste melhor, acima 
da inflação, em 1º de janeiro, como também na ques-
tão do Aerus.

O Sr. Osvaldo Sobrinho (PTB – MT) – Que bom 
que a TV Senado tenha levado V. Exª até a reivindi-
cação desse cidadão! Ele queria saber do andamen-
to dessa questão e, aqui, ouviu as palavras de V. Exª 
sobre aquilo que lhe interessava. Parabéns a V. Exª! 
Muito obrigado.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
obrigado.

Só peço, Senador Mão Santa, que considere meu 
pronunciamento na íntegra, já que só o comentei.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 
Exª será atendido na sua solicitação.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Fica o 
apelo para que V. Exª fale com o Presidente da Câmara, 
para que S. Exª permita que esses idosos, em torno 
de cem, fiquem no Salão Verde, pois ali eles podem 
ter acesso ao banheiro e ao plenário da Câmara, que 
conheço muito bem, e podem sentar-se nas cadeiras 
e ter água e acompanhamento médico.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Providencie aí o telefonema, João Pedro, para o Pre-
sidente da Câmara. Há um apelo do Senador Paulo 
Paim para que cerca de cem idosos possam ficar no 
Salão Verde e usar os sanitários.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – E que 
recebam água e um lanche!

Quando fizemos vigília no Senado – lembro-me 
de que V. Exª estava presidindo a sessão –, nós os 
deixamos nas galerias e lhes demos lanche e água, 
e o corpo médico do Senado ficou aqui naquelas três 
noites de vigília, sob a orientação de V. Exª e do Pre-
sidente da Casa.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, recentemente fui pro-
curado pelo Presidente do Sindicato Interestadual da 
Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e 
Rodoviários (SIMEFRE) e Vice-Presidente do Conse-
lho de Administração _ Marcopolo S/A., José Antonio 
Fernandes Martins, para conversar sobre a possibi-
lidade de aplicar a isenção de IPI para bicicletas de 
fabricação nacional.

Nosso Gabinete marcou uma audiência junto à 
Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fa-
zenda para que essa pauta fosse levada até eles.

Ao mesmo tempo, apresentei projeto de lei que 
visa conquistar a isenção do IPI para esse meio de 
transporte.

A bicicleta, embora continue sendo instrumento 
de lazer e de esporte, torna-se, cada vez mais, meio 
de transporte para o trabalho de parcela significativa 
dos trabalhadores de baixa renda, que constituem a 
maioria da população economicamente ativa...

...E, como meio de transporte, é absolutamente 
ecológica. Não emite dióxido de carbono na atmosfe-

ra; não causa engarrafamento nas vias urbanas; não 
oferece perigo aos pedestres e aos outros veículos 
que circulam pelas vias.

Além de todas essas vantagens, a bicicleta fa-
vorece o condicionamento físico. As pedaladas fazem 
bem ao coração, aos músculos, ao corpo e ao espí-
rito humano.

A despeito de tudo isto, a bicicleta é tributada 
pelo Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) à 
alíquota de 10%. Essa alíquota é relativamente alta, 
pois está acima, até mesmo, da do automóvel tipo ve-
ículo “popular”, que responde por mais de 50% das 
vendas de automóveis no Brasil.

Essa tributação elevada vai de encontro a vários 
princípios constitucionais tributários, entre os quais o 
da capacidade contributiva e o da seletividade. Con-
traria, ainda, o princípio geral da atividade econômica, 
insculpido no Título da Ordem Econômica e Financeira 
da Constituição, a saber:

Art. 170. A ordem econômica, funda-
da na valorização do trabalho humano e na 
livre iniciativa, tem por fim assegurar a to-
dos existência digna, conforme os ditames 
da justiça social, observados os seguintes 
princípios:

VI – defesa do meio ambiente, inclusive 
mediante tratamento diferenciado conforme 
o impacto ambiental dos produtos e servi-
ços e de seus processos de elaboração e 
prestação;

Senhor Presidente,
A bicicleta é um meio de transporte que prote-

ge o meio ambiente; seu uso contribui para uma via 
saudável e propicia um transporte mais barato para o 
trabalhador de baixa renda.

Todas essas razões justificam isentá-la do IPI. E 
é isso que eu espero que aconteça!

Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 

SR. SENADOR PAULO PAIM 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) – 
Com nossos cumprimentos, V. Exª será atendido, de 
acordo com o Regimento. Vamos aproveitar, na íntegra, 
o pronunciamento de V. Exª.

Estamos alternando. Então, é a vez do Líder.
Convido a usar da palavra o Senador Magno 

Malta, que é do PR e que representa o Estado do Es-
pírito Santo.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – RS. Pela Li-
derança. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente Mão Santa, Sr. Senador 
Jefferson Praia, meu querido Senador José Nery, co-
munico ao Brasil que, na próxima sexta-feira, Senador 
Nery, Senador Sobrinho, estaremos no Estado de São 
Paulo e vamos nos reunir com o Ministério Público. Se-
nador Nery, V. Exª deve estar comigo por dever e pelo 
seu compromisso com as crianças. Vamos a Sorocaba 
nos reunir com o delegado e com o Ministério Públi-
co para buscarmos o mapeamento do caso Januário 
Renna, administrador da Prefeitura de Sorocaba, preso 
num motel com crianças de tenra idade. 

A investigação está em curso, e nós lá estare-
mos, até dentro da possibilidade, Senador Mão Santa, 
de já ouvirmos as crianças para não revitimizá-las e 
ver o tamanho que está esse caso, em função da gra-
vidade. Então, decidiremos se a CPI vai a Sorocaba 
ou se nós os trazemos aqui, mas na sexta-feira nós 
estaremos em Sorocaba cumprindo o papel com as 
crianças do Brasil.

Sou muito grato ao Pará por ter mandado V. Exª 
para cá e à sua humilde cidade por tê-lo cedido da 
Câmara de Vereadores... Aliás, o Jefferson Praia foi 
Vereador, eu também fui Vereador. Acho que a vida 
pública tinha de ser assim: o homem que nunca dispu-
tou eleição para Vereador não poderia ser candidato a 
nada antes de disputar uma eleição para Vereador, ga-
nhando ou perdendo, Senador Mão Santa, para saber 
o que é que uma eleição. Quem nunca disputou uma 
eleição para Vereador, que é a eleição mais difícil do 
mundo, não sabe o que é eleição. 

Então lá nós estaremos. Esse caso é ridículo. 
Nós vamos formar um grupo de trabalho lá, no sen-
tido de ampliar as investigações da CPI, conforme a 
convocação feita. 

O Ministério Público e a delegada já ouviram o Sr. 
Januário Renna e as três meninas – menores de doze 
anos. Vejam bem, são crianças pobres, que vivem na 
periferia, no Km 110 de São Paulo. De maneira que 
nós estaremos lá para fazer essa audiência pública e 
discutirmos esse caso emblemático, como temos feito 
no Brasil inteiro.

Senador Mão Santa, deixei aí em cima um oficio 
que assinei? Gostaria de tê-lo aqui. Deixei um ofício aí 

em cima da mesa? Há uma pasta do Senador Magno 
Malta aí?

Senador Mão Santa, Senador Jefferson Praia, 
nesse fim de semana, no sábado, eu estive em Paulo 
Afonso, participando de um movimento chamado To-
dos Contra a Pedofilia. E eu quero abraçar os líderes 
baianos, a sociedade organizada, o Ministério Público, 
a delegada da cidade, o delegado, o juiz da cidade, 
os pastores, as lideranças religiosas, que organizaram 
esse movimento em praça pública – Todos Contra a 
Pedofilia –, que vai tomando corpo em todo o País.

Tive o privilégio de, em Paulo Afonso, em pra-
ça pública, falar dos malefícios, dos danos do crime 
ocorrido no Brasil, que o Brasil acompanha – um País 
que abusa, um País que convive, hoje, com o maior 
drama das famílias e da sua sociedade, que é o abuso 
de crianças, um País que está entre os três maiores do 
planeta e é o maior abusador e consumidor de pedo-
filia na Internet –, e daquilo que, como CPI, estamos 
fazendo do ponto de vista de mudar ou criar uma le-
gislação e daquilo que já fizemos sob o ponto de vista 
mais importante: acordar a sociedade.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Desculpe interrompê-lo.

Sobre aquele pedido do Paim, o Presidente da 
Câmara, Michel Temer, gentilmente atendeu e mandou 
acolhê-lo da melhor maneira possível. Ele mesmo acha 
que o Governo tem de negociar. Mas estão ali, os sani-
tários estão abertos e ele providenciou um lanche. 

Então, aquele apelo foi feito pelo Senador Paim; 
eu telefonei para o Presidente; e ele, dentro do pos-
sível, está recebendo os que vão fazer a vigília, justa, 
pela recuperação de seus salários.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – E é 
justa mesmo. Meu abraço aos aposentados! 

O Presidente da Câmara, Michel Temer, tem essa 
sensibilidade. Quando eu fui Deputado Federal e Pre-
sidente da CPI do Narcotráfico, ele era o Presidente, 
e nós não teríamos, com a CPI do Narcotráfico, ma-
peado este País se ele não fosse Presidente. Ele deu 
sustentação ao que V. Exª possa imaginar. O Michel 
Temer teve muita coragem para permitir que essa CPI 
andasse e mapeasse o Brasil, e tenho afirmado onde 
posso a minha gratidão a ele. O Brasil deve a ele, à 
sua sensibilidade e coragem, por ter permitido que a 
CPI do Narcotráfico, naqueles dias, fizesse o que fez 
com o País. Muito obrigado ao Michel.

Saímos de Paulo Afonso com um resultado es-
trondoso daquilo que falamos em praça pública e muito 
mais da responsabilidade da família, porque não há 
que se colocar, eu digo sempre, na conta da polícia, 
ou do Ministério Público, ou na conta do Judiciário, ou 
da legislação, ou dos políticos. O Brasil aprendeu al-
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guma coisa absolutamente ruim com parte da mídia 
mal-intencionada, que joga do jeito que quer, porque lhe 
rende dividendos. A sociedade não pensa e as famílias 
começaram a abrir mão da sua responsabilidades.

Evitar abuso de criança é responsabilidade de 
família. Não é responsabilidade nem da polícia, nem 
da classe política. Mas ensinaram que tudo de ruim na 
sociedade está na conta da classe política ou na con-
ta da polícia. Não é verdade. Filho é dádiva de Deus 
e é privilégio criar filho. Casa de pai, escola de filho. 
A sociedade abriu mão do privilégio de criar os seus 
filhos, degradaram-se as famílias e arrebentaram-se 
os valores familiares no País. 

Chegamos a um índice de violência tamanha no 
Brasil que a gente já não consegue enxergar qualquer 
tipo de saída ou qualquer tipo de melhora na violência 
que ocorre no seio da sociedade brasileira, uma so-
ciedade que se alcooliza, uma sociedade de fuman-
tes, uma sociedade que prega a morte da família, em 
que o casamento não serve, que não tem nada a ver.
Há uma frase que acaba desmoralizando preceitos e 
princípios familiares. Os meios de comunicação, que 
são concessão pública, fazem as suas programações 
com a devida intenção de desfazer aquilo que pai e 
mãe ensinam para filho em casa. As programações 
desmoralizam aquilo que pais e mães tentam passar, 
sob o ponto de vista da formação do caráter, para os 
seus filhos. Desde os desenhos animados. Acho que 
precisamos rever isso. 

A CPI da Pedofilia está preparando um projeto 
agora, Sr. Presidente, tratando da questão, por exemplo, 
de quem tem concessão pública e promove programas, 
e quem sabe até concursos, que mexem com a sexua-
lidade de crianças de tenra idade. Estamos com esse 
projeto de lei proibindo que crianças sejam colocadas 
em meios de comunicação para qualquer tipo de ati-
vidade que mexa com a sexualidade ou que desperte 
a sexualidade dessas crianças ainda na tenra idade, 
porque, senão, a gente vai continuar convivendo com 
caras de pau. Eu tenho convivido e encontrado muitos 
caras de pau, pedófilos, no Brasil. Seus advogados 
dizem: “É, mas ele foi seduzido por essa criança”. Aí, 
você pergunta: “A criança tem quantos anos?”. “Cinco 
anos.” Esse cara foi seduzido por uma criança de cinco 
anos, seduzido por uma criança de nove anos?

Quando se mexe na sexualidade de uma crian-
ça... Uma Deputada Federal de São Paulo me procu-
rou aqui – muito corajosa – para dizer que começou a 
ser abusada pelo pai aos cinco anos de idade, aliás, 
aos quatro anos. Ela disse: “Ele mexeu na minha se-
xualidade. Ele me tocava quando eu era criança”. Ela 
disse: “Eu era uma criança tão viciada que eu ia para 
a cama dele. Eu que procurava ele, porque aquilo me 

fazia bem”. Com a sexualidade mexida aos quatro anos 
de idade, ela, encorajada, denunciou-o aos nove. Uma 
Deputada Federal de São Paulo. Aos nove, ao denun-
ciar, foi colocada para fora de casa e virou menina de 
rua. Acolhida numa casa de família, foi doméstica até 
os 18 anos. A família a ajudou e a incentivou a estu-
dar. Ela estudou. Fez Educação Física e, depois, fez 
Odontologia. E vivia o seu drama, o seu monstro, as 
mazelas, as lesões emocionais e morais do abuso 
na infância. Deputada Federal aqui, do meu partido. 
Era do PRONA, do Enéas. Aliás, ela era suplente do 
Enéas e assumiu, com dificuldades emocionais, pois é 
isso que fica quando se mexe no moral, no emocional, 
quando se desperta uma criança na sua sexualidade 
ainda em tenra idade.

Perdemos os valores, Sr. Presidente, e hoje, há 
duas semanas, a televisão não fala de outra coisa. 

De lá, eu fui para Juazeiro, no Ceará. No domin-
go à noite, eu estava numa praça importante, lotada 
de pessoas, e tive a oportunidade, em praça pública, 
de tratar do tema mais uma vez. 

Ah! Quem dera eu tivesse a possibilidade de pe-
regrinar por todo o País, indo a todas as cidades do 
País, mas a mim me alegra, Sr. Presidente, a disposi-
ção, hoje, de Municípios do País inteiro de ir às praças 
públicas para debater e repudiar o crime de abuso, 
Senador, repudiar o abusador. 

Muito mais que clamar a providência das autorida-
des, a sociedade resolveu assumir o seu papel, porque 
a mídia tirou o papel da sociedade, ou seja, a socieda-
de, hoje, espera pela polícia e pelos políticos.

Criança abusada no bairro Maria da Penha. Al-
guém diz: “Ah, mas é porque não tem polícia na rua!”. 
Um outro diz: “Não é, não. É porque os políticos não 
fazem nada”. Como se criação de filho fosse respon-
sabilidade da polícia e de político. Não é! Para resolver 
o problema de abuso de criança no Brasil, só temos 
uma saída: a mão da família, a disposição da família 
e a sociedade civil cumprindo o seu papel. 

Eu estive lá, em Juazeiro, e quero parabenizar os 
organizadores do evento. Estive com o Prefeito Muni-
cipal, que é do PT. É um jovem Prefeito o de Juazeiro, 
onde acontecem as maiores romarias deste País. É 
tão importante conclamar o Brasil a ir a Juazeiro, as 
pessoas que amam a família, que amam a vida.

Quero agradecer o carinho que recebi, juntamente 
com a minha família, em praça pública, em Juazeiro, 
nesse domingo passado, Senador José Nery. 

Há duas semanas, vejo a televisão mostrando 
matérias, desesperada, espantada, assim como os 
jornais, com aquele monstro que eu denuncio há dez 
anos – e chamo de monstro juvenil, adolescente, e 
disse: ele ainda vai crescer muito –, que é o monstro 
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do crack. Ele ainda não cresceu tudo que tem para 
crescer. Ainda vai crescer. Aí, vi uma declaração es-
crita, não sei se... 

Eu já pedi uma audiência com ele. Quero convidá-
lo para que venha ao Senado, à CDH, a Comissão de 
Direitos Humanos. Quero aprovar, amanhã, um con-
vite ao Ministro da Saúde e ao Ministro das Relações 
Institucionais, General Félix, que toma conta da Se-
nad, que foi instituída para criar políticas públicas de 
prevenção às drogas no Brasil, no Governo Fernando 
Henrique, mas que, infelizmente, tem muito pouco para 
falar, na minha visão. 

Dizia o Ministro da Saúde que o Governo vai to-
mar providência, que vai botar mais R$100 milhões na 
saúde para combater o crack. Eu fico a me perguntar: o 
SUS combater o crack? O SUS resolver o problema de 
viciado em crack? Como? O SUS não consegue cumprir 
o seu real papel! Como vai fazer isso? Pegar um meni-
no viciado em crack, Senador Jefferson Praia, interná-
lo, colocá-lo no soro por três dias na UTI e mandá-lo 
embora, ou viciá-lo em droga sintética ou em outros 
remédios? Eu não sei como vai se dar isso, Senador 
Paim! Como o Sus vai recuperar drogados? 

Esses R$110 milhões, Ministro, estão coloca-
dos em lugar errado. Eles têm de ser colocados na 
Senad – Secretaria Nacional Antidrogas –, para que 
essa Secretaria possa cumprir o papel para o qual foi 
criada, porque ainda não o cumpriu. Essa Secretaria 
tem de fazer o seguinte, Senador Renato Casagrande, 
que está tão cheio de vontade de ser Governador do 
Espírito Santo. Então, preste atenção... Ou eu estou 
mentindo? Depois, eu lhe dou o aparte. A Secretaria 
Nacional Antidrogas tem de chamar as irmãs de cari-
dade do interior de São Paulo, que pegam cinco, seis, 
dez meninas viciadas em crack na rua, grávidas, com 
doença venérea, e as colocam dentro de casa. Elas di-
videm a sua geladeira, saem de suas camas, as põem 
para dormir, e elas vão dormir no sofá. Tem de chamar 
a Fazenda da Esperança; tem de chamar os pastores, 
os religiosos do Brasil, que são quem estão fazendo 
alguma coisa. Aqueles que estão na ponta, os líderes 
religiosos, porque recuperar gente é papel sacerdotal, 
não é papel de governo. O Governo precisa ter humil-
dade para entender isso e chamar essas entidades do 
Brasil inteiro, que são milhares, graças a Deus!

Senador Paulo Paim, o senhor esteve no Espíri-
to Santo. Há trinta anos que eu tiro drogados da rua. 
Sabe como eu sustento aquela instituição, Senador 
Paim? Com os meus direitos autorais, com o dinheiro 
de shows.

Há lá 150 drogados: de meninos de 8 anos a 
gente de 70 anos viciados em crack. Este mês agora 
eu vou inaugurar uma outra casa chamada Casa do 

Craque – “Craque que é craque não usa crack: Horta 
de Vida” –, com um cidadão chamado Ledir Porto, que 
é o Secretário de Defesa Social do Município de Vila 
Velha, que reduziu a violência do Município em 84%, 
portanto, a maior autoridade em segurança pública 
hoje, na minha visão. E esse cidadão, eu o tirei da ca-
deia há 16 anos, semianalfabeto, viciado em droga e 
ladrão de banco. Vale a pena investir em gente? Claro 
que vale! Está aí o resultado. V. Exª o conheceu. Mas, 
como aquela, há milhares no Brasil vivendo de cesta 
básica, vendendo cartãozinho nos sinais, porque não 
têm qualquer manifestação dos homens públicos. No 
primeiro mandato do Presidente Lula, houve um evento 
da Senad – a primeira vez que eu vi o Lula não se ma-
nifestar, ele não falou, e eu não entendi –, porque eles 
deram um relatório de que todo o dinheiro da Senad 
foi gasto com pesquisas, com assessoria de grandes 
universidades para pesquisar onde é que usa mais, 
onde usa menos, onde está cheirando mais, onde 
está cheirando menos. Meu Deus, é o Brasil inteiro! 
Isso ninguém precisa de pesquisa mais para isso. O 
crack, que antes era uma droga de São Paulo, pois 
os traficantes do Rio não permitiam que entrassem 
no Rio, hoje é uma droga do Brasil. E é um monstro 
adolescente Senador, um monstro adolescente, por-
que ele não cresceu tudo ainda. Uma pedra de crack
faz um dependente. O crack faz em 90 dias o que a 
cocaína faz em 12 anos.

Mas, é preciso chamar as instituições, porque 
isso sacerdotal. Sabe a cracolândia em São Paulo? 
Eu duvido, que se as autoridades de São Paulo, que 
se o Prefeito de São Paulo – por quem tenho o maior 
carinho – ou o próprio Governador, eu afirmo, com 
toda a certeza, que se eles chamassem só a Asso-
ciação de Pastores do Estado de São Paulo e disses-
sem: “Olha, vim aqui para inserir vocês no contexto 
de resolver um problema que nós precisamos. Vocês 
conhecem a cracolândia?” Eles diriam: “Conhecemos”. 
“Eu vim fazer um apelo em nome da população de 
São Paulo: eu queria que cada um de vocês tirassem 
dois meninos da cracolândia e os levassem para den-
tro da vida sacerdotal de vocês”. Vocês sabem o que 
ia acontecer? Ia faltar menino para tanto pastor. Para 
isso não precisa de projeto de lei; isso não depende 
de orçamento, não depende de pregão e não depende 
de comissão de licitação. Será que é por causa disso 
que não interessa?

Se o Lula convoca todo mundo que mexe com 
casa de recuperação de drogado no Brasil – que faz 
isso de forma sacerdotal – e diz: “O Brasil vive o seu 
grande drama. Vocês estão na ponta; nós não sabemos 
fazer, mas queremos investir em quem sabe fazer”. 
Chame o Judiciário! Há tantos carros em pátios do 
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Judiciário no Brasil inteiro, presos no tráfico, e que os 
juízes começassem a acautelar isso em favor dessas 
instituições e entidades que estão na luta de recupe-
ração... Eu pergunto: vai resolver? Não. Vai tirar essa 
lama humana da rua. É uma geração que se perdeu. 
Mas, acoplado a isso, começa-se um grande projeto 
de prevenção pela via da família, pela via da escola. 
O grande problema do Brasil, Senador Suplicy, não 
é crack, é álcool. É álcool! De cada dez drogados de 
droga ilegal, oito são filhos de pessoas que têm teor 
alcoólico no sangue, muito ou pouco.

Ensinaram, então, ao país de bêbados, a colocar 
o dedo na cara da polícia, a botarem o dedo na cara 
dos políticos: “Vocês têm de resolver”.

Ora, o sujeito não tem disposição para ajudar a 
uma instituição, com R$3 mil por mês, para tirar dro-
gado das ruas, num Município pequeno, mas, quando 
vem a festa da cidade, ele tem R$1 milhão para gastar 
na festa da cidade. E aí tem ocorrência policial, tem 
tráfico de drogas, tem prostituição, meninas grávidas, 
doença venérea, cadeia cheia... Me engana que eu 
gosto! Conselhos tutelares todos quebrados e caídos. 
Prefeituras que não têm dinheiro para comprar um 
Uno Mille, um carro 1.0, que custa R$16.000,00, para 
colocar no Conselho Tutelar. Aí, quando vem a festa 
da cidade, gasta R$2 milhões. Ah, dizer para mim! É 
brincadeira! Pra mim!

Então, a sociedade civil não pode mais aceitar 
e ela precisa reagir e cumprir um papel, Senador Je-
fferson Praia, e não ficar esperando. É dever de todos 
nós. O negócio é endurecer a pena dos traficantes. 
Deixe-me falar uma coisa para vocês – é também –: 
traficante é erva daninha. Você some com dez, nas-
cem mil; some com mil, nascem dois mil E, para o tra-
ficante, não importa se a pena é de 50, de 100 ou de 
200 anos. No dia em que a sociedade disser: “Olhe, 
vamos fazer um complô: vamos acabar com a calça 
jeans. Ninguém a veste mais. Vamos ficar dois anos 
sem vestir calça jeans”. Sabem o que vai acontecer 
com a fábrica? Ela quebra. O problema da droga não é 
o traficante; é o usuário. Se pararem de usar, não tem 
traficante. E a política brasileira, os políticos brasileiros 
conseguiram desvirtuar a nova Lei do Narcotráfico no 
Brasil para dizer que o usuário é um inocente. Inocente 
de que e como?

Senador Jefferson Praia, Senador Nery, o di-
nheiro que compra um litro de gasolina para incendiar 
um ônibus com criança dentro é dinheiro de usuário; 
o dinheiro que financia o tráfico é dinheiro de usuário; 
o dinheiro que vai para a mão do traficante comprar 
arma pesada é dinheiro de usuário. Os juízes, no Bra-
sil, são desmoralizados. Não existe qualquer pega na 
lei que force alguém que usa droga a obedecer juiz, 

porque não tem, eles não podem ser presos, no míni-
mo registrados. O trem é tão feio... Por que o Ministro 
da Saúde, por quem tenho o maior respeito, o Ministro 
da Segurança Institucional, o General Félix, da Senad, 
não pedem ao Lula para chamar o Ministro Minc, que 
todo dia vai para as ruas pedir legalização de drogas, 
fazendo apologia às drogas no meio da rua, Senador 
Paim? O Ministro do seu partido, que não conhece a 
dor de uma mãe que chora com o filho drogado, que 
não sabe o que é ter um filho drogado em casa.. Acho 
que o Ministro Minc nunca viu uma fila de presídio, num 
domingo, quando mulheres, de todas as idades, são 
revistadas nas suas partes íntimas para entrar, para 
visitar um filho, um tio ou um pai que sucumbiu com 
droga. Ele não conhece os cemitérios, não os conhece, 
porque não conhece o tamanho e a dor da lágrima de 
uma mãe que chora porque perdeu um filho em tenra 
idade. Diz ele: “Legalizar resolve”. Resolve? A mes-
ma conversa fiada que falaram para bebida alcoólica. 
“Legaliza bebida alcoólica que resolve”. Resolve? O 
nosso grande problema é bebida alcoólica: está nas 
universidades, nas escolas. É só pegar as estatísticas 
do número de adolescentes e crianças que começam 
a beber em tenra idade.

Se a sociedade civil, se a família não se reestru-
turar, se não retomarmos os valores de família, em que 
a vida do pai e da mãe seja um livro aberto com letras 
garrafais e texto muito bom, para que os filhos possam 
ler, nós não temos saída. Depois vem o ex-Presidente 
Fernando Henrique Cardoso e faz o mesmo discurso 
do Ministro do PT.

Aliás, como nós estamos num processo eleitoral, 
a imprensa podia até perguntar para a Ministra da Casa 
Civil, Dilma Rousseff, que é candidata a Presidente, 
qual é a posição dela com relação à legalização das 
drogas, porque o Minc fala, ninguém o repreende, é 
como se fosse o megafone de alguém; perguntar ao 
Serra se o discurso de Fernando Henrique é o dele, se 
ele quer ser Presidente para legalizar a droga no Brasil 
e fazer do País um paraíso da contravenção.

V. Exª é de um Estado, na Amazônia, em que há 
mais de duas mil pistas clandestinas para aeronave de 
pequeno porte trazer droga e arma para matar nossos 
filhos. A imprensa poderia saber, ouvir a Marina sobre 
isso, é candidata também; ouvir o Ciro Gomes sobre 
isso; ouvir o Aécio Neves sobre isso. 

Nós temos um complexo portuário, nós temos um 
complexo de estradas, de aeroportos, nós já somos um 
entreposto do mundo hoje para contravenção e droga. 
Os nossos vizinhos todos aqui usam o nosso País e, 
amanhã, quando se legalizar a droga no Brasil, nós 
nos tornaremos o paraíso da contravenção, porque 
todo mundo vai vir morar aqui.
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Legalizem o bingo no Brasil. Legalizem para ver-
mos o que vai acontecer, Senador Mão Santa. A con-
travenção vai vir morar no Brasil. Os nossos irmãos 
aqui, infelizmente, que têm fronteira conosco, com todo 
o respeito, não gostam de ordenamento jurídico, eles 
usam as nossas fronteiras para tráfico, contrabando 
de arma. A contravenção do mundo vai vir morar aqui 
dentro, para lavar dinheiro da corrupção, das drogas, 
do crime, nos bingos no Brasil.

Legalize bingo no Brasil.
Ou nós pensamos no bem-estar da sociedade 

ou nós vamos sucumbir. E eu lamento, Senador Mão 
Santa, porque esse mesmo Ministério da Saúde que 
disse que vai colocar R$100 milhões para tentar re-
solver o problema das drogas, Senador Nery – olhe 
para mim – é o mesmo Ministério que publicou essa 
cartilha que mandou para as escolas. Olhe aqui. Está 
vendo aqui, Senador Suplicy, esta cartilha? Olhe só 
que frase bacana: “Estes equipamentos são só para 
o seu uso”. Está vendo que foto é essa? É ensinando 
a usar cocaína. Aqui, ensinando como é que se faz 
o cachimbo e como é que se coloca a pedra de cra-
ck dentro, como é que se fuma crack, como é que se 
prepara crack.

Senador Paim, eu tenho adolescentes sendo 
recuperados por mim, Senador Sobrinho, na nossa 
instituição, que disseram que quando pegaram essa 
cartilha aqui, eles foram tentar fazer igual para ver se 
dava certo. E, como só uma pedra de crack faz depen-
dente, a pedra de crack roubou esses meninos da fa-
mília e da escola. Está aqui: seringa, agulha, papelote, 
olhem aqui, os materiais. Aqui, ensinando um menino a 
ter relação sexual homossexual. Cartilha do Ministério 
da Saúde. Aqui, ensinando como se faz um cigarro de 
maconha, ensinando como se faz, como aperta, com 
que tipo de papel. Isso é brincadeira! Isso é afrontar a 
família brasileira, Senador Jefferson Praia. Ninguém 
pode aceitar isso!

Com todo o respeito que eu tenho ao Presiden-
te Lula, que é um homem de família, um sujeito que 
chora a miséria do Brasil e do mundo e que faz isso 
com sinceridade porque é sensível, o Presidente Lula 
já viu isso? Se ele já viu isso e concorda, eu não pos-
so mais ser da base dele. Se a Dilma Rousseff, que é 
candidata, já viu isso – e eu quero perguntar isto em 
debate – e concorda, eu vou ter muita dificuldade.

Eu não quero ver quem vai dizer que vai inventar 
outra bolsa família. Eu não quero votar em um presi-
dente que diz que vai inventar outra bolsa família ou 
que vai melhorar os índices financeiros do Brasil. Eu 
quero discutir com alguém que vai discutir a violência, 
a família, a salvação da família, valores familiares.

Aí, criam uma comissão que manda em tudo, cha-
mada Comissão de Redução de Danos. Redução de 
danos uma ova! Aumento de dano! Redução de danos 
é dar seringa, é criar uma massa humana apodrecida 
no meio das ruas, sem qualquer tipo de perspectiva 
de vida, é dar droga para o drogado, é dar seringa, é 
ensinar a fazer o cachimbo.

Aqui é ensinando a cheirar cocaína. Aqui é en-
sinando a cheirar! Aqui é ensinando a cheirar! Eu não 
estou mentindo, não, Senador Suplicy. O senhor está 
duvidando?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Fora 
do microfone.) – Não. É porque eu gostaria de ver.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – O se-
nhor já devia ter visto. É do seu partido. Devia estar 
no seu gabinete.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Eu gostaria de ver.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Eu 
vou lhe dar uma cópia. Tenho certeza de que, por ser 
o pai que o senhor é, o homem que o senhor é, com 
a confiança que as famílias têm no senhor, principal-
mente os pobres de São Paulo, o senhor vai subir à 
tribuna e fazer o mesmo discurso que eu, porque isto 
aqui é uma piada de mau gosto.

“Ao usar drogas aspiradas, cocaína e tudo o 
mais...” Meu Deus do céu, todo mundo sabe que uma 
criança é movida pela curiosidade. O caráter de uma 
criança é formado muito mais em cima do que ela vê 
do que em cima do que ouve. O exemplo é dado na 
atitude. E aí? 

Aqui: “Álcool e outras drogas: evite usar sozi-
nho.” Tem de usar coletivamente. Isso aqui foi feito 
para ser distribuído em escolas. Onde é que estamos 
vivendo?

O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Senador Mag-
no Malta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Nin-
guém vai me apartear para falar nada?

O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Senador Mag-
no Malta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sim, 
Senador.

O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Há bastante 
tempo queria...

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – É que 
vou entrando em uma angústia.

O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Há bastante 
tempo queria cumprimentar V. Exª, sobretudo quando 
falava antes de um tema relacionado com o que tem 
sido a dedicação de V. Exª e de muitos aqui na defesa 
do direito de crianças e adolescentes. V. Exª me pro-
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vocou em relação ao aparte, mas eu estava há algum 
tempo querendo apartear V. Exª.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Falei 
olhando para lá. Não tinha visto V. Exª.

O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Nesse aspecto, 
sobretudo da proteção e defesa dos direitos de crianças 
e adolescentes, temos agora um momento importante 
para o qual precisamos unir forças, sobretudo no que 
diz respeito a um tema a que V. Exª se referiu em seu 
pronunciamento, o fortalecimento dos instrumentos 
de defesa, nos quais os conselhos tutelares têm um 
papel fundamental. Inclusive, amanhã, 18 de novem-
bro, celebramos o Dia Nacional do Conselheiro e da 
Conselheira Tutelar. Creio que esta semana, quando 
está aberto o prazo para apresentação de emendas 
ao Orçamento da União, nós poderíamos, os membros 
da CPI da Pedofilia, da Comissão de Direitos Huma-
nos do Senado, da Comissão de Assuntos Sociais e 
outras, fazer um grande movimento para fortalecer as 
rubricas e os programas governamentais que tratam 
justamente dessa questão da garantia e da proteção 
de direitos. Eu creio que é uma iniciativa importante. 
Quanto ao aspecto relacionado na parte do discurso 
em que interrompi, sobre a publicação de uma cartilha 
por parte do Ministério da Saúde, o relato que o senhor 
faz é preocupante. Sem dúvida, carece de explicações 
o teor da cartilha que o senhor agora dá conhecimento 
ao Plenário e ao País, como o senhor diz, ensinando 
como fazer o cigarro, como participar desse mundo 
do que é mais indigno, do consumo das drogas, essa 
violência que está espraiada pela sociedade. Então, 
eu creio que os argumentos, a sua indignação e a 
sua cobrança precisam de alguma resposta por quem 
produziu tais materiais. Creio que é adequado pedir 
explicações, porque se trata da utilização de recursos 
públicos para produzir materiais que deveriam auxi-
liar na educação, no combate a esse tipo de ilicitude 
e, principalmente, na busca correta da prevenção, e 
não publicar qualquer material que incentive práticas 
criminosas. Portanto, quero cumprimentar V. Exª pela 
ênfase, pela coragem, pela determinação com que de-
nuncia e cobra providências de quem de direito. Meus 
cumprimentos.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Agra-
deço a V. Exª. V. Exª tem sido um guerreiro na CPI da 
Pedofilia. O Brasil lhe deve pelo seu trabalho, mas V. 
Exª cumpre seu dever como pai de família. Uma coisa 
é você escrever: “Sexualmente, doenças transmissí-
veis”; uma coisa é você escrever: “Cuide-se. Para se 
prevenir, use camisinha”. Outra coisa é você fazer o 
desenho dos caras tendo relação, e – olha o rosto! 
– tendo orgasmos, os dois, para mandar isso para 
dentro das escolas. Uma coisa é você falar: “Cuida-

do com doenças sexualmente transmissíveis” e botar 
aqui a imagem de um casal tendo relação sexual. Uma 
imagem desta aqui mexe com a sexualidade de uma 
criança. Só vai ver de perto. Uma coisa é você botar a 
frase, outra coisa é fazer isto aqui. Olha só. Olha que 
barbaridade. Antigamente, as revistas pornográficas 
que havia nas bancas, que eram vendidas escondido 
no interior, eram desenhos pornográficos. Aqui está a 
repetição dos desenhos pornográficos.

O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Senador Magno 
Malta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Uma 
coisa é você dizer: “Previna-se”. Outra coisa... Que mun-
do estão querendo criar? Que sociedade estão queren-
do criar? Ou pensam que tão somente a inclusão social, 
a compra de materiais eletrônicos, o pobre ter acesso 
a comida, isso tudo é absolutamente importante, mas 
que se dane a família? Que história é essa?

O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Senador Magno 
Malta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Se-
nador Mão Santa.

O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Nós queremos 
cumprimentá-lo pela sua luta contra as drogas, que 
estão acabando com a mais importante instituição da 
nossa Pátria, que é a família. Mas eu queria dizer que 
o Partido a que Deus me encaminhou, o Partido So-
cial Cristão, está presente aqui. O nosso Líder maior 
de fato. Há o Presidente nosso e há o Pastor Everaldo. 
Ele que tem o filho, talvez o mais novo Deputado Fe-
deral do Brasil, Felipe Pereira. Então, o Partido Social 
Cristão estará amanhã presente – é às 10 horas, não 
é? – para aquele projeto que também é contra...

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Dez 
horas. É, vai se votar o PL nº 122, que é outra aberra-
ção contra a sociedade brasileira.

O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Que desmorona 
mais ainda a família, que se constrói com amor, unindo 
homem e mulher... E Sófocles... Porque o nosso Par-
tido Social Cristão tem um símbolo, que, V. Exª sabe, 
é o peixe, que nos faz lembrar Cristo alimentando os 
companheiros famintos. Ele tem um símbolo que é uma 
fé que remove montanhas, ética na democracia e um 
programa. Aqui, é o homem em primeiro lugar. Mas o 
pai do estudo ambiental foi Sófocles, assim como Só-
crates foi o pai da sabedoria. Sófocles disse: “Muitas 
são as maravilhas da natureza, mas a mais maravi-
lhosa é o ser humano, quando se unem, pelo amor, 
macho e fêmea, para perpetuar a espécie”. Então, 
nós queremos dizer aqui que o nosso Líder Everaldo 
Parente, o Pastor, veio aqui dar a posição do Partido, 
que é justamente coincidente com aquela que V. Exª 
tinha me convidado a tomar. Amanhã, às 10 horas, 
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estarei lá, em nome do Partido Social Cristão, o que 
mais cresce e tem a doutrina cristã 

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sena-
dor Mão Santa, essa posição do seu Partido e a nossa 
posição é a posição da família, a posição da vida, a 
posição do bem maior. É a posição, Senador Sobrinho, 
de 99,9% da população brasileira.

O PL nº 122, a que ele se referia, vamos votar 
amanhã. Nós precisamos respeitar o ser humano na 
decisão da sua vida. 

Um tio meu, o Pastor Manoel Nascimento, me 
disse, uma ocasião: “Meu filho, um homem é aquilo 
que ele decide ser. Se Deus respeita a sua decisão, 
não somos nós que vamos contrariar, porque Deus 
deu livre arbítrio ao homem”. 

Os homossexuais precisam ser respeitados, nin-
guém precisa atingi-los, fazer chacota, agredi-los, 
tentar desmoralizá-los. Ninguém pode fazer isso com 
eles, nem com índio, nem com negro, nem com defi-
ciente, nem com evangélico, nem com católico, nem 
com espírita, nem com ninguém. Toda discriminação 
é nociva, nojenta, Senador Jefferson Praia, e a Cons-
tituição condena. Ninguém pode cometer crime, dis-
criminação contra raça, cor, etnia, sexo. Agora, o que 
nós não podemos é criar um império diferenciado. 
Isso não pode.

E amanhã, na CDH, eu conclamo os senhores 
para nós matarmos essa cobra no ninho.

Senador Suplicy, eu quero ser aparteado por V. 
Exª.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Aguar-
dava aqui, pacientemente, Senador Magno Malta. Pri-
meiro, quero cumprimentá-lo por essa sua incessante 
batalha, sobretudo por estar encaminhando jovens para 
outros caminhos que não o das drogas. V. Exª tem uma 
experiência pessoal de grande significado e muitas ve-
zes nos tem relatado aqui a respeito dessa sua expe-
riência tão louvável. Com respeito a essa cartilha, eu 
agradeço se depois V. Exª puder me mostrar, porque 
eu gostaria muito de conhecê-la melhor. E avalio que 
será próprio que dialoguemos com o Ministro da Saú-
de para verificar qual é o objetivo, a intenção, porque 
por tudo que tenho acompanhado do Ministro Tempo-
rão, a ênfase que ele sempre tem colocado nas suas 
exposições é a necessidade de prevenir, educando, 
informando bem aos jovens, para evitar a utilização 
de drogas. Então, gostaria de conhecer melhor, para 
que depois possamos dialogar com o Ministro Gomes 
Temporão.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – V. Exª 
me permite Senador Suplicy? Um jovem usuário de 
crack que já abandonou a família e está na rua não vai 
pegar esta cartilha para ver como ele faz o cachimbo 

melhor, como ele evita queimar as pálpebras e quei-
mar os lábios...

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu jus-
tamente gostaria de conhecer para ver os termos...

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Para 
o jovem que está na escola, que recebe isto e nunca 
usou droga na vida dele, isto aqui é um grande estímu-
lo. Isto aqui não vai para as mãos do usuário, mas está 
indo para as mãos de quem ainda está se segurando, 
que tem respaldo ou força familiar, mas que será ins-
tigado, provocado por esse tipo de atitude.

V. Exª pode continuar.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Com 

respeito à questão da descriminalização das drogas, 
gostaria de transmitir a V. Exª que acho que esse é 
um debate que deve ser considerado seriamente. Eu 
ainda me considero uma pessoa que está procurando 
se informar a respeito. V. Exª sabe, pois conviveu aqui 
com o nosso Senador Jefferson Péres, de tão saudo-
sa memória, um dos que mais dignificou esta Casa, 
que S. Exª muitas vezes colocou a opinião de que ele 
considerava importante e sério estudarmos a questão 
da descriminalização das drogas. 

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Um 
aparte, Senador Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Per-
mita só complementar.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Não, 
é para falar sobre o Jefferson. 

Ele fez esse discurso até o dia em que me sentei 
com ele e risquei para ele as fronteiras do Brasil, a nos-
sa posição perante nossos vizinhos, e mostrei para ele 
que nós nos tornaríamos o paraíso do mundo. Mostrei 
que o mesmo argumento foi feito para legalizar o álco-
ol. Ele encerrou a conversa comigo dizendo: “Então, 
Magno, só teríamos uma solução se isso acontecesse 
no mundo inteiro”. “Correto. Se fizermos só no Brasil, 
traremos o paraíso da contravenção e da desgraça 
para dentro da nossa Pátria.” A partir daquele dia, o 
Senador Jefferson Péres, entendendo o raciocino que 
faço desta tribuna, nunca mais tocou no assunto.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Lem-
bro-me das considerações dele. Conversei com ele 
a respeito. Em algumas ocasiões, na Comissão de 
Constituição e Justiça, ouvimos dele como é que ele 
acreditava que a questão da descriminalização das 
drogas faria sentido se pudesse, sobretudo, estar, por 
exemplo, em todo o continente, na direção do que V. 
Exª está colocando. Mas também quero afirmar que 
acho importante que este assunto possa ser melhor 
debatido.

Avalio que, quem sabe, possamos aqui convi-
dar, por exemplo, o ex-Presidente Fernando Henrique 
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Cardoso, para ouvirmos as suas opiniões, bem como 
outras pessoas.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Ou-
tras pessoas, não, o Minc do PT. O Minc, que é Minis-
tro e é do Partido de V. Exª. Por que só o Fernando 
Henrique?

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Perdão, 
o Ministro Carlos Minc e pessoas que tenham estuda-
do este assunto, com as diversas opiniões, a favor e 
contra. Quero aqui me dispor junto a V. Exª, se avaliar 
que será interessante realizar no Senado um debate, 
com as mais diversas opiniões sobre este tema; eu 
acho que isto será relevante e, portanto, quero colabo-
rar nesse sentido. Inclusive, com mais um ponto que V. 
Exª colocou. Eu tenho me preocupado com a questão 
da Cracolândia, com tantos jovens e pessoas das mais 
diversas idades, às vezes menores e até pessoas bem 
mais idosas. Avalio que constitui uma responsabilidade 
minha, como cidadão de São Paulo, Senador por São 
Paulo, estudar este assunto, e inclusive procurar inte-
ragir mais com aqueles que, infelizmente, estão nessa 
situação. Vou trazer algumas idéias e sugestões. Quero, 
com V. Exª, dada a sua experiência,...

(Interrupção do som.)

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ...dia-
logar a respeito desse assunto. Muito obrigado.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Agra-
deço a V. Exª, Senador Suplicy, registrando que...

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– Senador Magno Malta, se V. Exª me permite, apenas 
para concluir, já que temos outros inscritos.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Eu 
vou encerrar. 

Senador Suplicy, eu quero cumprimentar os me-
ninos do KLB, pela movimentação que estão fazendo 
em São Paulo, chamada Brasil de Cara Limpa, criando 
consciência na juventude que os admira, contra o uso 
do crack ou qualquer tipo de droga. É uma movimenta-
ção que qualquer um de nós pode fazer. Só é preciso 
ter sentimento, ter alma, disposição e entender a ne-
cessidade do envolvimento na causa, na vida humana. 
É o que estamos tentando fazer no Brasil.

Mais um minuto e encerro, Sr. Presidente. 
Encerro, dizendo a V. Exª que enviei ao Ministro 

dos Esportes – e o requerimento é assinado por mim 
e pelo Senador Arthur Virgílio –, ao Presidente da Re-
pública, ao presidente do Comitê Olímpico Brasileiro 
– COB, Sr. Carlos Arthur Nuzman; também estamos 
enviando à Comissão de Educação, convidando para 
vir à Subcomissão de Esportes, solicitação no sentido 
de que o jiu-jitsu brasileiro, a Confederação Brasileira 

de Jiu-Jitsu seja convidada a participar nas Olimpíadas 
como esporte de demonstração.

O Jiu-Jitsu brasileiro ganhou o mundo, conquis-
tou o mundo, o Brazilian Jiu-Jitsu. O mundo inteiro fala, 
a saga de vencedores, de campeões. O mundo fala 
de duas coisas sobre o Brasil; aliás, de três, porque o 
mundo admira o Presidente Lula: fala do Lula, do fu-
tebol e do jiu-jitsu.

O jiu-jitsu é o segundo esporte hoje no País, e 
seria uma brincadeira, uma vergonha uma Olimpíada 
no Brasil e eles convidarem o golfe, que não tem nada 
a ver conosco, e o jiu-jitsu não ser convidado! 

V. Exª é lutador de Judô, tem seus filhos fazendo 
a mesma prática – já que não é um esporte olímpico, 
não vamos convidar? Qualquer outro tipo de esporte 
alheio à natureza brasileira. Seria como se tivéssemos 
alguma coisa aqui e o futebol não fosse incluído. E aí o 
apelo ao Nuzman, ao Presidente Lula, ao Ministro do 
Esporte, principalmente, ao COB, porque vamos fazer 
um esforço nacional e, se preciso, um enfrentamento 
nacional, porque o jiu-jitsu precisa estar nas Olimpía-
das, convidado como esporte de apresentação.

Aquilo que os árabes estão assimilando: Abu 
Dhabi agora todos os anos tem um campeonato, e os 
brasileiros são levados para lá como ídolos, como no 
Japão e nos Estados Unidos; e aqui nós fingimos que 
não estamos vendo. 

Não quero falar ainda da parte dos patrocínios, 
mas é necessário que o jiu-jitsu esteja nas Olimpía-
das. 

Obrigado, Sr. Presidente. 
Durante o discurso do Sr. Magno Malta, 

o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Jefferson Praia.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– Concedo a palavra ao nobre Senador Mão Santa.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Pronuncia o se-
guinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Jefferson Praia, parlamentares presentes, brasileiras 
e brasileiros que nos assistem aqui, no plenário, e pelo 
sistema de comunicação do Senado, Senador Osvaldo 
Sobrinho, até agora, estamos aqui e eu serei breve, 
mas eu não poderia deixar de falar.

Apagão, todos nós sabemos que houve, mas 
interessante: quatro, cinco horas, a causa. Agora, eu 
diria como o Presidente Luiz Inácio diz: nunca antes 
houve tanto apagão no Nordeste, onde eu moro. Mas 
é muito, é muito, é muito! Nunca se viu um sistema 
tão incompetente de energia no Nordeste. No Piauí, 
cujo Governo do Estado é do Partido dos Trabalhado-
res, sucatearam a nossa companhia energética. Isso 
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é rotina – viu, José Nery? – no Piauí e o povo já se 
acostumou.

Agora é que aconteceu essa repercussão porque 
o Sul é mais rico e poderoso. Mas o apagão energéti-
co da Companhia Energética do Piauí (Cepisa) nunca 
antes houve. Nós já tínhamos nos acostumado com o 
apagão moral do governo PT do Piauí. Ele é chamado 
hoje “Governo Dias de Mentira”, porque o nome dele é 
Dias – “Dias de Mentira”. Viu, Osvaldo Sobrinho?

Então isso existe, é comum, é habitual, o povo 
está quase assim... É freqüente, é diário o apagão no 
Estado do Piauí. Sucateada a Cepisa no “Governo 
Dias de Mentira”. 

Mas fiquei até agora, José Nery, porque eu trago o 
artigo do homem mais lúcido do País. Se nós estamos 
na democracia, nós devemos a ele: Paulo Brossard. 
Jornalista Osvaldo Sobrinho, eu li o livro dele de 80 
anos. É um encanto. Ele fazia aqui, Eduardo Suplicy, 
pronunciamentos de três horas, três horas e meia. 
Quando ele era do MDB – aquele MDB do passado, 
de vergonha – e Petrônio Portella, que liderava e era 
Presidente da Casa pelo partido do Governo, a Arena, 
limitou-o a poder usar só uma hora. Ai ele tinha que 
fazer três por semana, para acordar o Brasil para lutar 
pela redemocratização.

Mas eu trago Paulo Brossard aqui porque não 
pode ficar só lá no Rio Grande do Sul. E digo, como 
Héctor Cámpora... Lembra-se, Eduardo Suplicy? Héc-
tor Cámpora, o primeiro presidente eleito depois do 
regime militar da Argentina, anistiou Perón, deixou 
Perón voltar. E aí, Jefferson Praia, ele renunciou para 
que houvesse outra eleição. Entendeu, Osvaldo So-
brinho? E disseram: “Por quê?” Ele respondeu: “Perón 
é mais do que o sol para a Argentina. O sol ilumina 
de dia e Perón ilumina dia e noite”. A mesma coisa é 
Paulo Brossard. Ele é nosso sol e nossa lua. Lá do 
Rio Grande do Sul, ele tem que ganhar e ganhar aqui, 
daí eu trazer o artigo dele – ouviu, José Nery? – para 
iluminar o apagão, iluminar o Piauí, que vive “dias de 
Mentira”, iluminar o Brasil.

Ô José Nery, atentai bem! Jornal Zero Hora: “O 
apagão da lei”, por Paulo Brossard. Essa é que é a 
desgraça maior: “O Apagão da Lei”, por Paulo Bros-
sard. Atentai à gravidade! Nunca antes nós estivemos 
diante de um apagão da lei iminente. Maior líder do 
período de redemocratização, ele, Ministro da Justiça, 
do Superior Tribunal Federal, professor, gaúcho. Os 
gaúchos sempre têm essa história na construção da 
beleza da política – desde a Guerra dos Farrapos, de 
Bento Gonçalves e dos lanceiros negros.

“O apagão da lei”, por Paulo Brossard. Este artigo 
não poderia ficar restrito ao Rio Grande do Sul, e nós 

o trazemos ao Brasil. Olhem que dificilmente eu faço 
discurso escrito, mas eu vou ler as palavras dele:

“O apagão da lei”.
Eu até gostei porque sempre que me refiro é: 

“Presidente Luiz Inácio, Presidente Luiz Inácio”. Mas 
eu acho que eu estou certo, porque o mestre, a maior 
autoridade da democracia do nosso País hoje é Pau-
lo Brossard.

Tenho sido extremante parcimonioso em 
relação à posição do presidente Luiz Inácio 
quanto à sua sucessão e a sua eleita. Mas 
é tempo de notar que o apoio do Presidente 
Washington Luís ao nome de Júlio Prestes, 
que levou à Revolução de 30...

Atentai bem, brasileiros, brasileiras e homens da 
Justiça. Acordai! Está aqui o grito:

...Mas é tempo de notar que o apoio do 
Presidente Washington Luís ao nome de Júlio 
Prestes [Washington Luís era o Presidente, e 
Júlio Prestes era o candidato dele – seria a 
Dilma] que levou à Revolução de 30 e abriu 
generalizada perturbação ao longo de três 
gerações, não seria a décima centésima mi-
lionésima parte do que hoje vem sendo publi-
camente praticado a céu aberto.

Ô, Osvaldo Sobrinho, você já viu...? Eduardo 
Suplicy, acorda, vai lá no Luiz Inácio. Isso aqui é um 
tapa na cara! Isso aqui não é qualquer um não; é o 
Paulo Brossard, a história, ele denunciando que está 
antevendo uma mudança de regime. Ele está dizendo, 
o Paulo Brossard, o profeta da democracia, o que fez 
nascer a democracia, ele está advertindo que:

(...) levou à Revolução de 30 e abriu ge-
neralizada perturbação ao longo de três gera-
ções, não seria a décima centésima milionési-
ma parte do que hoje vem sendo publicamente 
praticado a céu aberto. [Atentai bem, senhores 
responsáveis pela justiça.]

E não é só. Isso pode gerar dissabores, 
ferindo até a normalidade institucional. Não 
é segredo para ninguém que, em casos infi-
nitamente mais leves, a Justiça Eleitoral tem 
considerado inelegíveis futuros candidatos, 
por terem praticado atos esparsos antes da 
escolha das candidaturas e antes de aberto o 
período legal da campanha eleitoral. 

A Justiça Eleitoral vai deixar de ver o que 
é público e notório, comprometendo-se perante 
a nação pela complacência frente ao abuso, ou 
vai ter de aplicar sanções cirúrgicas em face 
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de gravidade e da insolência da prática? Existe 
a lei e ela não pode ser apagada.

É esse homem aqui! Ouviu, José Nery? Esse 
homem nos despertando contra essa bandidagem 
que aí está.

São situações que nem um cego pode 
negar e não poderá ser ignorado pela Justiça 
Eleitoral, Justiça que, dia a dia, tem crescido 
aos olhos da nação por sua imparcialidade e 
independência. Faz algum tempo, dia e noite, 
a escolhida do presidente para sua sucessão 
ocupa a eminência inerente à escolha do chefe 
e, sem exagero, é, notória e inequivocamente, 
a princesa da coroa.

Brasileiras e brasileiros, nós vivemos um grave 
momento – está ouvindo, ô Osvaldo Sobrinho? Aqui 
adverte a maior autoridade moral e política da história 
viva hoje do nosso País, Paulo Brossard. Isso é o que 
ele teme. Aí ele continua numa análise. Como eu la-
mento o apagão no Piauí constante, as repercussões, 
mas diante dos prejuízos financeiros, ele se preocu-
pa muito mais com o apagão da lei que nós vivemos 
no Brasil.

Atentai bem. Vamos todos estar atentos à denún-
cia do mais notável jurista do Brasil hoje vivo. Atentai 
bem, Luiz Inácio. Nunca antes as instituições demo-
cráticas estiveram tão próximas de um apagão. Ele 
denuncia que a ditadura Vargas viveu e nasceu por 
ações do governante Washington Luís. Ele diz aqui: 
“Não seria a décima centésima milionésima parte do 
que hoje vem sendo publicamente praticado a céu 
aberto” pelo governante que está aí.

Então, homens de bem, homens de juízo, homens 
responsáveis, brasileiras e brasileiros democráticos, 
vamos estar atentos à denúncia de Paulo Brossard, a 
maior força viva do Estado democrático de Direito do 
nosso Brasil.

O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT) – Sr. 
Presidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– V. Exª tem a palavra.

O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ten-
do em vista o adiantado da hora – e eu estou inscrito 
para falar depois –, como tenho o Prefeito da capital 
do Estado de Mato Grosso me aguardando para uma 
reunião ainda, quero somente fazer uma comunicação 
do regozijo, da alegria e da felicidade que eu tenho de 
ver que, no dia de hoje, parou a greve dos médicos em 
Cuiabá, uma greve que já vinha há mais de 60 dias 
incomodando, inclusive, a tranquilidade da cidade e 

daqueles que precisam da saúde pública para ameni-
zar as suas dores. 

Dessa forma, graças a Deus, depois de um tra-
balho muito bem feito pelo Prefeito Wilson Santos, pelo 
Vice-Prefeito Chico Galindo, por várias autoridades 
que trabalharam, o Secretário Luiz Soares, que luta-
ram junto com outras autoridades, aqueles elementos 
que compunham a comissão de greve chegaram ao 
consenso de que, na verdade, deveriam voltar. Logi-
camente, todos cederam, de ambas as partes, e, com 
isso, nós conseguimos voltar à felicidade e à paz na 
saúde de Cuiabá.

Indiscutivelmente, a saúde no Mato Grosso ainda 
é muito precária, com situações difíceis. Precisamos 
investir bastante, precisamos fazer grandes investimen-
tos, para que possa, na verdade, o povo daquele Estado 
não sofrer tanto o que vem sofrendo, mas acredito que 
já foi um passo que demos, já foi um avanço quando 
houve a compreensão tanto dos sindicalistas, como 
do Prefeito municipal, e o Prefeito Wilson Santos, que, 
com muita boa vontade, trabalhou nesse sentido, foi 
ao sacrifício. Mesmo com as finanças combalidas da 
Prefeitura, foi em busca de uma solução que pudesse 
diminuir o sofrimento do povo daquela cidade.

Portanto, quero aqui regozijar, cumprimentar o 
Sr. Prefeito Wilson Santos, a comissão de greve, que 
estava lá e que também teve compreensão, e cumpri-
mentar todas as autoridades, principalmente o Vice-
Prefeito Chico Galindo, que trabalhou, lutou, que este-
ve, nesse tempo todo, à frente do processo junto com 
o Secretário Luiz Soares. Portanto, tenho certeza de 
que a compreensão, a boa vontade, o espírito públi-
co atingiram a todos, e todos fizeram com que esse 
movimento paralisasse, e a saúde pública voltasse à 
normalidade no Mato Grosso.

Portanto, a todos eles que participaram deste 
evento para voltar à paz, quero aqui deixar os meus pa-
rabéns e a felicitação no sentido de que a gente possa 
fazer o melhor por Mato Grosso e por Cuiabá.

Muito obrigado, Excelência.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 

AM) – Concedo a palavra, pela Liderança do PSOL, 
ao nobre Senador José Nery.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Como Líder, 
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Jefferson Praia, Srªs e Srs. 
Senadores, na última sexta-feira, visitei na prisão da 
Papuda, exatamente no CIR, Centro de Internamento e 
Reeducação, o ativista político e preso político italiano 
Cesare Battisti. Na ocasião, Cesare Battisti comunicou 
que, a partir daquela data, estava em greve de fome 
pela garantia de seus direitos de refugiado político no 
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Brasil, concedidos por ato do Sr. Ministro da Justiça 
Tarso Genro em 14 de janeiro de 2009. 

Cesare Battisti resolveu adotar esse método ex-
tremo de luta para solicitar ao Supremo Tribunal Fe-
deral, que vem apreciando o processo de sua extradi-
ção desde o mês de agosto – processo iniciado pelo 
governo italiano... A segunda sessão de julgamento 
ocorreu na quinta-feira passada e agora falta o voto de 
Minerva, de desempate, naquele processo de extradi-
ção, voto esse que será proferido pelo Ministro Gilmar 
Mendes, Presidente do Supremo Tribunal Federal, da-
qui a exatamente dezesseis horas e dezenove minu-
tos, visto que o início da sessão para a apresentação 
e apreciação do voto do Ministro Gilmar Mendes está 
marcado para amanhã, às 14h, no plenário do Supre-
mo Tribunal Federal.

Manifestou-se hoje à tarde um expressivo grupo 
de representação de movimentos sociais, como a União 
Nacional dos Estudantes, a Central Única dos Traba-
lhadores, a Comissão de Justiça e Paz da CNBB, bem 
como uma representação de parlamentares, Senado-
res e Deputados, da Comissão de Direitos Humanos 
do Senado e da Comissão de Direitos Humanos da 
Câmara dos Deputados. Delegação essa composta 
pelos Senadores Eduardo Suplicy, João Pedro, Fátima 
Cleide, Paulo Duque e Marcelo Crivella e, pela Câmara 
dos Deputados, o Presidente da Comissão de Direitos 
Humanos, Deputado Luiz Couto, o Vice-Presidente, 
Deputado Pedro Wilson, o Deputado Ivan Valente, o 
Deputado Veloso, da Bahia, o Deputado Pedro Ribeiro, 
o Deputado Praciano e o Deputado Chico Alencar. 

O grupo de solidariedade a Battisti é composto 
por 48 pessoas. Além dos Srs. Parlamentares que citei, 
representantes de movimentos sociais e de entidades 
da sociedade civil brasileira foram prestar solidariedade 
a Battisti, que se encontra em greve de fome há cinco 
dias, e reafirmar a nossa luta em defesa do direito de 
refugiado político, conquistado a partir de ato do Minis-
tro da Justiça assinado em 14 de janeiro de 2009. 

Tristemente, esse ato de caráter administrativo 
e da ordem das relações internacionais do Brasil, que 
cabem ao Poder Executivo cuidar, não foi plenamente 
respeitado e, portanto, não foram garantidos os direitos 
do refugiado. O Supremo Tribunal Federal deu segui-
mento à apreciação do processo de extradição movido 
pela República da Itália com vistas a fazer com que 
Battisti lá cumpra decisões judiciais bastante questio-
náveis, decisões que se baseiam em processos com 
gravíssimos problemas de credibilidade, como a au-
sência de sua assinatura em autorização para que o 
advogado pudesse defendê-lo, além de vários aspectos 
técnicos que não foram observados no processo em 

que ele, como lutador e militante de causas políticas 
e sociais, acabou sendo acusado.

O Supremo deu continuidade à apreciação do 
processo de extradição depois do ato do Poder Exe-
cutivo concedendo refúgio. A apreciação dos Ministros 
do Supremo resultou num empate de quatro votos a 
quatro, faltando agora o voto de Minerva, o voto que 
decidirá esse processo de extradição.

Nós queremos aqui, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, manifestar, mais uma vez, a nossa solida-
riedade à luta e àqueles que têm se irmanado a Battisti 
para que sejam observados direitos consagrados na 
Constituição Brasileira e na Lei nº 9.474, de 1977, que 
trata dos direitos dos refugiados e da concessão de 
asilo político e, principalmente, para que seja honrada 
nossa tradição de acolhimento a perseguidos vindos 
de outros países.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
me concede um aparte, Senador José Nery?

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Já concede-
rei o aparte ao Senador Eduardo Suplicy. Antes dis-
so, queria assinalar que a greve de fome iniciada por 
Cesare Battisti na última sexta-feira vem recebendo 
a solidariedade de vários segmentos da sociedade 
brasileira, movimentos sociais, movimentos sindicais, 
partidos políticos e parlamentares.

Faço questão de registrar, por sua importância, 
a moção de apoio ao refugiado político Cesare Battis-
ti aprovada no XIV Congresso Nacional da Juventu-
de Socialista do PDT. E, ao citar o PDT, eu homena-
geio o Senador Jefferson Praia, que, neste momento, 
preside a sessão. A Juventude Socialista do PDT do 
Distrito Federal encaminhou uma moção de apoio ao 
refugiado político Cesare Battisti, preso em Brasília e 
aguardando julgamento de extradição pelo Supremo 
Tribunal Federal.

Essa moção foi apoiada por mais de quinhentos 
jovens de diversos Estados brasileiros, presentes na 
Convenção Nacional da Juventude Socialista, expres-
sando a confiança de que a decisão obedeça a Consti-
tuição Brasileira, a Lei dos Refugiados e, em especial, 
a nossa tradição.

Considero importante, Senador Suplicy, que seja 
justamente uma parcela de jovens que militam na po-
lítica, construindo seu ideário e suas lutas em prol de 
um Brasil melhor, que tenha se manifestado através 
dessa moção de apoio à causa do refúgio para Ce-
sare Battisti.

É com satisfação que concedo um aparte ao Se-
nador Eduardo Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se-
nador José Nery, é possível que algumas mensagens 
tenham chegado a V. Exª de pessoas que, para mim, 
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às vezes têm escrito questionando como tenho de-
fendido esse italiano que teria cometido assassinatos. 
Tal como V. Exª, algumas pessoas estudaram isso a 
fundo. Dentre essas pessoas está a arqueóloga, histo-
riadora e escritora Fred Vargas, que tem quatro livros 
na lista dos livros mais vendidos na França, como por 
exemplo Um Lugar Incerto, o que denota que é consi-
derada, na França, certamente uma grande escritora. 
Ela procurou averiguar, nos últimos cinco anos, tudo 
o que aconteceu ao longo da vida de Cesare Battis-
ti, bem como as evidências sobre se teria ele ou não 
cometido aqueles quatro assassinatos que o levaram 
à condenação pela corte italiana e, depois, pela corte 
européia, à prisão perpétua. Chegou ela à conclusão 
– e assim eu avalio – que ele não cometeu os quatro 
assassinatos. 

E isso está sendo objeto de julgamento pelo Su-
premo Tribunal Federal (STF), pois os onze Ministros, 
na medida em que estiverem com a disposição de es-
tudar a fundo essa matéria, chegarão a uma conclusão 
semelhante àquela adotada pelo Ministro da Justiça, 
Tarso Genro: que a melhor decisão é conceder o di-
reito de refúgio. Gostaria de, em aparte a V. Exª, trazer 
aqui uma informação que acredito seja de grande rele-
vância: a carta pessoal que Fred Vargas encaminhou 
ontem, em francês, para o Ministro Gilmar Mendes. 
Como ela pediu que eu a encaminhasse, providenciei 
que fosse encaminhada ao Ministro Gilmar Mendes, 
Presidente do STF, em francês, ontem. Hoje, no final 
da manhã, encaminhei-a em português. Diz a carta 
de Fred Vargas:

Paris, 16 de novembro de 2009.
À Sua Excelência o Senhor
Ministro GILMAR FERREIRA MENDES
Senhor Ministro,
Sabemos, Vossa Excelência e eu, que 

não partilhamos a mesma opinião sobre o 
caso Cesare Battisti. Se eu me permito ainda 
escrever a Vossa Excelência é porque real-
mente acredito que as nossas divergências 
ideológicas não têm importância em face da 
verdadeira justiça que Vossa Excelência re-
presenta. Acredito também que, embora apa-
rentemente ‘opositores’, nada nos proíbe de 
dialogar.

É verdade que nunca ousei pedir a Vossa 
Excelência que me recebesse durante as dez 
viagens que fiz ao Brasil para acompanhar o 
caso, porque todo mundo me disse que era ‘inú-
til’. Agora, lamento sinceramente por isso.

A última vez que eu cruzei com Vossa 
Excelência no Supremo Tribunal, nossos olhos 
se evitaram, como Vossa Excelência poderá se 

lembrar. Fiquei muito triste depois. Mas penso 
que, talvez, Vossa Excelência tivesse se recu-
sado a me receber, caso eu pedisse. Mas é 
certo que Vossa Excelência sabe que eu tra-
balhei durante cinco anos, sem qualquer viés 
ideológico, estudando o caso Battisti.

Conheço cada detalhe do processo ita-
liano e cada elemento real que comprova que 
esse homem não matou qualquer pessoa. Esse 
homem nunca foi um líder de grupo, nunca foi 
um assassino.

No fundo, sou uma historiadora; não sou 
militante; para mim, somente a verdade im-
porta. Vossa Excelência será, proximamente, 
o responsável pelo destino de Battisti. É uma 
carga muito pesada, seja no sentido legal, seja 
no sentido moral. Por fim, é especialmente uma 
carga histórica, cuja memória permanecerá 
gravada no futuro.

Senhor Ministro Gilmar Mendes, com 
todo o respeito que devo a Vossa Excelência, 
eu declaro, solenemente, sem qualquer ideo-
logia ou carga política, só com um espírito de 
verdade histórica, que os verdadeiros assas-
sinos do grupo dos PAC são Pietro Mutti (ho-
micídio Santoro); Memeo, Grimaldi, Fatone e 
Massala (homicídio Torregiani); e Giacomin e 
Pietro Mutti (homicídio Sabbadin). Quanto ao 
assassinato de Campagna, a arma utilizada 
pertencia a Memeo (o mesmo que matou Tor-
regiani), e o assassino era 20 centímetros mais 
alto que Battisti [ela aqui está se referindo a 
uma testemunha que teria visto e denunciado, 
como se fosse Battisti, uma pessoa com vinte 
centímetros a mais].

Vossa Excelência sabe, lá no fundo, que 
Cesare Battisti não participou de qualquer um 
desses crimes e que ele saiu, definitivamente, 
do grupo dos PAC [Proletários Armados pelo 
Comunismo], quando tomou conhecimento 
do primeiro assassinato, o de Santoro. Vossa 
Excelência sabe que aqueles que o acusaram, 
na sua ausência, foram os verdadeiros assas-
sinos ou foram cúmplices nas mortes. Vossa 
Excelência sabe que esses homens fabricaram 
três procurações falsas para representar Bat-
tisti durante os onze anos do processo, para 
poder incriminá-lo no lugar deles.

Somos diferentes, eu e Vossa Excelên-
cia, apenas em aparência, pois creio que o 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, com 
sua inteligência e sua visão esclarecida, tão 
renomada, não pode colocar em risco a sua 
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própria reputação, bem como a do STF, na 
extradição de um homem contra o qual não 
há uma única prova de culpabilidade.

Vossa Excelência sabe que a evidente 
inocência de Battisti será um dia reconheci-
da pela História, mais cedo ou mais tarde, e, 
provavelmente, isso ocorra muito em breve. 
Penso que Vossa Excelência será grande-
mente reconhecido, face à justiça mundial, se 
admitir que há uma imensa dúvida, que torna 
a extradição impossível.

Uma grande parte da Europa está com 
os olhos fixos em Vossa Excelência, portador 
de nossas esperanças de verdadeira justiça e 
de respeito ao Direito. Nós sabemos, também, 
que Cesare Battisti nunca teve a oportunidade, 
em sua vida, de poder se explicar perante um 
juiz. Vossa Excelência poderia vê-lo? Poderia 
ouvi-lo? Compreendê-lo? Ele que, na verdade, 
teve, quando ainda muito jovem, como ‘falta’ 
apenas acreditar num futuro melhor para a 
humanidade? Senhor Ministro, ele é um ho-
mem de grande bondade, generosidade e ele-
gância também. É por isso que ele escolheu, 
após longo tempo, viver e morrer na terra do 
Brasil, que ele sinceramente ama. Ele não 
escolheu a Itália.

Na vida dos homens, o papel de Vossa 
Excelência, daquele que diz que a verdadeira 
justiça será sempre maior e perpétua, não será 
o mesmo papel de um homem que aceita julgar 
às cegas um prisioneiro esgotado.

Senhor Ministro, Cesare Battisti nunca 
matou qualquer pessoa, nada tendo repre-
sentado durante a Revolução Italiana. Ele foi, 
simplesmente, um pequenino idealista que 
deixou o seu grupo, desde que este grupo 
passou a adotar ações que tinham por alvo 
ferir e matar pessoas.

Finalmente, não creio que Sua Excelên-
cia possa comprometer seu nome e sua im-
portante função num trágico erro judicial que 
a história jamais esqueceria.

Tenho grande confiança na sabedoria 
de Vossa Excelência, esperando que ela dê 
um pouco de crédito às minhas sinceras pa-
lavras.

Com a expressão da mais alta consi-
deração,

Fred Vargas.

Senador José Nery, veja que, aqui, Fred Vargas 
diz ao Presidente Gilmar Mendes: “Poderia V. Exª vê-lo? 
Poderia ouvi-lo? Compreendê-lo?”. Sim, o Presidente 

Gilmar Mendes pode perfeitamente fazê-lo, porque há 
dúvidas, ainda mais diante do placar de 4 X 4. Por que, 
então, não chamar amanhã Cesare Battisti, para, olho 
no olho, perante os Ministros do Supremo Tribunal Fe-
deral, perguntarem a ele aquilo que nenhum outro juiz 
na Itália ou na Europa lhe perguntou? Poderiam lhe 
perguntar: “Você matou qualquer desses homens? Você 
matou Santoro? Você matou Torregiani? Você matou 
Sabbadin? Você matou Campagna? Onde você esta-
va quando ocorreram esse homicídios?”. Seria próprio 
que ele pudesse dirimir toda e qualquer dúvida e que 
quem realmente quisesse saber das coisas tomasse 
a decisão com base na verdade. Hoje, V. Exª estava 
ao meu lado quando Cesare Battisti nos explicou que 
ontem... E, aqui, há algo pelo que quero cumprimentar 
V. Exª, pois o Diretor do CIR da Papuda, Sr. Márcio, 
providenciou que ontem um médico pudesse examinar 
como estava Cesare Battisti, em função de sua greve 
de fome. E o médico recomendou a ele que recebesse 
soro por causa do natural enfraquecimento. Ele aceitou 
tomar o soro ontem, mas hoje já disse que não mais 
o faria. E V. Exª estava ao meu lado quando eu disse 
a Cesare Battisti: “Olhe, recomendo que você possa 
tomar o soro, para, inclusive, estar mais forte amanhã, 
porque, na hipótese de você ser chamado para ir ao 
Supremo, será bom que você esteja em boas condições 
para, eventualmente, explicar qualquer dúvida que por-
ventura surja por parte dos Ministros”. Espero que ele 
siga essa recomendação. Percebi que V. Exª até anuiu 
nessa mesma direção. Aproveito esta oportunidade, 
porque, hoje, V. Exª teve a boa iniciativa de, perante 
todos os Parlamentares e aquelas 48 pessoas que es-
tavam lá, dizer do nosso cumprimento, do de V. Exª e 
de todos nós que ali estávamos, pela atenção que os 
responsáveis pela Papuda tiveram com todos aqueles 
que estavam na Papuda, inclusive com Cesare Battisti. 
É necessário ressaltar que ali Cesare Battisti tem sido 
tratado com o devido respeito, e somos testemunhas 
disso, inclusive a Fred Vargas, que algumas vezes o 
visitou. Ela veio dez vezes ao Brasil, desde o começo 
de 2007 até agora, para estudar a questão, para se 
dedicar a esse caso, sempre às próprias custas. Ela 
tem recursos por causa do sucesso dos seus livros. 
Mas resolveu dedicar-se, como poucas pessoas que 
conheço, a uma causa em busca da verdade, da rea-
lização da justiça. É por isso que faço, aqui, um apelo 
ao Ministro Gilmar Mendes. É importante respeitar uma 
pessoa que dedica sua vida ao desvendar da verdade, 
para que a justiça seja realizada. E ninguém mais do 
que o Presidente do Supremo Tribunal Federal tem o 
dever de procurar saber a verdade completa sobre o 
que aconteceu na Itália e sobre como, nem sempre, 
Cesare Battisti teve o devido direito de defesa. Ao con-
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trário, ele foi julgado e condenado em ausência, inclu-
sive com falsas procurações por parte dos defensores 
que estiveram na corte italiana e na corte europeia, 
coniventes que foram com os que receberam o bene-
fício da delação premiada. Finalmente, é importante 
dizer ao governo italiano que Pietro Mutti, o principal 
acusador de Cesare Battisti, disse à revista Panorama
ter dado uma entrevista há alguns meses atrás, mas 
não foi revelado pela revista onde ele estava, o que ele 
faz e onde ele mora. Não foi revelado seu rosto. A foto 
de Pietro Mutti foi a do tempo em que ele era do grupo 
dos PAC, companheiro de Cesare Battisti. O próprio 
Cesare Battisti o reconheceu pela foto publicada.

E Cesare Battisti está aí, com a disposição de 
aparecer perante o Supremo Tribunal Federal e ex-
plicar de fato tudo o que aconteceu, inclusive, como, 
a partir do dia da morte de Aldo Moro, ele renunciou 
a utilizar quaisquer armas que pudessem ferir e, ain-
da mais, matar alguém. Quero cumprimentar V. Exª 
pela maneira como resolveu, também, inclusive como 
membro da Comissão de Direitos Humanos, propiciar 
este momento em que quase vinte Parlamentares... 
Quarenta e oito pessoas estiveram lá, e o próprio Ce-
sare Battisti disse que viveu hoje um momento muito 
importante e significativo de sua vida, no aguardo da 
importante decisão que o Supremo Tribunal Federal 
terá amanhã. Meus cumprimentos a V. Exª.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Agradeço 
esse brilhante aparte do Senador Suplicy, em que teve 
oportunidade de ler a carta da escritora Fred Vargas, 
que lidera a luta, no plano internacional, pelo reconhe-
cimento da inocência de Cesare Battisti dos crimes de 
que é acusado na Itália, julgado à revelia, e também 
por termos tido a oportunidade hoje de compartilhar 
aquele momento em que Cesare Battisti, que está no 
quinto dia de greve de fome, agradeceu, emocionado, 
o apoio do Governo brasileiro, porque o Governo bra-
sileiro concedeu-lhe o asilo político. Agradeceu aos 
Parlamentares de diversos partidos que têm apoiado 
a sua causa e aos movimentos sociais que constituí-
ram comitê de solidariedade e apoio.

Pude também assistir, não menos emocionado, 
à cobrança dele, Senador Jefferson Praia, Senador 
Osvaldo Sobrinho, Senador Magno Malta, para ser 
ouvido. Ele disse que, nesse processo todo, como re-
latou a escritora Fred Vargas: “Nunca fui ouvido por 
um delegado de polícia ou por um juiz. Esperava que 
essa oportunidade pudesse me ser concedida no jul-
gamento do processo de extradição no Supremo Tri-
bunal Federal”.

Então, queria também, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, informar que, na sexta-feira, quando es-
tive com Cesare Battisti, ele me entregou uma carta, 

dirigida ao Presidente Lula e ao povo brasileiro, carta 
esta que fiz chegar às mãos do Presidente Lula pelo 
Ministro Luiz Dulci que, como o Presidente, esteve na 
comitiva que visitou a França e a Itália neste final de 
semana.

Carta Aberta 
Ao Excelentíssimo Senhor
Luís Inácio Lula Da Silva
Presidente da República Federativa do 

Brasil
Supremo Magistrado da Nação Brasi-

leira 
Ao Povo Brasileiro 

Vou ler alguns trechos: “Trinta anos mudam muitas 
coisas na vida dos homens, e às vezes fazem uma vida 
toda. (O homem em revolta – Albert Camus)”

Diz ele: 
Se olharmos um pouco nosso passado 

a partir de um ponto de vista histórico, quan-
tos entre nós, podem sinceramente dizer que 
nunca desejou afirmar a própria humanidade, 
de desenvolvê-la em todos os seus aspectos 
em uma ampla liberdade. Poucos. Pouquís-
simos são os homens e mulheres de minha 
geração que não sonharam com um mundo 
diferente, mais justo.

Entretanto, frequentemente, por pura 
curiosidade ou circunstâncias, somente al-
guns decidiram lançar-se na luta, sacrificando 
a própria vida.

A minha história pessoal é notoriamente 
bastante conhecida para voltar de novo sobre 
as reações da escolha que me levou à luta 
armada. Apenas sei que éramos milhares, e 
que alguns morreram, outros estão presos, e 
muitos exilados.

Sabíamos que podia acabar assim. Quan-
tos foram os exemplos de revolução que faliram 
e que a história já nos havia revelado? Ainda 
assim, recomeçamos, erramos e até perdemos. 
Não tudo! Os sonhos continuam!

Muitas conquistas sociais que hoje os 
italianos estão usufruindo foram conquistadas 
graças ao sangue derramado por esses com-
panheiros da utopia. Eu sou fruto desses anos 
70, assim como muitos outros aqui no Brasil, 
inclusive muitos companheiros que hoje são 
responsáveis pelos destinos do povo brasi-
leiro. Eu, na verdade, não perdi nada, porque 
não lutei por algo que podia levar comigo. Mas 
agora, detido aqui no Brasil não posso acei-
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tar a humilhação de ser tratado de criminoso 
comum.

Por isso, frente à surpreendente obstina-
ção de alguns ministros do STF que não que-
rem ver o que era realmente a Itália dos anos 
70, que me negam a intenção de meus atos, 
que fecharam os olhos frente à total falta de 
provas técnicas de minha culpabilidade refe-
rente aos quatro homicídios a mim atribuídos; 
não reconhecem a revelia do meu julgamento; 
a prescrição e quem sabe qual outro impedi-
mento à extradição.

Além de tudo, é surpreendente e absurdo 
que a Itália tenha me condenado por ativismo 
político e no Brasil alguns poucos teimam em 
me extraditar com base em envolvimento em 
crime comum. É um absurdo, principalmente 
por ter recebido do Governo Brasileiro a con-
dição de refugiado, decisão à qual serei eter-
namente grato.

E frente ao fato das enormes dificulda-
des de ganhar essa batalha contra o podero-
so governo italiano, o qual usou de todos os 
argumentos, ferramentas e armas, não me 
resta outra alternativa a não ser desde agora 
entrar em “GREVE DE FOME TOTAL”, com o 
objetivo de que me sejam concedidos os di-
reitos estabelecidos no estatuto do refugiado 
e preso político.

Espero com isso impedir, num último ato 
de desespero, esta extradição que, para mim, 
equivale a uma pena de morte.

Sr. Presidente, requeiro a V. Exª que o trecho final 
da carta seja inserido nos Anais das Casa. 

Ele encerra com estas palavras a carta do Pre-
sidente Lula: “Entrego minha vida nas mãos de V. Exª 
e do Povo Brasileiro.”

Sr. Presidente, hoje mesmo a filha de Olga Be-
nário e de Luiz Carlos Prestes também subscreveu 
uma carta ao Presidente Lula para que mantenha no 
País Cesare Battisti. Entre outras afirmações diz Anita 
Leocádio Prestes:

Na qualidade de filho de Olga Benário 
Prestes, extraditada pelo Governo Vargas para 
a Alemanha nazista, para ser sacrificada numa 
câmara de gás, sinto-me no dever de subscre-
ver a carta escrita pelo senhor. Carlos Lun-
garzo, da Anistia Internacional, na certeza de 
que seu compromisso em defesa dos direitos 
humanos não permitirá que seja cometido pelo 
Brasil o crime de entregar Cesare Battisti a um 

destino semelhante ao vivido por minha mãe, 
por minha família. 

Foi o que escreveu Anita Leocádio Prestes. 
Sr. Presidente, quero encerrar o meu pronuncia-

mento, lendo um manifesto que contém apenas cinco 
pontos, que, a meu ver, resumem de forma muito pre-
ciosa o desejo, os argumentos e o sentido dessa luta 
pela liberdade de Cesare Battisti, mas principalmente 
a luta para preservar a Constituição brasileira, a Lei do 
Refúgio e a nossa tradição de País que tem acolhido 
perseguidos políticos não só quem tem origem na luta 
socialista, na luta de esquerda, mas também persegui-
dos políticos, inclusive, vinculados a ditaduras, como é 
o caso do ex-Presidente Alfredo Stroessner. 

Quero ler, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
Senador Paim, Senador Suplicy, Senador Osvaldo 
Sobrinho: 

Manifesto em defesa do direito ao refúgio, 
lido em ato público, na Faculdade de Direito do 
Rio de Janeiro, em 5 de outubro de 2009. 

Em breve, o Supremo Tribunal Federal 
julgará definitivamente o Pedido de Extradição 
nº 10.085, referente ao cidadão italiano Cesa-
re Battisti. Nós abaixo assinados, cientes da 
vinculação do Estado brasileiro à prevalência 
dos direitos humanos em suas relações in-
ternacionais (art. 4º, inciso II da Constituição 
Federal), dirigimos à sociedade em geral e ao 
STF, em particular, para ponderar que: 

a) a concessão de refúgio representa um 
instrumento de fundamental importância para 
a proteção da pessoa humana, tendo previs-
to na Constituição Federal como princípio de 
política externa, visando à preservação dos 
direitos humanos e da democracia; 

b) A participação do Judiciário no pro-
cesso de extradição se caracteriza por sua 
função protetiva e representa uma garantia 
ao extraditando, impedindo sua entrega ile-
gal ou abusiva a outro país, conforme sólida 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
Nesse sentido, a judicialização da extradição 
não pode servir ao propósito inverso: modificar 
o já reconhecido, o status de refugiado autori-
zando sua extradição; 

c) a inversão da função protetiva do STF 
no processo de extradição – transformando-o 
na principal instância de reconhecimento ou 
não da condição de refugiado – representa um 
enfraquecimento da democracia e dos prin-
cípios fundamentais que regem a República 
Federativa do Brasil; 
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d) A profunda divergência entre os vo-
tos e a polarização da Corte sobre o caso de-
monstram existir relevantes dúvidas quanto 
aos pressupostos dessa extradição. Nessa 
hipótese, considerando as consequências pe-
nais que recaem sobre o extraditando (aplica-
ção da pena de prisão perpétua), recomenda-
se a aplicação do princípio in dubio, pro reo, 
determinando-se a extinção do processo de 
extradição;

e) A continuidade do processo de extra-
dição contraria – e eu acrescento por minhas 
próprias palavras – frontalmente o art. 33 da 
Lei 9.474, de 1997, segundo o qual o reco-
nhecimento da condição de refugiado obsta 
[ou seja, impede] o seguimento de qualquer 
pedido de extradição baseado nos fatos que 
fundamentaram a concessão de refúgio;

f) a eventual autorização de extradição 
nessas condições produzirá efeitos negativos 
não só no plano internacional, mas também no 
plano interno, abrindo espaço para insegurança 
jurídica e crise entre as instituições, causando 
incerteza com relação às atribuições de natu-
reza política do Poder Executivo.

Diante dessas ponderações, esperamos 
que o Supremo Tribunal Federal considere 
extinto o processo de extradição do cidadão 
italiano Cesare Battisti, reafirmando a sua tra-
dicional função de salvaguarda dos direitos 
fundamentais e dos princípios constitucionais 
inerentes à democracia.

Essa carta, encabeçada pelo Dr. Juarez Tavares, 
Subprocurador da República e professor titular de Di-
reito Penal da Universidade do Estado do Rio de Ja-
neiro, é subscrita por renomados juristas, professores, 
constitucionalistas, entre os quais o Dr. Roberto Amaral, 
jurista, constitucionalista, ex-professor universitário, 
ex-Ministro de Ciência e Tecnologia, e primeiro vice-
presidente do Partido Socialista Brasileiro, além de um 
conjunto de personalidades e de instituições. 

Creio que esse manifesto deva ser levado em 
consideração pelos Srs. Ministros do Supremo Tribu-
nal Federal, em especial pelo Ministro Gilmar Mendes, 
que, amanhã, proferirá um voto decisivo.

É com satisfação que eu concedo, com a condes-
cendência de V. Exª, um aparte ao nobre companheiro 
Senador Paulo Paim, que hoje não pôde ir conosco à 
Papuda, mas se manifestou, de forma muito clara e 
intransigente, por essa causa em defesa da liberdade 
e do Estatuto do Refugiado para Cesare Battisti.

É com grande satisfação que ouço V. Exª.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador José 
Nery, eu queria deixar registrada, nesta data histórica, 
a minha total solidariedade à luta que V. Exª, o Senador 
Suplicy e, eu entendo, grande parte da sociedade civil 
estão travando pela liberdade de Cesare Battisti. Quero 
dizer que V. Exª, como Vice-Presidente da Comissão 
de Direitos Humanos, está cumprindo um papel funda-
mental nesse sentido. Digo a V. Exª que só não o acom-
panhei, hoje, à Papuda – e sei que ele está em greve 
de fome – porque estava travando uma outra luta, e V. 
Exª entendeu, aqui no Congresso, mais precisamente 
na Câmara, onde, neste momento, 200 idosos estão 
deitados no chão, num piso gelado. Estão se alimen-
tando com um pãozinho que receberam dos sindicatos 
e um copo de água ou um suquinho deste tamanho. 
Isso é o que eles estão, no momento, comendo lá na 
Câmara dos Deputados. Eu fiquei preocupado, fui até 
lá e consegui liberar a assistência médica da Câmara 
para atendê-los. Uma ambulância está de plantão lá. 
Estou, ainda, travando uma luta para deixar que eles 
fiquem, pelo menos, no Salão Verde, onde podem se 
sentar, porque, lá, eles não podem se sentar, eles têm 
de passar a noite deitados num piso gelado. Por isso, 
eu tinha de aproveitar este momento, registrando toda 
a minha solidariedade a essa luta e, ao mesmo tempo, 
manifestando a minha indignação por a Câmara não 
ter votado, não ter construído um acordo. Eu mesmo 
tenho encaminhado, dialogado, na busca de um enten-
dimento que, até o momento não foi possível. Senador 
Osvaldo Sobrinho, Senador Jefferson Praia, sabem por 
que estou me alongando um pouco? Porque quando o 
Senador José Nery deixar de falar, quando V. Exª dei-
xar de falar, quando o Senador Jefferson Péres disser 
que está encerrada a sessão...

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Jefferson 
Praia. 

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Jefferson 
Praia. Jefferson Péres, numa homenagem.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Sempre é 
uma homenagem a esses dois inconfundíveis ama-
zonenses.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Quando 
Jefferson Praia encerrar a sessão, o Brasil não vai ter 
mais uma voz que diga que 200 idosos com cerca de 
90 anos estão, neste momento, numa situação muito 
difícil aqui dentro do coração da democracia, que é o 
Congresso Nacional. Fiz um aparte a V. Exª, primei-
ro, em solidariedade absoluta, como farei também ao 
Senador Osvaldo Sobrinho, num segundo momento, 
porque acho que se conseguíssemos levar esta ses-
são até às 11 horas ou meia-noite, essa seria uma 
forma de estarmos solidários àqueles homens e mu-
lheres. Nós estamos, aqui, sentados, com água, café 
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e lanche, se assim nós entendermos, e eles estão, lá, 
numa política de resistência. Espero que essa política 
de resistência contribua para que a gente tenha uma 
proposta de negociação no dia de amanhã. 

Convido os senhores para que, se puderem, pas-
sem por lá. Eu passarei a noite com eles. Já mandei 
buscar, na minha residência, o meu remedinho para 
pressão, o meu remedinho Sintróide, que eu tomo 
também. Mandei buscar os dois remédios e passarei 
a noite lá, com eles, numa forma de solidariedade. Por 
isso, Senador José Nery, quero que V. Exª entenda 
que eu não o acompanhei, com o Senador Suplicy, 
hoje à tarde, mas é como se lá eu estivesse. Eu disse 
a eles que vocês também estavam com eles nessa 
caminhada de solidariedade para que o aposentado 
receba o reajuste de 5%. É isso que está em debate 
e não o terrorismo de 70 bi, de 40 bi, de 20 bi, porque 
isso não chega, nós sabemos, a cinco bi. Só no Or-
çamento já estão previstos três bi para esse reajuste 
da inflação e a diferença são dois bi. Desculpe, mas 
acho que têm tudo a ver as duas lutas: a luta que nós 
estamos travando – eu digo nós – pela liberdade de 
Cesare Battisti e, ao mesmo tempo, a liberdade para 
que os aposentados e idosos possam viver, envelhe-
cer e morrer com dignidade. Muito obrigado, Senador 
José Nery. Muito obrigado, Osvaldo Sobrinho. Muito 
obrigado, Senador Jefferson. Senador Suplicy, des-
culpe a minha voz meio rouca, mas estou embalado 
por este momento que estamos vivendo.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Senador Paulo 
Paim, essas são lutas que se conjugam, se encontram 
e vão na mesma direção, porque, ao mesmo tempo em 
que lutamos em defesa de perseguidos políticos – e 
aqui, em especial, em defesa do refúgio para o preso 
político italiano Cesare Battisti –, também todos, aqui, 
nos dedicamos à luta em defesa das causas sociais e 
à luta dos aposentados, que o senhor tão bem repre-
senta neste Parlamento, neste Congresso Nacional, no 
Senado Federal. É uma luta à qual nos associamos e 
temos a satisfação de ter, sob o seu comando, essas 
discussões, tanto no Senado quanto na Câmara, para 
que possamos votar, agora na Câmara, porque o Se-
nado já fez a sua parte, os projetos que interessam e 
que garantem a dignidade mínima dos aposentados 
do nosso País.

Lamento as vozes agourentas dos que dizem, 
dos que mentem, dos que inventam informações – 
e eu vou usar palavras que não gosto de dizer para 
ninguém – equivocadas e mentirosas para dizer que 
o reajuste dos aposentados com base no reajuste do 
salário mínimo, que o fim do fator previdenciário, que 
a recomposição daquelas perdas, considerando-se o 

patamar em que as aposentadorias foram concedidas, 
vão quebrar a Previdência Social no Brasil.

Isso é invenção daqueles mesmos que não têm 
a capacidade de verificar, de enxergar ou que não têm 
a mínima consciência de que o Orçamento, a receita 
e a despesa para as tarefas próprias do Estado bra-
sileiro na atenção, em todos o segmento dos direitos 
dos trabalhadores e da Nação brasileira, 

Não vejo nenhuma dessas vozes se levantarem 
para protestar, para exigir que os recursos do Orça-
mento sejam direcionados para as políticas sociais, 
ao invés de 48% dos impostos que arrecadamos se-
jam direcionados para o pagamento de banqueiros, 
dos serviços da dívida. Isso eles não têm coragem de 
dizer, mas reclamam dos 5% para os aposentados, 
sob a alegação de que este percentual vai quebrar a 
Previdência Social no Brasil.

Essa violência contra o direito de 25 milhões de 
brasileiros não pode continuar. Portanto, é nossa obri-
gação estarmos solidários para com os aposentados, 
que estão agora na Câmara, fazendo esse movimento 
de resistência. E aqui abro um parêntese para dizer a 
V. Exª que, se houver concordância dos nossos Pares 
aqui presentes, neste momento, às 22h30min – e somos 
em número de cinco Senadores no plenário do Senado 
Federal –, se houver, de nossa parte, a possibilidade 
de prolongarmos um pouco mais a sessão, seria uma 
forma de continuarmos falando com o Brasil e com os 
brasileiros sobre questões que dizem respeito à vida, 
à sobrevivência de milhares e milhares de famílias.

Portanto, juntemos nossas lutas em defesa da 
justiça social para os aposentados com a nossa luta 
em defesa da justiça para o refúgio para Cesare Battisti. 
Essas são lutas democráticas em defesa dos direitos 
humanos, em defesa dos direitos das pessoas. Então, 
se prolongarmos um pouco mais a sessão, não será 
uma daquelas vigílias, Senador Jefferson Praia, em 
que ficávamos aqui até as sete horas da manhã – ano 
passado, fizemos pelo menos três vigílias: duas até as 
seis e as sete horas da manhã e uma outra pelo menos 
até a meia-noite –, será também uma vigília para pedir 
luz, muita luz, clarividência para a decisão que vai ser 
amanhã proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

Carregamos a esperança e a confiança de que o 
Brasil não terá de ser humilhado perante a comunida-
de internacional, o que acontecerá se cometermos o 
desatino de permitir essa extradição. Veremos o Brasil 
denunciado em todas as cortes de direitos humanos do 
mundo, na ONU, se formos capazes de produzir uma 
decisão que envergonhará definitivamente a nossa 
história política e jurídica perante os demais países, 
que compartilham conosco da democracia e da bus-
ca pela justiça.
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Portanto, ao final, digo que ficarei aqui, Sena-
dor Paim, o quanto for possível, já que problemas de 
saúde, nesses dias, fazem-me não ter o mesmo vigor, 
por isso, eu também tenho de me cuidar, porque se-
não não teremos condições para continuar junto aos 
nossos companheiros em tantas jornadas de luta por 
este Brasil afora.

Reafirmo que não aceito o que a Itália vem fa-
zendo com o Brasil. E digo isso respeitando o povo 
italiano, nação-irmã também do Brasil; mas não posso 
aceitar que um conjunto de autoridades italianas tratem 
o Brasil como colônia, porque não fizeram o que estão 
fazendo com o Brasil quando Cesare Battisti esteve 
por 12 anos na França e dois anos no México.

Portanto, nós, como brasileiros, orgulhosos da 
nossa nacionalidade, das nossas origens, não vamos 
nos esquecer nunca das humilhações que a Itália tem 
protagonizado para constranger o povo brasileiro, o Go-
verno brasileiro e as instituições brasileira, às vezes até 
chantagear as instituições brasileiras, porque ameaça-
ram não convidar o Presidente Lula para o encontro do 
G7 em julho último, mas acabaram o convidando. Nos 
humilharam quando foram fazer passeata em frente a 
Embaixada brasileira em Roma, tentaram nos humilhar 
dizendo que o Brasil não é tão conhecido pela forma-
ção jurídica dos membros do Judiciário, mas o Brasil 
é conhecido muito mais pelas suas dançarinas. Isso é 
uma forma de humilhação que nós não aceitamos. Por 
isso, o apoio à luta dos aposentados e à vigília que tal-
vez façamos aqui por mais algumas poucas horas, ela 
é também de apoio aos aposentados e a seus direitos, 
mas é também a vigília para esperar, com muita con-
fiança, que o Supremo Tribunal Federal amanhã nos 
dê uma garantia de que a Constituição brasileira não 
será rasgada nem a Lei de Refugiados colocada na 
lata do lixo. É a nossa luta, é a nossa esperança.

Muito obrigado, Sr. Presidente, por tanta paci-
ência.

Certamente o Senador Osvaldo Sobrinho, agora, 
vai subir à tribuna, e nós estaremos aqui para escutá-lo 
pacientemente, aparteá-lo, se for o caso, e juntarmos as 
forças em defesa do Brasil, da liberdade e da justiça.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 

AM) – Senador José Nery, a solicitação de V. Exª será 
atendida na forma do Regimento.

Concedo a palavra ao nobre Senador Osvaldo 
Sobrinho.

O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na verdade, já 
está um pouco tarde, mas eu não poderia, de maneira 
alguma, deixar de manifestar aqui, neste momento, 

alguns assuntos importantes para a vida da capital 
mato-grossense, Cuiabá.

Passamos por momentos de dificuldade em nos-
sa capital. Por mais de 50 dias, vivenciamos um mo-
vimento grevista na área da saúde, que, na verdade, 
prejudicou bastante a população daquela cidade. Mas 
um trabalho sério, competente, honrado, de civismo, 
de cidadania, do Prefeito Wilson Santos e do Vice-
Prefeito Francisco Galindo, juntamente com o Secre-
tário Luiz Soares, com toda a paciência, com toda a 
tranquilidade, com respeito aos médicos grevistas, à 
área de saúde em greve, foram trabalhando até che-
gar a uma conclusão e achar uma forma de realmen-
te parar com aquele movimento, dando, logicamente, 
condições necessárias para que a saúde voltasse a 
funcionar normalmente.

Portanto, aqui, congratulo-me com o Prefeito Wil-
son Santos e com toda a sua equipe, pela paciência, 
pelo respeito, pela forma como conduziu democrati-
camente, sem espoliar, em nenhuma hora, aqueles 
trabalhadores que, logicamente, queriam melhores 
condições de trabalho. Mas a paciência, o bom senso 
e a responsabilidade prevaleceram, fazendo com que, 
na verdade, a paz voltasse ao serviço público na área 
da saúde, em Cuiabá.

Cuiabá passa por um momento difícil, até porque, 
hoje, não temos um hospital público na capital de Mato 
Grosso. Não temos um hospital para dar retaguarda às 
funções do Pronto-Socorro municipal. Consequente-
mente, qualquer crise, evidentemente, abala a credi-
bilidade da saúde pública do Estado de Mato Grosso. 
Para dizer a verdade, o Estado de Mato Grosso não 
tem um hospital sequer que possa atender a cliente-
la que vai ao Pronto-Socorro municipal, e é somente 
no Pronto-Socorro que se dá assistência ao pessoal. 
Fora disso, são só os hospitais particulares em con-
vênio com o SUS ou com outros convênios quaisquer. 
Portanto, quando se fecha o Pronto-Socorro, quando 
há um movimento de greve, evidentemente que a po-
pulação sofre e reclama, ela, logicamente, começa a 
ter ódio ou raiva dos seus administradores, porque ela 
não tem aonde ir.

Portanto, quero apelar ao Governo Federal e ao 
Governo Estadual para que coloquem recursos e se 
possa fazer uma saúde com qualidade no Município 
de Cuiabá, até porque Cuiabá tem resolvido todos os 
problemas de saúde do Estado de Mato Grosso. O 
Pronto-Socorro de Cuiabá atende o sul de Rondônia, 
o sul do Pará, atende todos aqueles Municípios do 
norte de Mato Grosso e todo o Mato Grosso. A saúde 
de Mato Grosso, hoje, praticamente, é feita através de 
ambulâncias. São ambulâncias e mais ambulâncias 
percorrendo as ruas e as estradas de Mato Grosso, 
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trazendo as pessoas para serem tratadas na capital. 
Isto, na verdade, causa um grande problema à Admi-
nistração Municipal de Cuiabá.

O Prefeito Wilson Santos, por mais que tenha 
boa vontade, por mais que tenha, logicamente, espírito 
público, por mais que busque condições e recursos do 
contribuinte cuiabano, não tem, na verdade, corres-
pondido, até porque é humanamente impossível cor-
responder, com os poucos recursos que tem, a tanta 
demanda existente no serviço de saúde no Estado de 
Mato Grosso, principalmente na capital, onde ele é o 
Prefeito e logicamente preside esse tipo de trabalho.

Portanto, acredito que agora os parlamentares 
deveriam fazer suas emendas para a saúde em Cuia-
bá, a fim de que se pudessem não só construir no-
vos hospitais para crianças, que é projeto do Prefeito 
Wilson Santos, mas também dar condições para que 
houvesse um hospital público. Vários hospitais estão 
fechados na capital, são hospitais bons, mas que, na 
verdade, por dívida, por um punhado de coisas, por 
estarem penhorados, não podem funcionar. É neces-
sário que o Governo do Estado – e faço aqui um ape-
lo ao Governo Federal também – vá ao encontro da 
população cuiabana, ao encontro do Prefeito da ca-
pital, a fim de que se possa verdadeiramente buscar 
uma solução para a situação caótica por que passa 
a saúde em Mato Grosso. Hoje, em qualquer crise de 
dengue, logicamente, a população fica completamente 
perdida, porque não sabe onde buscar os meios para 
resolver o problema.

Portanto, acredito que é hora, é momento de fa-
zermos emendas. Esta é a semana das emendas, em 
que os parlamentares vão colocar os recursos que têm 
direito na área em que quiserem. Que eles coloquem 
esses recursos na área de saúde, a fim de que se pos-
sa terminar o Hospital Geral de Cuiabá, que, há mais 
de vinte anos, está paralisado! Há mais de vinte anos, 
há um esqueleto de hospital. A obra não continua; para 
ela, não se colocam verbas. Isso vem causando um 
problema sério para a saúde de Mato Grosso. Hoje, 
há somente um hospital público federal na cidade de 
Sorriso e em Colíder, e praticamente nada mais há. Há 
um hospital em Cárceres e, parece-me, um em Rondo-
nópolis. No resto do Estado, mais de três milhões de 
habitantes dependem somente dessas cinco unidades. 
É humanamente impossível atender à população.

Às vezes, ainda querem incriminar o Prefeito Wil-
son Santos, dizendo que ele é culpado. Culpado como? 
Ninguém pode inventar dinheiro, ninguém pode inventar 
recurso, ninguém pode fabricar dinheiro! É necessário 
que haja investimento maciço nesse sentido. E, hoje, 
fala-se em Copa para Mato Grosso. Se não resolvermos 
a saúde da capital e de Mato Grosso como um todo, é 

possível que tenhamos problemas mais tarde. Como 
se vai sediar um evento tão importante como esse se 
não se dá saúde nem para o pessoal da capital?

Esse é o assunto mais importante. Se o Prefeito 
Wilson Santos tem vencido, tem feito muito na educa-
ção, ele, na verdade, não tem conseguido fazer o mes-
mo na saúde, porque ele está sozinho para atender à 
saúde do Estado praticamente todo.

Portanto, eu faria aqui um apelo aos nossos Se-
nadores, aos nossos Deputados Federais, ao Gover-
no do Estado de Mato Grosso, ao Governo Federal, 
a todas as entidades, para que procurassem ver com 
olhos diferentes a população mato-grossense, aque-
les que sofrem.

Hoje, o Pronto-Socorro municipal é a única uni-
dade que atende a população pobre, os acidentados, 
e está em reforma ainda. Portanto, diminuiu-se a capa-
cidade de atendimento. Por mais que o Prefeito Wilson 
Santos tenha feito várias policlínicas na capital, elas 
não são suficientes ainda para atender à demanda que 
lá está. A população é muito grande. Há problema de 
acidentes a todo momento, e, na verdade, somente 
uma unidade atende a população.

Portanto, Sr. Presidente, neste momento, eu que-
ria concitar todas as autoridades, o Ministro da Saúde, 
para que olhassem com olhos diferentes para Cuiabá, 
para Mato Grosso como um todo, a fim de que nossa 
população sofresse menos e de que pudéssemos dar 
solução para essa questão, que é aquilo que o povo 
espera das autoridades.

Esse era meu reclamo maior no dia de hoje. Eu 
queria reclamar e também agradecer. Agradeço a 
sensibilidade ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e àqueles 
que trabalharam para se chegar a um final feliz nes-
sa greve, mas, ao mesmo tempo, quero dizer que so-
mente isso não resolve. Temos de achar uma forma de 
investir bastante, maciçamente, no campo de saúde, 
porque, na verdade, nossa população está perecen-
do bastante.

Lá existe o Hospital Universitário, cuja reitora 
estava aqui hoje, buscando condições para que se 
pudesse ampliar esse hospital. Lá há também o Hos-
pital Geral de Cuiabá, que é também um hospital uni-
versitário, mas isso é muito pouco ainda. Há a Santa 
Casa, mas isso é muito pouco ainda. Não há leitos de 
retaguarda. Qualquer crise que houver, não teremos 
onde colocar nossos doentes.

Portanto, temos de pensar: o trabalhador, as 
pessoas que lá estão produzindo para o Estado preci-
sam que o Poder Público cumpra sua obrigação. Ora, 
qual é a função do Poder Público? A função do Poder 
Público é, no mínimo, a de fazer o social. O que é o 
social? É educação, é segurança, é saúde! É preciso 
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dar condições para que a população viva com mais 
tranquilidade.

Se hoje há grandes universidades particulares, 
isso ocorre porque a educação pública faliu. Há grandes 
planos de saúde, porque a saúde pública faliu também. 
Temos de pagar segurança particular, porque faliu a 
segurança de um modo geral. Então, Sr. Presidente, 
acredito que temos de começar a repensar o Brasil. O 
Brasil é uma potência hoje? É. É respeitado no Cone 
Sul e no mundo todo? É, como potência.

Estive agora na Argentina, representando o Se-
nado da República, por meio da Comissão de Educa-
ção. Eles não nos têm como potência emergente, não, 
mas como potência mesmo. E querem que assumamos 
nosso poder na América do Sul, na constelação de pa-
íses do mundo, mostrando o poderio do Brasil. Mas, 
se não resolvemos os problemas principais que temos 
aqui, que são a saúde, a segurança e a educação, 
como podemos querer ser potência? Como podemos 
querer isso, se não damos conta do recado de casa?

Então, acredito, sem crítica nenhuma, que deve-
mos tentar abrir os olhos. Não adianta haver US$200 
bilhões de reserva se nosso povo, nossa população 
está morrendo nas ruas, se a dengue está matando, 
se a febre amarela ainda mata, se a hanseníase avas-
sala o País como um todo. Evoluindo em quê? Cres-
cendo em quê?

Esse não é um problema só do Presidente Lula, 
não é um problema só do Governador Blairo Maggi, 
nem do Prefeito Wilson Santos, é um problema da so-
ciedade, de todos nós, que temos de ter consciência, 
como V. Exª tem, Sr. Presidente, quando aqui, inde-
pendentemente de partido, abraça as causas, como 
está abraçando hoje a do aposentado que aí está. 
Quantos aposentados aqui estão, no salão da Câmara 
dos Deputados, esperando que a gente olhe por eles! 
Trabalharam a vida toda, lutaram a vida toda, deram 
sangue e alma pelo Brasil e, hoje, quando precisam 
de alguma coisa, já no final da sua vida, não podem 
ter uma aposentadoria digna, para, pelo menos, ma-
tar sua dor! Depois de setenta anos, é mais cansaço 
e fadiga, assim diz a Bíblia.

Portanto, Sr. Presidente, quero dizer que sua luta 
é igual à nossa também. V. Exª luta pelos aposentados; 
aliás, por eles lutou a vida toda. Conheço sua história 
aqui e não me canso de falar. Há pouco, coloquei V. Exª 
em contato com um cuiabano que reclamava e falava: 
“Olha, a única solução que temos é o Senador Paim 
para resolver nossos problemas”. Era o problema da 
Cruzeiro do Sul, da Varig, daquele negócio todo, dos 
aposentados. V. Exª falou com ele pelo telefone e falou 
aqui da tribuna também.

Então, nossa missão é social. Temos a missão 
de reerguer a cidadania, de fazer com que o art. 5º 
da Constituição seja preservado. São os direitos fun-
damentais do cidadão, é o direito à vida, é o direito à 
propriedade, é o direito à liberdade, é o direito àquilo 
pelo que, na verdade, valeu fazer a Constituição de 
1988. Se a Constituição se resumisse apenas ao art. 
5º, já estaria valendo a pena!

Portanto, digo aqui que o Estado nasceu para 
atender o cidadão. O cidadão renunciou seu direito na-
tural de fazer sua própria defesa, de fazer sua própria 
escola, e entregou-o ao Estado e, em contrapartida, 
exigiu do Estado, em um pacto social que fizeram, que 
o Estado lhe desse as condições: “Pago meus impos-
tos, vou trabalhar tranquilamente, e você, Estado, tem 
de me dar escola, segurança, saúde e condições para 
eu ter estabilidade para trabalhar”. Mas, na verdade, 
continuarmos pagando os impostos. Há uma carga de 
impostos muito grande neste País, mas a recíproca não 
tem sido verdadeira: o Estado não nos tem devolvido 
em trabalho aquilo de que precisamos. Aí quebra-se 
o pacto. Daqui a pouco, vai-se perguntar: para que 
serve o Estado? Aí temos de responder que temos 
de lutar, temos de, a cada dia, caminhar em direção 
ao que queremos, em busca de nossos sonhos, em 
busca de nossas utopias, em busca da nossa espe-
rança, em busca do que acreditamos. Se assim fizer-
mos, tenho certeza de que poderemos construir um 
Brasil mais justo.

Este País não será uma potência enquanto hou-
ver um brasileiro caído nas ruas. Este País não será 
uma potência enquanto houver gente dormindo nas 
calçadas. Este País não será potência enquanto houver 
gente dormindo nas ruas sem cobertor, sem alimento, 
sem a sopa do dia a dia. Este País precisa, na verda-
de, fazer um encontro com suas dívidas sociais. Este 
País precisa, de forma geral, pagar suas dívidas com a 
população, porque, afinal de contas, já crescemos.

Esses dias, na posse do Ministro do Tribunal, 
o Presidente falava: “Temos de parar de dizer que o 
Brasil é um país pobre, um país miserável”. Lula falou 
isso. Somos um país rico, já temos reservas. Podemos 
ajudar nossos vizinhos também, os mais pobres, a fim 
de fazer um bloco que possa crescer. O Mercosul tem 
de ser uma realidade, Senador Paim. Temos de fazer 
aqui nossa vida melhor, melhorando a vida do Para-
guai, ajudando, fazendo complementações, a fim de 
que possamos erguer esse bloco, assim como fez a 
União Europeia. Sozinhos, com egoísmo, nada vamos 
construir! Sozinhos, com egoísmo, poucos viverão bem, 
e a maioria viverá mal. É problema de Lula? Não! É 
problema do contexto social, de um modo geral, que 
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foi criado ao longo de uma existência. Precisamos cor-
rigir esse tipo de coisa.

Portanto, assim como o Senador Nery trouxe aqui 
o seu reclamo, junto com o Suplicy, sobre a questão 
do preso político Cesare Battisti, que é uma luta deles, 
uma bandeira deles; assim como Paim traz sua ban-
deira aqui dos aposentados, eu também trago a minha 
bandeira, que é a saúde, é o repactuar da sociedade 
com o Estado, é o repactuar do Estado ao assumir a 
sua obrigação, e nós concedermos, logicamente, me-
lhores condições de vida para a população. 

É desta forma, meu caro Presidente, meus ca-
ros Senadores, que encerro meu pronunciamento, di-
zendo: eu acho que nós temos que lutar, que brigar, 
que correr atrás, todos os dias, para diminuir o nosso 
passivo social neste País. E, se assim o fizermos, es-
taremos resgatando a dívida que temos para com a 
população. 

Quero aqui, Senador Paim, mais uma vez, dizer 
a V. Exª...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Osvaldo Sobrinho, permita-me só, 
quebrando o protocolo, aqui, da Presidência, dizer a 
V. Exª que a sua luta em relação à saúde também tem 
que ser uma luta de todos nós, como sei que essa 
luta dos aposentados é uma luta também de V. Exª. 
Até porque os planos de saúde não reajustam suas 
mensalidades somente pela inflação. Qual é o aposen-
tado que consegue manter um plano de saúde cuja 
prestação hoje é de R$400,00, R$500,00, R$600,00, 
R$700,00, R$800,00, R$900,00 ou até mais do que 
R$1 mil, enquanto que o salário dele despenca a cada 
dia que passa? Então, V. Exª tem toda a razão em se 
preocupar com a saúde. Nós todos somos solidários. 
Há poucos minutos, recebi um telefonema do Warley, 
da Cobap, que está liderando essa concentração lá 
nos corredores da Câmara dos Deputados. Ele disse: 
“Olha, Senador, nós estamos acompanhando daqui” – 
porque eles conseguiram lá ver pela televisão – “este 
momento aí no Senado. Ficamos felizes com a solida-
riedade dos Senadores”. E ele outra vez lembrou para 
nós, quando aqui terminarmos, se pudermos, darmos 
uma passada lá. Faremos isso. Sabemos que a ses-
são não poderá se alongar mais do que até às onze, 
onze e quinze. Enfim, já são oito para as onze, para as 
vinte e três. E V. Exª pode ter certeza: grande parte do 
Brasil está assistindo, neste momento, à TV Senado. 
E eles sabem que V. Exª está certo. Eles sabem, es-
tão assistindo à TV Senado, que nós estamos certos, 
que é preciso ter uma resposta para os aposentados 
e pensionistas, com certeza absoluta. Eles sabem que 
essa luta é justa. Por isso eu quero, antes que V. Exª 

conclua, cumprimentá-lo pelo discurso que fez em de-
fesa da saúde do povo brasileiro. Parabéns.

O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT) – Mui-
to obrigado, Excelência. Quero incorporar seu aparte 
ao meu pronunciamento. Porque, na verdade, todos 
eles buscam a cidadania, buscam o homem, buscam 
dar às pessoas a segurança de que nós queremos o 
melhor para este País. Todos nós, cada um com a sua 
bandeira, cada um com a sua trincheira, está buscando 
abrir caminhos para que possamos dizer que vale a 
pena estar aqui, que vale a pena participar desse pacto 
federativo, vale a pena existir o Senado da República, 
porque ele luta pelos interesses dos seus Estados, das 
suas unidades. E vale a pena sermos políticos, mesmo 
que hoje a classe política esteja tão desgastada. Todo 
mundo aponta o dedo para o político, mas, na verda-
de, ainda há homens que pensam no melhor para o 
País, homens que pensam em termos de patriotismo, 
que pensam na defesa das coisas maiores, que são 
os costumes de nosso povo.

Eu vi aqui Magno Malta até há pouco falando 
também de um problema sério para este País.

Portanto, nós que ficamos aqui até mais tarde 
sempre, nós, que não temos tempo no correr do dia de 
falar o que temos que falar, ficamos um pouquinho até 
mais tarde para levantar teses, levantar aqui posiciona-
mentos, porque, na verdade, é necessário que o Brasil 
os ouça, é necessário que as pessoas os ouçam para 
saber quem é quem e o que defende nesta Casa. 

Portanto, quero abraçar os aposentados em nome 
de V. Exª; quero abraçar o Battisti em nome do Senador 
Suplicy e do nosso Senador José Nery; quero abraçar 
aqueles pais, as famílias, os bons costumes em nome 
de Magno Malta; e abraçar o Prefeito Wilson Santos, da 
capital de Mato Grosso, por ter saído dessa greve com 
tanta galhardia. Quero dizer a ele também que acredito 
no trabalho dele, no futuro dele, porque, na verdade, 
tem sido um homem que tem pensado no social, pen-
sado no melhor e pensado numa Cuiabá grande.

Muito obrigado. 
Boa noite! E que Deus nos abençoe a todos!

Durante o discurso do Sr. Osvaldo So-
brinho, o Sr. Jefferson Praia, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Pau-
lo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Meus cumprimentos, Senador Osvaldo Sobrinho.

Passamos, de imediato, a palavra ao nobre Se-
nador Jefferson Praia, que presidiu a sessão até às 22 
horas e 40 minutos e depois me convidou para presidir, 
e assume a tribuna neste momento.
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Senador Jefferson Praia, pode ter certeza ab-
soluta de que o povo brasileiro, grande parte do povo 
brasileiro, embora alguns tenham dúvidas, está assis-
tindo, neste momento, à TV Senado e eles sabem que 
a voz dos aposentados está sendo refletida na fala de 
cada um de nós.

Meus cumprimentos a V. Exª! 
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Senador Paim.

Quero externar a V. Exª e aos Senadores aqui 
presentes o quanto, neste momento, tenho a honra de 
estar aqui com V. Exª, que tem sido um dos maiores 
lutadores em prol dos aposentados do nosso País. 

Quero também, Sr. Presidente, antes de começar 
a falar, agradecer os nossos funcionários que estão 
aqui, muitos até há mais de quatorze horas, contri-
buindo para que o Senado possa continuar discutindo 
pontos importantes. 

Estão nos corredores da Câmara dos Deputados 
os nossos velhinhos, os nossos aposentados. E eu 
penso, Sr. Presidente, nos aposentados lá da minha 
querida Amazônia, lá do meu querido Estado do Ama-
zonas. Imagine aquela imensidão que é a Amazônia e 
você estar lá, dentro da floresta, nos lugares mais dis-
tantes, com uma remuneração muito pequena e sem 
as mínimas condições, sem as condições adequadas 
para ter uma boa qualidade de vida. Se já é difícil nós 
termos uma qualidade de vida desejável para os nossos 
aposentados que se encontram nos centros urbanos, 
imagine para aqueles que estão na zona rural. Ima-
gine para aqueles que estão, Sr. Presidente, como lá 
estão os aposentados, em grande maioria, no interior 
dos Estados da nossa Amazônia e, é claro, do meu 
Estado do Amazonas.

Mas, Sr. Presidente, eu vou ser breve. Quero 
apenas fazer uma rápida análise de um encontro fun-
damental que teremos no fim do ano e que o Senado 
já vem discutindo, principalmente na Comissão de 
Mudanças Climáticas. É o encontro sobre o clima, 
que teremos em Copenhague, na Dinamarca. Nesse 
encontro, a temática, Sr. Presidente, V. Exª sabe mui-
to bem e participa dessas discussões, será a questão 
relacionada ao clima no nosso planeta, a intensifica-
ção do efeito estufa e os resultados que isso já está 
trazendo para os países de modo geral. 

Quero dizer, Sr. Presidente, que o encontro que 
vem se dando e que tem como referência principal a 
questão do clima é um encontro muito maior do que 
o clima. Na verdade, Sr. Presidente, nós temos ali um 
encontro do mundo, que vai discutir, que vai aprofundar 
o debate sobre como nós teremos um desenvolvimento 
diferente do que estamos percebendo no planeta Terra. 

Como nós vamos fazer com que as pessoas tenham 
uma melhor qualidade de vida, tenham crescimento 
econômico e alcancem o desenvolvimento econômico. 
Portanto, isso, é claro, vai proporcionar uma melhor 
qualidade de vida, com a redução da emissão de CO2,
principalmente, que é um dos gases do efeito estufa. 

Portanto, Sr. Presidente, esse encontro do final 
do ano é um encontro em que o mundo vai estar lá, em 
que cada um falará um pouco do que pensa sobre as 
mudanças nos diversos aspectos que envolve a vida 
das pessoas: o que tenho que mudar como cidadão; 
o que temos que mudar na comunidade em que mo-
ramos, no bairro em que moramos, na cidade em que 
moramos, no Estado; o que temos que mudar no País 
em que vivemos.

Sr. Presidente, quando chegamos a esse ponto, 
nos deparamos com a nossa querida Amazônia, essa 
região fantástica que muitos conhecem, conhecem um 
pouco, mas que precisa de muito mais atenção, que 
precisa sair um pouco da retórica de alguns para avan-
çar em ações práticas que possam ser traduzidas em 
melhor qualidade de vida para nossa gente. 

E aí, Sr. Presidente, a primeira questão que faço 
é: o que será que nosso País está fazendo pela Ama-
zônia? É claro que queremos preservar e conservar 
aquela região. O Governo brasileiro está propondo um 
percentual de redução do desmatamento. Essa meta 
deverá ser alcançada. É claro que cada ação na direção 
de reduzir o desmatamento significa maior fiscalização, 
maior atenção em todas as áreas para que isso não 
ocorra. Mas também é importante percebermos que 
as pessoas que estão lá na Amazônia real, na Ama-
zônia que muitos de nós não conhecemos, precisam 
ter condição para ter emprego, renda e, é claro, melhor 
qualidade de vida. 

E aí, Sr. Presidente, um outro questionamento 
que eu faço: quais são os investimentos que estão 
sendo feitos em infraestrutura econômica, transporte, 
energia na Amazônia? Na infraestrutura social, saúde, 
educação, saneamento básico que estão sendo feitos 
na Amazônia?

Nós, neste momento, estamos trabalhando o Or-
çamento. É importante que possamos fazer essa refle-
xão, Sr. Presidente, para podermos cobrar um pouco 
mais para aquela região que tem uma contribuição 
fantástica, dentro do contexto dos serviços ambientais, 
para amenizar esse efeito estufa.

E aí, Sr. Presidente – sei que já passamos da hora 
de encerrarmos – eu gostaria de dizer que temos de 
“amazonizar” o Brasil. Essa palavra “amazonizar” não 
é minha, já li em algum lugar. Posso até estar definindo 
de forma incorreta em relação ao autor do texto que 
li, mas acredito que “amazonizar” é fazer com que as 
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pessoas conheçam mais a Amazônia, amem mais a 
Amazônia, tenham mais atenção pela Amazônia. Por-
que se V. Exª der uma rápida olhada na maneira em 
como as decisões são tomadas, por exemplo, hoje no 
Congresso, verá que cada parlamentar procura fazer 
a sua parte, defendendo a sua região.

Está certo. Mas se a Amazônia é uma área estra-
tégica para o planeta, importante para o Brasil, porque 
já sentimos os impactos relacionados ao clima nas 
diversas regiões brasileiras, nós precisamos ter, Sr. 
Presidente, maior atenção para com aquela região. 
E maior atenção significa intensificarmos as políticas 
públicas da forma mais abrangente, para que as pes-
soas tenham uma melhor qualidade de vida naquela 
que certamente continuará sendo a grande região 
verde do Brasil.

O povo da Amazônia também pensa dessa for-
ma, mas nós que somos de lá queremos investimentos 
nas mais diversas áreas: infraestruturas econômica e 
social, na geração de emprego, Sr. Presidente.

O Senador José Nery é do Estado do Pará. Não 
sei como as coisas andam por lá em relação à geração 
de empregos, mas, por exemplo, no meu Estado, um 
dos grandes problemas que enfrentamos é a geração 
de emprego. Esse é o grande desafio. Acredito que 
tenhamos de nos esforçar ao máximo para fazermos 
com que as pessoas tenham uma boa qualidade de 
vida naquela região.

Sr. Presidente, agradeço e vamos lá com os nos-
sos aposentados levar a nossa solidariedade de todos 
que estão aqui. Veja bem, Sr. Presidente, estão no cor-
redor da Câmara pessoas que já deram a sua contribui-
ção para este País. Eles trabalharam, passaram a sua 
vida buscando contribuir com a vida do seu semelhante. 
Neste momento, é vergonhoso percebermos um País 
que não dá atenção aos aposentados.

Todos nós chegaremos um dia lá. Todos nós 
chegaremos à melhor idade. É importante que conti-
nuemos na cobrança, seguindo V. Exª, que tem sido 
um daqueles que têm nos liderado nessa luta em prol 
dos aposentados do Brasil.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Senador Jefferson Praia, antes que V. Exª conclua, 
eu queria, primeiro, cumprimentá-lo pela exposição que 
fez na questão do meio ambiente e na defesa de nossa 
Amazônia. V. Exª, como ninguém, faz essa defesa da 
preservação do ecossistema. Eu queria também dizer 
a V. Exª que fiquei muito feliz ouvindo V. Exª falar sobre 
a luta dos aposentados e dos pensionistas. 

Digo sempre, Senador Jefferson Praia, que o 
Brasil sabe que temos razão. Por isso, essa luta terá 
que ter resultados. Eu sempre digo que, quando a gen-

te entra numa batalha como essa, a gente sabe que 
poderá não levar 100% de tudo que apresentou, mas 
que tem de avançar, tem de avançar. 

Eu não consigo entender como as cenas que vi 
sendo filmadas, homens e mulheres deitados no chão 
frio, com um pãozinho igual a esse aqui e com um su-
quinho desse – isso foi a janta deles –, não sensibilizem 
tanto o Executivo, como a Câmara dos Deputados, e 
como nós, que fizemos parte, enfim, das esferas de 
poder. Eu, quando estive lá, falei com os médicos. Os 
médicos estavam sensibilizados e disseram: “Olha, 
Senador, o senhor pode voltar tranquilamente para a 
sessão do Senado, que vamos ficar de plantão, tanto 
os médicos quanto as enfermeiras. Qualquer emer-
gência, estamos inteiramente à disposição”. Fiquei 
muito contente.

Fui Deputado durante 16 anos e sempre tive um 
atendimento do corpo médico do Senado e da Câmara 
de primeira linha, e sempre atenderam a todos e não 
somente os Parlamentares; por isso não seria diferen-
te o atendimento que está sendo dado lá na Câmara 
para os idosos que lá estão. 

Claro que estou preocupado, claro que eu sei da 
responsabilidade, porque aqueles homens e mulheres 
a qualquer momento poderão ter algum tipo de reação 
física, porque eles não são mais jovens. Eu gostaria 
de ter 18, 20 anos, quando eu fazia greve nas meta-
lúrgicas, quando eu era líder sindical, quando era líder 
estudantil. Mas sei que hoje, que estou beirando os 
60, não tenho mais a mesma força. E, calculamos nós, 
eles que estão acima dos 70? A maioria que está ali 
tem mais de 70 anos. E eles voltarão de novo, eu sei 
disso. Eles estão lá nesse momento, se precisar vol-
tar a semana que vem, eles vão voltar, e me preocupa 
muito se a gente não achar um caminho. 

Eu quero achar um caminho, eu quero uma so-
lução, eu quero um entendimento, como eu sei que V. 
Exª também quer. E quem está assistindo a TV Senado 
nesse momento sabe que nós estamos certos. Não há 
discurso que vá conseguir inverter a lógica dos fatos. 
Eles estão desesperados, porque tudo aumenta e o sa-
lário deles, não. Então é natural essa reação, é natural 
que eles vão começar a fazer movimento nas assem-
bléias, nas câmaras de vereadores, no sindicatos. 

Por isso eu queria, com todo o carinho, aprovei-
tando o momento que V. Exª me permite no aparte, 
dizer como seria bom se nós construíssemos um gran-
de entendimento que envolvesse todas as centrais, a 
Cobap, todos os partidos, de Situação e da Oposição, 
para mostrar que essa luta dos idosos não é uma luta 
partidarizada, não é uma luta de situação e oposição. 
É uma luta de homens e mulheres de bem que querem 
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que os nossos idosos, como eu dizia antes, possam 
viver e envelhecer com dignidade.

É isso. Derrotá-los é um equívoco. Eu nunca faria 
isso. Pelo contrário, eu gostaria de dizer que eu cami-
nhei com eles. Todos nós conseguirmos uma solução 
que seja boa para todos; não que seja o ideal, mas 
que seja boa para todos. E digo mais, Senador – eu 
tenho clareza disso: se deixarem esse debate para o 
ano que vem, é muito pior; é um erro político para to-
dos. Vamos resolver a questão dos aposentados neste 
ano, tanto a questão do fator, como do reajuste acima 
da inflação.

Vejo que a Senadora Patrícia se encontra aqui 
neste momento. Eu sei, Senadora Patrícia Saboya, V. 
Exª tem uma responsabilidade enorme com o social. 
Está solidária. Por isso, fez questão de passar por aqui 
para que a sua presença, não só a sua presença, mas 
que a sua fala o Brasil também ouvisse neste momen-
to tão importante. Porque nós estamos com cerca 200 
idosos lá nos corredores da Câmara, deitados no piso 
frio, esperando uma proposta que garanta a eles um 
reajuste que não recebem há quase 20 anos.

Senador Jefferson.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – É 

um prazer ouvir o aparte da Senadora Patrícia. Nós 
tivemos a honra de ter o nosso Senador Flávio Torres 
aqui e, agora, estamos felizes em tê-la de volta co-
nosco também.

A Srª Patrícia Saboya (PDT – CE) – Obrigada, 
meu querido companheiro de Partido, Jefferson Praia, 
meu querido Senador Paulo Paim que preside esta 
sessão, meu querido José Nery. Eu chego, agora, do 
Ceará para assumir o mandato e já chego acostumada 
ao corre-corre com a nossa luta e a luta de homens. 
E me permitam os dois, porque todos sabemos do 
talento e da vocação, mas eu faço esta homenagem 
em nome do Senador Paim, a todos aqueles que per-
maneceram nessa luta. Eu tenho acompanhado desde 
o inicio, nesta Casa, a obstinação do Senador Paim 
para a proteção, para que os direitos dos aposentados 
possam ser garantidos. E eu vejo nos olhos deles e 
pelo próprio coração esse sentimento, que deve ser o 
sentimento da grande maioria dos brasileiros. Todos 
nós viemos de algum lugar. Todos nós temos pais, 
mães, avós aposentados. Todos nós sabemos como é 
a vida, principalmente daqueles que deram o seu suor, 
o seu sacrifício, o seu trabalho para ajudar a construir 
este País. Portanto, é muito justo que, hoje, a uma 
hora desta, a gente ainda possa estar aqui, discutin-
do, esperando, cobrando e pressionando, para que a 
Câmara dos Deputados possa cumprir com esta res-
ponsabilidade que o Brasil inteiro acompanha e pela 
qual espera. Quanto a mim, Senador Paulo Paim, eu 

quero apenas lhe trazer este abraço de solidariedade, 
porque V. Exª representa, sim, e eu digo isto sem ne-
nhum temor, a todos os aposentados brasileiros que 
vêem na sua pessoa e na sua voz a força para conti-
nuar a lutar e a sonhar por um País mais justo e muito 
melhor. Portanto, trago aqui o meu abraço a todos os 
Senadores que participaram não desta vigília, mas 
talvez deste momento que é tão importante, em que 
os aposentados precisam da nossa voz e do nosso 
apoio para que, logo, esses projetos possam ser vo-
tados e os seus direitos possam ser restabelecidos. 
Muito obrigada, Senador Jefferson Praia.

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Eu que 
agradeço o aparte de V. Exª, Senadora Patrícia. Senador 
Paim, veja bem, V. Exª há pouco tocou na questão rela-
cionada aos recursos para atender a essas demandas 
dos aposentados, e uma percentagem expressiva dos 
recursos do País vai embora pela corrupção. Somos, 
infelizmente, um dos países mais corruptos do mundo. 
Recursos – V. Exª sabe disso – que vão embora pela 
má aplicação dos mesmos em obras paralisadas, em 
obras inacabadas.

O problema hoje, Senador Paim – V. Exª também 
sabe disso –, não é a falta de recursos. No Brasil, gra-
ças a Deus, nós temos hoje uma condição muito boa. 
Agora, é um país que investe mal porque tem péssimos 
administradores, péssimos gestores públicos, desde as 
prefeituras, dos governos dos Estados, dos governan-
tes, de um modo geral, que não fazem a boa aplicação 
dos recursos. E, numa hora dessas em que podería-
mos atender, e vamos forçar a barra, Senador Paim, 
V. Exª está cada dia apertando um pouco mais, como 
dizemos lá no meu Estado, no Estado do Amazonas. 
Aperta um pouco mais para ver como é que as coisas 
ficam, e vão ficar de acordo com o que nós queremos, 
porque não é correto nós deixarmos os aposentados 
da forma como eles se encontram na atualidade, en-
quanto muitos dos recursos públicos são desviados, 
vão pelo ralo, perdem-se sem a boa aplicação, sem 
termos como resultados as obras, os serviços que po-
deriam ser de melhor qualidade no nosso País.

Portanto, Senador Paim, nós temos que verificar 
a nossa estratégia neste momento. Estamos pratica-
mente no fim do ano. O que fazer daqui para frente? 
Os nossos velhinhos ficam sofrendo. Estão, neste mo-
mento, lá no corredor, no chão frio, como V. Exª muito 
bem destacou, e eles vão continuar nessa luta, mas 
nós temos que fazer uma avaliação rápida...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Jefferson Praia, sabe qual é a frase 
que eles me dizem – e é bom que as autoridades ou-
çam isso. Eles dizem o seguinte: “Nós não temos nada 
a perder. Nós não temos nada a perder. Com a idade 
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avançada que nós temos e ficar vivendo em plena mi-
séria, é melhor ficar peleando pelo menos. Vamos pe-
lear, que, se acontecer alguma coisa mais grave, pelo 
menos foi com dignidade”. Hoje eu ouvi lá isto: “Não, 
pelo menos, nós mostraremos aos nossos netos que 
a gente enfrentou o que a gente fala do bom combate, 
da boa batalha, com dignidade”.

Por isso, é irreversível. Se não tivermos um acor-
do, esse movimento não vai parar. Não é uma greve 
que você inicia, e nós sabemos que tem hora para 
começar e hora para terminar; um movimento como 
esse é um movimento permanente. E, por isso, quero 
cumprimentar V. Exª por estar trazendo este assunto 
às 23h17min, para que as pessoas percebam que é 
um movimento justo. Se não fosse justo, nós não es-
taríamos aqui. Por isso, meus cumprimentos Jefferson 
Peres... Jefferson Praia! Eu falo muito do Jefferson 
Péres. Que bom!

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Que 
bom que falamos do nosso saudoso Senador!

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– V. Exª assumiu na falta e tem feito esse belíssimo 
mandato, Senador Jefferson Praia. Eu tenho certeza 
de que, lá de cima, o Senador Jefferson Péres está do 
nosso lado. Não só ele, como outros tantos lutadores 
das nossas vidas que mais cedo foram lá para o alto.

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Isso 
é verdade, Senador Paim. 

Agora, é importante. A luta é justa – o povo brasi-
leiro sabe disso, V. Exª sabe disso, nós sabemos disso. 
Mas, aqueles que estamos precisando que cedam, que 
tenham sensibilidade a esta causa, não estão perce-
bendo o quanto ela é importante. E aí, há uma posição 
de não ceder. Nós deveríamos ser mais rígidos, Sr. 
Presidente Paim, nos pontos que acabei de colocar.

É inadmissível hoje termos a má aplicação dos 
recursos no Brasil. O Brasil agora avançou parece que 
cinco pontos dentro do contexto da transparência, de 
ser um país mais transparente, um país que mostra 
um pouco como aplica os recursos, como é que toma 
as decisões para os investimentos, mas nós temos 
muito a avançar nesse campo.

Por não termos uma boa aplicação de recursos, o 
Governo diz que não tem recursos, mas tenho certeza 
de que, se o Orçamento fosse visto com sensibilidade 
no que diz respeito aos idosos, encontraríamos os re-
cursos para ajudar os idosos do nosso País.

Se fosse um banco falindo, rapidamente já esta-
riam decidindo, e é isso que me deixa chateado, Se-
nador Paim. Quando são seres humanos, as pessoas 
não ligam. Como é que alguém pode dirigir um país, 
ser um Ministro de Estado, sem ter sensibilidade com 

os mais velhos? Eu não entendo um negócio desse, 
eu não entendo isso.

Senador Nery, é com muito prazer que ouço V. 
Exª.

O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Senador Jeffer-
son Praia, o senhor fazia referência à má gestão, ao 
mau uso dos recursos públicos. Em nosso País, em que 
pese termos hoje mais instrumentos e mecanismos de 
fiscalização, nós temos ainda um nível de corrupção 
muito alto, de mau uso e desvio de dinheiro público. 
Isso consome os recursos públicos que deveriam ser 
aplicados nas políticas sociais – são as fraudes nas 
licitações, o superfaturamento de obras públicas. E 
essa prática, que ocorre nos diversos níveis de gover-
no, somente a educação poderá corrigir; somente por 
meio da educação as pessoas se convencerão de que 
o dinheiro público tem de servir o público e não servir 
ao enriquecimento ilícito, como muitas vezes acontece 
– pessoas que são escolhidas por suas comunidades 
para gerir o bem comum, a boa aplicação dos recursos, 
na verdade, fazem exatamente o contrário.

A propósito, em relação à luta dos aposentados 
e a essa invenção de que reajuste de aposentado que-
bra a Previdência Social: isso é uma falácia. Até algum 
tempo atrás, os governos afirmavam que a dívida da 
Previdência Social inviabiliza reajustes, dificulta a ga-
rantia de infraestrutura para melhorar o atendimento às 
populações, sobretudo nos municípios mais distantes, 
do interior do País.

Todas as vezes que temos oportunidade, in-
sistimos que é necessário oferecer mais dignidade 
a esses homens e mulheres, que não querem nada 
menos do que reconhecimento e valorização por tudo 
o que fizeram, produzindo, trabalhando, esforçando-
se, cada um na sua atividade, para, depois de vinte e 
cinco anos, trinta anos ou trinta e cinco anos de con-
tribuição, ter direito a uma aposentadoria, a uma justa 
remuneração para sobreviver com dignidade na velhi-
ce, quando idoso ou idosa. Evidentemente que avan-
çamos também no combate às fraudes, mas, vez por 
outra, investigações da Polícia Federal trazem à tona 
o rombo de milhões na Previdência, recursos que são 
apropriados indevidamente por quadrilhas. Nós vemos 
a inadimplência daqueles que têm obrigação de con-
tribuir, de pagar a Previdência, mas que não o fazem; 
são muitos os inadimplentes. Temos grandes devedo-
res da Previdência que continuam, muitos deles, não 
pagando suas responsabilidades com a Previdência 
e, com isso, evidentemente, dificultando o fortaleci-
mento do caixa da Previdência para que tenhamos os 
recursos para conceder os reajustes para pagar as 
diferenças. A situação do aposentado é de impotên-
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cia: a cada ano, verifica que o valor da aposentadoria 
concedida vai sendo engolido pela inflação e, por não 
haver reajuste, não pode fazer nada. Quem teve uma 
aposentadoria, por exemplo, com base em cinco, oito, 
dez salários mínimos de referência, acaba, ao longo 
do tempo, com muito menos do que isso. Com a in-
flação, acaba tendo uma vertiginosa dificuldade para 
continuar sobrevivendo, porque a aposentadoria vai 
diminuindo e as responsabilidades vão aumentando. 
Além disso, na maioria das vezes, os aposentados sus-
tentam a própria família, essa é a realidade em muitas 
regiões do País; é comum que a renda da família seja 
a renda do homem e da mulher que, depois de muito 
trabalho, têm essa aposentadoria em valores muitas 
vezes tão irrisórios.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador José Nery, permita-me contribuir com 
dados para o seu raciocínio.

O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Dados apontam que 51% daqueles que compõem a 
população economicamente ativa do País dependem 
dos aposentados e dos pensionistas. Se pegarmos 
um período de doze anos, veremos que as renúncias 
fiscais vão a R$127 bilhões. Se pegarmos a LDO, pro-
jetando 2008/2012, são mais R$62 bilhões. Por isso é 
que não dá para a gente concordar com a ideia de que 
a Previdência está falida ou com a afirmação de que o 
aumento de encargos para a Previdência pode quebrar 
o País. É por isso que insisto muito no apelo ao bom 
senso e na busca de um grande entendimento. E tenho 
um outro dado, Senador José Nery, um dado que ouvi 
há pouco tempo em um telefonema que recebi de uma 
jornalista. Disse ela assim: “Passaram-me o dado de 
que somente 6% dos assalariados acabam optando 
pela linha do Fator Previdenciário”. O que eu respondi? 
Se é verdadeiro, se são 6%, é insignificante. Se esse 
número é verdadeiro, daria em torno 280 mil pessoas. 
Se isso é verdadeiro, por que não derrubar o Fator, já 
que o gasto é mísero, é nada? Mas tanto o governo 
anterior pressionou que, em 1999, há dez anos, foi 
aprovado, na marra, o instrumento perverso do Fator 
Previdenciário. Por isso, para mim, é o momento e a 
hora de acabar com essa história de reduzir o salário 
dos mais pobres em 40% – só pega o celetista. Como 
V. Exª colocou bem, o teto, em tese, é de R$ 3,2 mil, 
que equivaleria a dez salários de referência, mas nós 
sabemos que, devido ao Fator, isso fica no máximo em 
seis, sete salários, e 95% ficam na faixa de até três ou 
quatro salários mínimos.

O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Exatamente, Sr. 
Presidente, Senador Jefferson Praia, como podemos 

observar, se houvesse uma prioridade para a boa 
aplicação dos recursos públicos, não teríamos visto 
agora, durante a eclosão dessa crise financeira que 
atingiu o Brasil, que, num período de um ano, mais de 
um milhão de empregos fossem retirados dos traba-
lhadores para garantir a sua sobrevivência, não tería-
mos assistido essas isenções fiscais que acabam por 
forçar a diminuição da arrecadação dos impostos que 
devem ser aplicados pelo Governo nas diversas ações 
governamentais, nas diversas políticas de Estado, 
para atender aos interesses da população. Então não 
podemos entender que, no bojo dessa crise, tenham 
sido retirados da educação básica o volume de R$9,2 
bilhões, comprometendo, de forma muito violenta, o 
planejamento das prefeituras, das secretarias munici-
pais de educação, que perdem recursos fabulosos que 
deveriam garantir os salários dos professores e, com 
isso, garantir, minimamente, a valorização dos traba-
lhadores em educação. Estou tocando neste assunto 
porque assim como faltam recursos ou, pelo menos, 
como é alegada a falta de recursos para garantir os 
direitos mínimos dos aposentados e pensionistas, tam-
bém na área de educação estamos vivendo, este ano, 
um problema grave, quando o Ministério da Educação 
determinou um corte de R$9 bilhões. Inclusive, Senador 
Paulo Paim, na Comissão de Educação do Senado, às 
10 horas da manhã, teremos uma audiência pública 
com a presença do Presidente do Conselho dos Se-
cretários Estaduais de Educação; com a presença do 
Presidente da Undime, que é a União Nacional dos 
Dirigentes Municipais de Educação; da Confederação 
Nacional dos Municípios; e com a presença também 
de representantes do Ministério da Educação e do Mi-
nistério da Fazenda, para que nos expliquem como é 
possível a cobrança e, em seguida, como é que vamos 
repor para os Municípios brasileiros, especialmente 
naqueles Estados onde é necessária a complemen-
tação de recursos da União a fim de garantir que a 
educação básica, que vai do Ensino Infantil ao Ensino 
Médio, não seja irremediavelmente prejudicada diante 
dessa crise onde dizem não haver recursos para os 
aposentados, recursos para educação e recursos para 
política de saúde. No entanto, vimos o quanto o setor 
automobilístico, as empreiteiras e os bancos receberam 
de incentivo no bojo dessa malfadada crise financeira 
internacional que também atingiu o Brasil. É preciso 
o compromisso com as políticas sociais, com um mo-
delo de desenvolvimento que garanta o bem-estar dos 
trabalhadores e trabalhadoras. É preciso que recursos 
públicos não sejam drenados para pagar essa dívida 
impagável que o Brasil já pagou muitas vezes. A dívida 
pública interna e externa consome hoje – é só olhar no 

    425ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 59687

espelho da projeção do Orçamento que vamos votar 
até o dia 22 de dezembro – 48% do Orçamento na-
cional, das receitas do Orçamento público brasileiro. 
Tudo isso para pagar juros, amortizações e serviços 
da dívida pública interna e externa. Isso é inaceitável! 
Hoje, trabalhamos para que essas prioridades gover-
namentais sejam alteradas. O Congresso Nacional tem 
atribuição, poder e competência para fazer essas alte-
rações. O problema é que, muitas vezes, renunciamos 
à tarefa de sermos, de fato, um Poder independente, 
um Poder com atribuição própria, por exemplo, de vo-
tar, elaborar, rediscutir e propor alterações fundamen-
tais no Orçamento público do País, para que a maioria 
dos recursos públicos arrecadados sirvam aos mais 
legítimos interesses populares, especialmente os da 
população pobre, excluída, violentada, quando sone-
gados os seus direitos fundamentais.

Cumprimento V. Exª. Com essa manifestação, que-
ro dizer que estamos aqui numa vigília. A sessão teria 
terminado normalmente em torno das 20 horas, mas 
já são 23h36; estamos, pois, quase em vigília. Quero, 
portanto, dizer que estamos juntos com os trabalha-
dores, estamos juntos na luta com os aposentados e, 
daqui a pouco, faremos uma visita a esse grupo de 
aposentados e pensionistas de várias partes do País 
que, na Câmara dos Deputados, estão resistindo, estão 
exigindo a aprovação dos projetos que lhes garantem 
o mínimo de dignidade. Portanto, cumprimento V. Exª 
pelo tema que abordou em seu pronunciamento. Ao 
aparteá-lo, queremos justamente dizer que da luta não 
fugimos. É por isso que, junto com o Senador Paulo 
Paim – e tenho certeza de que com a presença de V. 
Exª –, estaremos junto com os aposentados na Câmara, 
pedindo que respeitem seus direitos, que respeitem seu 
direito de manifestação, o direito de entrarem naquela 
Casa. Eu soube que, quando da chegada aqui deles 
nesta tarde, houve impedimentos, houve dificuldades 
no acesso à Casa do povo, o coração da democracia, 
que deve ou deveria ser o Congresso Nacional. Meus 
cumprimentos a V. Exª! Estamos juntos na luta por uma 
Amazônia melhor, em defesa dos aposentados, em de-
fesa da educação, na defesa de um País que privilegie 
principalmente o gasto público, os recursos públicos, 
para servir aos seus filhos e filhas. Muito obrigado.

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Obri-
gado, Senador José Nery.

Estamos juntos, Senador Paulo Paim, no comba-
te – temos de intensificar este ponto – à corrupção no 
Brasil. Do contrário, sempre estaremos em uma luta – 
num momento, em luta pelos aposentados; em outro 
momento, em luta pela melhoria do salário mínimo – e 

não iremos na direção do combate a esse câncer, que 
é a corrupção no nosso País.

V. Exªs sabem: até hoje, não há um cadastro de 
obras públicas no Brasil. Entrem na Internet e procu-
rem as obras públicas, pelo menos aquelas feitas pela 
União, para saber quais são as obras. Senador Paulo 
Paim, se perguntarmos a qualquer autoridade deste 
País quantas obras públicas – e vou colocar apenas 
as federais – existem hoje no Brasil, quais são as que 
estão sendo viabilizadas, as que estão paralisadas, as 
que estão inacabadas, ninguém saberá dizer. Aí está 
o dinheiro da população.

Portanto, a missão é muito grande. Temos de 
combater o mal que já vem de anos e anos, de sécu-
los e séculos. Não vamos acabar com a corrupção, 
que sempre vai estar presente – não é possível haver 
zero de corrupção, infelizmente –, mas temos de re-
duzi-la de forma muito intensa no Brasil. Se não existe 
dinheiro – é o que nos estão dizendo – para melhorar 
a remuneração dos aposentados, isso ocorre porque 
esse dinheiro está jogado em algum lugar, no bolso 
de algum corrupto deste País, ou, então, em alguma 
obra paralisada, sem nenhuma utilidade. O dinheiro foi 
colocado lá, não houve o resultado da obra finalizada, 
e ela não pode servir à população.

A missão é árdua, mas temos de intensificá-la 
dentro de um contexto de orientação, temos de orien-
tar os gestores públicos municipais, os Prefeitos, para 
que possam aprimorar o processo de gestão pública 
e levar, Sr. Presidente, a informação aos técnicos das 
Prefeituras. Não sei se V. Exª sabe, mas, nos mais de 
cinco mil Municípios do Brasil, qual é o número de en-
genheiros nessas Prefeituras? Ninguém sabe. Como 
são feitos os projetos dessas Prefeituras? O projeto co-
meça, muitas vezes, de forma errada. Mesmo quando 
se tem boa intenção, o projeto pode começar de forma 
errada. Mesmo se o Prefeito é uma pessoa correta e 
quer tudo bem aplicado, ele não entende disso, não 
conta com a ajuda de um engenheiro, passa a questão 
para um escritório, que, por sua vez, pode ter ligação 
sabe Deus com quem! E assim vai.

Então, temos de trabalhar o corpo técnico das 
Prefeituras, para que este possa entender de orça-
mento, possa perceber o que é um projeto básico e, 
é claro, fazer projetos adequados, para que haja uma 
boa aplicação dos recursos no nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Permita-me comentar com V. Exª que, de fato, 
V. Exª tem razão. Há Prefeituras que têm corpo téc-
nico de qualidade. Por exemplo, hoje, recebi em meu 
gabinete – Senador José Nery, este é um dado inte-
ressante – alguns Prefeitos, que me disseram assim: 
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“Senador, não estamos entendendo essa sua luta de 
querer a paridade com o salário-mínimo, porque, no 
meu Município, com técnicos preparados, o fundo de 
pensão garante que o reajuste que é dado para o tra-
balhador da ativa seja dado também, igualmente, para 
o aposentado”. Isso ocorre porque o recurso é bem 
administrado; não é permitido que a verba seja deslo-
cada para outra área. Então, um fundo de pensão bem 
administrado garante a paridade. Ou seja, quando o 
servidor do Município ganha a inflação e mais 5% de 
aumento real, o aposentado do Município também re-
cebe. E essa lógica, é claro que podemos assegurar 
na Previdência. E alguns dizem: “Não, você não pode 
dar aumento real para aposentado”. Não é aumento 
real, é reposição de perdas o que estamos dando. A 
gente costuma dizer aqui que é aumento real, mas, 
na verdade, é reposição de perdas. “Ah, mas isso não 
existe em nenhum país do mundo.” Como não? Há 
alguns países que dão a paridade para o aposenta-
do com aquele que está na ativa; outros vinculam ao 
salário-mínimo; outros dão a inflação; e, em outros, 
aqui no Brasil mesmo, os fundos da Prefeitura dão a 
paridade para o aposentado, de forma idêntica à da-
quele que está na ativa. Então, V. Exª tem razão: com 
técnicos preparados, há condição, sim, de alavancar 
e melhorar o salário dos aposentados.

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – É a 
profissionalização, Senador Paim, nas administrações 
públicas municipais, estaduais e federal. É preciso que 
haja essa preparação dos nossos técnicos, para que 
eles possam realizar melhor seu trabalho.

Vejam bem que há outra variável, dentro dessa 
rápida análise que estamos fazendo, dentro do contex-
to das obras públicas no Brasil e do que isso envolve. 
Dizem para os aposentados que não temos recursos. 
Hoje, nos Tribunais de Contas Estaduais, no Tribunal de 
Contas da União, percebe-se também, Senador Nery, 
dificuldade na fiscalização. Imagine, Sr. Presidente, por 
exemplo, como é fiscalizar obra no Estado do Amazo-
nas! Então, precisamos trabalhar dentro do contexto 
de que esses Tribunais estejam mais bem equipados, 
mais bem aparelhados, com mais técnicos dentro do 
seu corpo, com engenheiros que possam verificar me-
lhor como é que essas obras estão acontecendo.

Apresentei, recentemente, um projeto que trata 
de um cadastro de obras públicas viabilizadas pela 
União na Internet, um cadastro pelo qual se possam 
conhecer todas as obras que estão sendo feitas no 
Brasil. Sr. Presidente, temos de trabalhar isso. E não 
entendo – vejam bem! – quando se observa que os 
Tribunais estão atrapalhando o processo. O Tribunal 
não está atrapalhando processo nenhum! E vejam 

bem que quem está falando aqui é alguém que nada 
tem a ver com os Tribunais!

Mas temos, Sr. Presidente, de intensificar a fisca-
lização. Sem fiscalização, Senador Nery, vai ser pior. 
Sem fiscalização adequada, os buracos desse ralo da 
corrupção vão aumentar, e aí não teremos mais dinheiro 
para nada, nem para a educação, nem para a saúde, 
nem para o aposentado, para ninguém.

Então, é preciso que seja dada atenção a essa 
questão, neste momento em que o Brasil se prepara 
para um ciclo de crescimento econômico – e ele vai vir; 
as bases estão mais bem estruturadas dentro desse 
contexto, estamos saindo dessa crise econômica –, 
para que não haja, Sr. Presidente, a péssima aplica-
ção dos recursos, jogando boa parte desses recursos 
pelo ralo, sem que a população tenha, como tradução 
disso ou como resultado disso, uma melhor qualida-
de de vida.

Portanto, acredito que nossas ações no Senado 
devem ser aquelas com que possamos contribuir de 
forma muito mais intensa no combate à corrupção no 
nosso País. Precisamos fazer isso. Precisamos fazer 
com que aquilo que está nas nossas mãos seja colo-
cado em prática. Esse é o grande desafio que percebo 
aqui, neste um ano e meio em que estou aqui dentro. 
Assim, poderemos contribuir para um País melhor.

E tenho certeza, Sr. Presidente, que teremos um 
grande País, que ainda veremos um grande País. De-
morará algum tempo, talvez mais duas ou três décadas, 
para que isso ocorra, com uma diminuição, quem sabe, 
substancial das desigualdades no Brasil, vencendo 
essa cultura política que é a cultura do atraso, a cul-
tura da corrupção, a cultura que envolve esse mundo 
da política, dos acordos, muitos deles não corretos, 
que fazem com que o País fique na situação em que 
se encontra na atualidade. 

Não temos, como resultado das lutas, desta luta 
dos aposentados, a percepção, a sensibilidade de 
que os aposentados possam ter o seu reajuste, para 
que possamos proporcionar uma melhor qualidade 
de vida a eles.

Para finalizar, Sr. Presidente, quando o Senador 
Nery fazia o seu aparte, imaginei – V.Exª tem esses 
números – quantos por cento os aposentados gastam 
com medicamentos. Veremos que esse percentual deve 
chegar a 30%, 40%. Imagine um aposentado que tem 
um salário, dois salários, 30% só para comprar medica-
mentos. V.Exª já falou que está próximo dos sessenta, 
eu já sou um cidadão de cinquenta e já ando com a 
minha sacolinha de medicamentos.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – E um pouco mais devagar na caminhada – eu, 
pelo menos.

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Ima-
ginem aonde chegaremos com a sacola de medica-
mentos. E os nossos companheiros que estão lá no 
corredor, alguns deles, devem estar com os seus me-
dicamentos aí também. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Com certeza.

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – E aqui-
lo significa uma parcela do seu salário. 

Portanto, temos de, daqui para frente, Sr. Pre-
sidente, neste momento de reflexão, verificar qual é 
o próximo passo, que terá de ser mais intenso. Nós 
vamos ter de intensificar isso. V.Exª já aguardou uma 
semana, duas semanas, três semanas, um mês, já 
vem há algum tempo. O que não podemos ter depois 
é os nossos velhinhos caindo. Um cai aí, um tem um 
infarto, um vai morrer, vai acontecer alguma coisa para 
que uma autoridade fique sensibilizada e proporcione 
o reajuste dos aposentados?

Nós não podemos chegar a esse extremo, mas 
nós temos que mostrar nossa força. V. Exª entende 
muito mais do que eu pelas lutas que empreendeu e 
que acompanho. Sinto-me honrado de fazer parte de 
um Senado que tem uma pessoa como V. Exª, pelas 
lutas que travou e pela referência que é. Está na hora 
de nós – mais uma vez repito, como diz o meu pai – 
apertarmos o cinto. Vamos para cima desse ponto. 
Vamos intensificar nossa ação, de forma mais dura, 
porque o ano está terminando e no próximo, que co-
meça a partir de fevereiro, vamos tratar de outras 
questões relacionadas com a eleição e com as agen-
das que teremos.

Eu fico preocupado com esse tema. Não po-
demos passar essa luta para o ano que vem. Então 
precisamos...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– É isso que V. Exª coloca, permita-me, Senador. É pre-
ciso que a gente consiga sensibilizar todos os homens 
públicos para a causa, porque é impossível deixarmos 
esse tema para o ano que vem. É impossível.

Eu só quero dar uma contribuição, se me permi-
te ainda. Primeiro, tivemos muita sensibilidade com a 
educação, quando tratamos da DRU e estabelecemos 
a retenção de 20% de todos os investimentos que são 
assegurados pelo Orçamento, conforme o entendimen-
to que tiver o Executivo.

Se nós retivermos 20% da educação correta-
mente, corretamente... Digamos que o orçamento da 
seguridade social seja lá 300 ou 400 bilhões. Se não 

permitirmos a desvinculação de 20% – vamos calcu-
lar por baixo –, teremos algo em torno de 60 bilhões a 
mais para investimento em educação, em assistência 
e também em saúde, assistência e previdência. Eu 
estive olhando a peça orçamentária que vamos votar 
no fim do ano. Nela está previsto algo em torno de 
R$3 bilhões. Se a gente diz que são R$5 bi para fazer 
o acerto com os aposentados, só faltam R$2 bi. Dois 
bilhões! Há toda essa batalha que nós estamos tra-
vando, mas poderemos, com tranqüilidade, assegurar 
esses recursos dentro da própria peça orçamentária. 
Por isso, compreendo a sensibilidade que V. Exª está 
pedindo neste momento com esta mobilização que 
tem tudo para acontecer. 

Aproveitando o período de V. Exª, digo que eu 
gostaria muito de ver ainda nesta semana todas as 
centrais, todas as confederações, assim como a Cobap 
firmarem um grande entendimento, procurando-nos 
– o Executivo e o Legislativo –, demonstrando que é 
possível assegurar o reajuste para os aposentados e 
alterando esse famigerado fator previdenciário.

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Obri-
gado, Sr. Presidente. Quero, para finalizar, agradecer 
àqueles que estão também dando sua parcela de con-
tribuição nessa luta até agora, que são os funcionários 
do Senado, todos aqueles que nos orientam na Mesa, 
assim como o pessoal da TV Senado e todos os fun-
cionários que estão aqui. Nós estamos fazendo essa 
análise, fazendo a cobrança e vamos continuar fazen-
do. É importante esse suporte para que nós possamos 
fazer o nosso trabalho. Fico também pensando que, é 
claro, todos têm a felicidade de dar a sua contribuição. 
Ao final, vai valer a pena. Essa é uma causa justa. Ao 
final, vai valer a pena porque veremos os nossos ido-
sos serem mais bem tratados no nosso país.

O país que não trata bem os mais velhos é um 
país que precisa melhorar muito dentro do contexto do 
relacionamento com os seres humanos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Permita-me citar só uma frase de que gosto muito: 
pobre daquele país que não valoriza suas crianças, 
seus adolescentes e seus idosos.

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Isto é 
verdade: as crianças, os adolescentes e os idosos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Senador Jefferson Praia, com essa sua fala, 
eu acho que nós cumprimos o nosso objetivo de de-
monstrar solidariedade a todos os idosos, aposentados 
e pensionistas do nosso País, estendendo a sessão 
praticamente até a meia-noite. Faltam apenas cinco 
minutos para a meia-noite.
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Eu sei que grande parte dos brasileiros estão 
assistindo à TV Senado neste horário. Eu sei porque, 
quando eu viajo pelos Estados... E fui a Minas fazer 
esse debate. Às vezes, repito isso porque acho impor-
tante. Fui ao Rio, fui a São Paulo, fui a Goiânia fazer 
esse debate e vou, no dia 27, à Paraíba e, na sequ-
ência, à Bahia também para fazer esse debate. Por 
onde eu tenho passado, eu ouço muito: “Senador, nós 
ficamos assistindo aos Srs. e às Srªs Senadoras pela 
TV Senado, porque para nós, que ficamos em casa, 
é gratificante...

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Pela ordem, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Logo vou passar a palavra a V. Exª. Para nós 
que ficamos em casa, é gratificante ficar ouvindo e 
vendo que há homens públicos que continuam lutan-
do por nós. 

Senador José Nery, eu tinha de dizer essa frase, 
mas já vou passar a palavra a V. Exª. Sei que vamos 
levar a sessão até a meia-noite. Alguns me dizem o 
seguinte: “ Senador, nas pesquisas no Rio Grande você 
está com quase 50%. Você não acha que poderá ter um 
desgaste com essa história e problemas nas eleições?” 
Digo com a maior tranqüilidade, com a mão no peito, 
que essa questão não é eleitoral; essa questão está no 
sangue, está na alma, no coração de cada um de nós. 
Não tem nada a ver com a questão eleitoral. 

Se fosse uma questão eleitoral, teríamos lavado 
as mãos, dado uma de Pôncio Pilatos e ficado com 
o trabalho que fizemos ao longo desses anos, todos 
nós do Congresso Nacional. É uma questão de justiça. 
Achamos que essa luta há de sensibilizar, sim, todos. 
Nos haveremos de ter, como V. Exª disse muito bem, 
Senador Jefferson Praia, uma resposta adequada para 
os milhões de aposentados e pensionistas que estão 
na expectativa. 

Repito: esse movimento, que surgiu de baixo para 
cima, não é liderado por ninguém a não ser pelos pró-
prios aposentados. Foram eles que inventaram blogs,
estão nos e-mails, estão no twitter, estão se articulan-
do e se mobilizando porque entendem que o reajuste 
que pedem é justo. Eles têm convicção absoluta disso, 
como o senhor e a senhora que estão nos vendo neste 
momento sabem que temos razão. O senhor sabe, a 
senhora sabe, que estamos certos. 

Essa é uma luta movida pela razão, pela emoção, 
pela sensibilidade e pelo sentimento de que se trata 
de uma causa. Por isso que ela é irreversível, indepen-
dentemente do resultado eleitoral. Como eu digo, não 
é partidarizada essa caminhada. Não é da situação 
nem da oposição. Com ela, queremos convencer todos 

de que o caminho certo é atender aos aposentados e 
pensionistas nos seus pleitos, que são muito pequenos. 
Veja bem. Repito isto: não adianta enfeitar. O que os 
trabalhadores da ativa estão pedindo neste momento 
é o fim do fator, e os aposentados é o reajuste de 5% 
a partir de 1º de janeiro. 

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

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo 
Paim, aproveitando que o senhor acaba de anunciar 
uma agenda de compromissos pelo País em defesa 
das causas que marcam a sua atuação nesta Casa: 
a defesa dos interesses dos aposentados, a defesa 
da luta pela igualdade racial – inclusive, esperamos 
poder votar o Estatuto da Igualdade Racial no dia de 
amanhã, ou na quinta-feira, se assim houver condições 
–, eu queria renovar aqui, de público, o convite para a 
visita de V. Exª ao Estado do Pará. A Amazônia – em 
especial, o Pará – espera, mais uma vez, que, nessa 
sua cruzada, V. Exª não deixe de incluir no roteiro – já 
fiz a V.Exª, pessoalmente, este convite, para que pos-
samos agendar o mais rápido que pudermos – uma 
visita para fortalecer e estimular aqueles que, ao longo 
de tanto tempo, se dedicam à organização, à luta por 
direitos, e especialmente os aposentados e pensionis-
tas do meu Estado. Além disso, poderemos, durante 
a sua visita, realizar um evento junto aos movimentos 
sociais e às entidades que se dedicam ao combate ao 
trabalho escravo. O meu Estado, infelizmente, carrega 
o triste título, ainda, de campeão brasileiro do traba-
lho escravo. 

Então, a renovação do convite a V. Exª é porque 
os paraenses e eu, em particular, ficamos um pouco 
com inveja dessa sua agenda pela Bahia, Rio de Ja-
neiro, São Paulo, Rio Grande do Norte, Pernambuco 
e Amazônia. 

A Amazônia também espera a presença de Paulo 
Paim, o honrado trabalhador, metalúrgico, operário, mas 
que, sobretudo, é o campeão na defesa dos interesses 
sociais das populações oprimidas deste País. 

Então, renovo esse convite, sobretudo quando 
o relógio marca o primeiro minuto deste dia 18 de no-
vembro de 2009, Dia Nacional dos Conselheiros Tute-
lares – e pretendo falar, na sessão de hoje, sobre isso 
–, bem como dos 20 anos da Convenção da ONU em 
defesa dos direitos de crianças e adolescentes. 

Quero dizer, também, que chegamos a este novo 
dia carregados de esperança e de confiança na outra 
Casa aqui do lado, na Praça dos Três Poderes, que 
compõe um dos três Poderes da República: o Po-
der Executivo, o Poder Legislativo, simbolizado pelo 
Congresso Nacional, e o Supremo Tribunal Federal. 
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Esperamos que este 18 de novembro seja a data da 
afirmação da nossa soberania, porque não aceitamos 
a interferência indébita de países, quaisquer que se-
jam – mas, neste caso, especificamente, da Itália –, 
que pretendem querer nos dizer o que é atribuição e 
responsabilidade do Governo, das instituições e do 
povo brasileiro. 

Por isso, nós esperamos que não seja ali apro-
vada, por maioria, a extradição de Cesare Battisti. Es-
peramos a sua liberdade e esperamos, sobretudo, o 
respeito ao instituto do refúgio e do asilo político, que 
é uma forma de proteger perseguidos e ameaçados 
em seus direitos em países estrangeiros. 

O Brasil se sente muito à vontade para acolher, 
sempre que possível, aqueles que, não tendo como 
enfrentar a violência dos que mandam em seus paí-
ses de origem, podem aqui encontrar, sempre, o aco-
lhimento, como é da tradição do povo brasileiro e das 
nossas próprias instituições. 

Oxalá possamos, amanhã, neste horário, estar 
celebrando, de fato, a soberania, reafirmada pela de-
cisão do Supremo, porque, do contrário, nós estare-
mos lamentando e, com certeza, pensando em como 
fazer para reparar, eventualmente, se um equívoco 
for afirmado!

Não é possível errar, não é possível equívoco, por-
que a nos iluminar e a nos guiar temos a Constituição 
Brasileira, que precisa ser respeitada por todos. 

Portanto, eu espero, sinceramente, que hoje, nes-
te novo dia, seja feita justiça: liberdade para Cesare 
Battisti e aprovação, na Câmara dos Deputados, dos 
projetos que interessam aos aposentados e pensio-
nistas deste País.

Muito obrigado a V. Exª. 
Vou encerrar, porque acho que os funcionários 

já estão impacientes, mas eu tenho certeza de que, 
por outro lado, todos compreendem, porque cada um, 
em sua família, tem alguém aposentado; ou cada um 
que está aqui, um dia, vai ser aposentado e precisará 
estar igualmente protegido pelos direitos por que nós 
estamos lutando e que estamos defendendo aqui.

Muito obrigado a V. Exª. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Muito bem, Senador José Nery. V. Exª usou muito 
a palavra iluminar. Que Deus ilumine todos nós! Que 
Deus ilumine os Deputados Federais! Que Deus ilumi-
ne o Executivo, para que a gente possa, efetivamente, 
como V. Exª disse, neste que é o dia da criança e do 
adolescente, pensar nos idosos, porque quem mantém 
as crianças e os adolescentes são os idosos. Quem 
compra remédio, quem compra roupa, quem manda 

para o colégio, quem garante a alimentação são as 
pessoas com mais idade. Isso está comprovado. 

Enfim, eu acho que cumprimos um objetivo. O 
nosso objetivo era levar... Senador Jefferson Praia, V. 
Exª estava presidindo e, de pronto, quando o pedido 
foi feito, disse que o atenderia na forma regimental. Eu 
agradeço. Sei que não precisaria agradecer, mas agra-
deço em nome de todos os trabalhadores brasileiros, 
porque eles serão beneficiados com o fim do fator e o 
reajuste para os aposentados.

Agradeço, Senador José Nery, a ambos que estão 
aqui neste momento – nós três –, mas sei que essa é 
a vontade dos 81 Senadores, porque os 81 Senado-
res votaram pelo fim do fator e também pelo reajuste 
digno para os aposentados e pensionistas.

Vamos rezar muito. Que Deus nos abençoe e 
abençoe os Deputados, mas abençoe, também, todo 
o povo brasileiro e, neste momento especial, os apo-
sentados, pensionistas e idosos! Que a gente faça uma 
homenagem muito carinhosa àqueles 200 aposenta-
dos que estão lá, no corredor da Câmara, pedindo a 
votação dos projetos!

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência recebeu as seguintes matérias: 

– Mensagem nº 238, de 2009 (nº 923/2009, na 
origem), de 16 do corrente, pela qual o Presidente da 
República solicita seja autorizada a contratação de 
operação de crédito externo, com garantia da Repú-
blica Federativa do Brasil, entre o Município de Ponta 
Grossa, Estado do Paraná, e o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento – BID, no valor de até sete mi-
lhões e quinhentos mil dólares dos Estados Unidos da 
América, cujos recursos destinam-se ao financiamento 
parcial do Programa de Melhoramento da Infra-Estrutura 
Urbana do Município de Ponta Grossa/PR; e

– Mensagem nº 239, de 2009 (nº 924/2009, na 
origem), de 16 do corrente, pela qual o Presidente da 
República solicita seja autorizada a contratação de 
operação de crédito externo, com garantia da Repú-
blica Federativa do Brasil, entre o Estado do Ceará e 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, 
no valor de até quarenta e cinco milhões de dólares 
dos Estados Unidos da América, de principal, cujos 
recursos destinam-se ao financiamento adicional do 
Programa de Apoio às Reformas Sociais do Ceará – 
Proares – Fase II. 

As matérias vão à Comissão de Assuntos Eco-
nômicos.

São as seguintes as mensagens recebidas:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) – Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
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Ofício nº 374/2009-PRESID NCIA/CCJ

Brasília, 17 de novembro de 2009

Excelentíssimo Senhor 
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: fixação de composição, designação de mem-
bros e instalação da Subcomissão de Segurança Pú-
blica.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que com base no 

disposto no artigo 89, IV, do Regimento Interno desta 
Casa, em Reunião realizada no dia 28 de outubro do 
corrente, obedecendo a proporcionalidade partidária 
fixei a composição da Subcomissão de Segurança Pú-
blica em 9 (nove) membros titulares e 9 (nove) mem-
bros suplentes, designando os seus componentes na 
forma que se segue:

SENADORESTITULARES SENADORES SUPLENTES

Bloco Parlamentar de Apoio ao Governo 
(PT, PR, PSB, PCdoB e PRB)

Aloizio Mercadante Serys Slhessarenko
César Borges Antonio Carlos Valadares

PMDB e PP
Pedro Simon Francisco Dornelles
Renan Calheiros Wellington Salgado

Bloco da Minoria (DEM e PSDB) 
Jarbas Vasconcelos, Kátia Abreu
Tasso Jereisssati Antonio Carlos Júnior
Marconi Perillo Álvaro Dias

PTB
Romeu Tuma Gim Argello

PDT
Osmar Dias Flávio Torres.

Informo ainda que foram eleitos Presidente e Vice-
Presidente da Subcomissão, os Senadores Tasso Je-
reissati e César Borges, respectivamente, sendo desig-
nado Relator-geral, o Senador Jarbas Vasconcelos.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima consideração.

Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Com referência ao Ofício nº 193, de 2009, da Co-
missão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática, lido em 12 do corrente, a Presidência 
comunica ao Plenário que, nos termos do art. 91, § 3º, 
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 o Projeto 
de Decreto Legislativo nº 767, de 2009, aprovado pela 
referida Comissão, seja apreciado pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência recebeu, do Presidente da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, o Ofí-
cio nº 354, de 2009, comunicando a apreciação, em 
caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº 
58, de 2007.

Com referência ao expediente lido, fica aberto o 
prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, 
nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Inter-
no, por um décimo da composição da Casa, para que 
o Projeto seja apreciado pelo Plenário.

É o seguinte o ofício:

Ofício nº 354/09-PRESID NCIA/CCJ

Brasília, 4 de novembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: decisão terminativa.

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminati-
vo, pela aprovação, com a Emenda nº 1-CCT/CCJ, do 
Projeto de Lei do Senado nº 58, de 2007, que “Dis-
põe sobre o uso exclusivo de brasões e nomes dos 
órgãos ou entidades responsáveis pela veiculação 
de publicidade oficial, vedada a menção de nomes 
de autoridades e servidores”, de autoria do Senador 
Cristovam Buarque.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 2.080, de 
2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, que conclui pelo arquivamento do Ofício “S” 
nº 24, de 2001 (nº 104/01, na origem), de iniciativa 
do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que 
encaminha ao Senado Federal cópia de trabalho ju-
rídico intitulado “A Reformatio in Pejus do Código de 
Processo Penal – O Perigo Iminente da Prescrição ou 
da Impunidade – A Sociedade em Perigo Virtual, re-
ferente a artigos da reforma do processo penal, que 
tramita no Congresso Nacional. 

A Presidência, nos termos da conclusão do pare-
cer que acaba de ser lido, determina a juntada de cópia 
do estudo em questão aos processados dos Projetos 
de Lei da C mara nºs 205, de 2008; e 8, de 2009, e 
o arquivamento definitivo da matéria.

Será feita a devida comunicação ao Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 2.081 a 
2.083, de 2009, das Comissões de Assuntos Sociais e 
de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto 
de Lei da C mara nº 97, de 2001 (nº 2.958/2000, na 
Casa de origem, do Deputado Nelson Proença), que 
institui o Programa Voluntário de Vacinação – PVV.

Já tendo sido aberto prazo para recebimento de 
emendas perante a Mesa, a matéria aguardará inclu-
são em Ordem do Dia oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência recebeu, do Presidente da Comissão 
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fisca-
lização e Controle, os Ofícios nºs 91 e 93, de 2009, 
comunicando a apreciação, em caráter terminativo, do 
Projeto de Lei do Senado nº 15, de 2008; e do Pro-
jeto de Lei da C mara nº 138, de 2009.

Com referência aos expedientes lidos, fica aberto 
o prazo de cinco dias úteis para interposição de recur-
so, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento 
Interno, por um décimo da composição da Casa, para 
que os Projetos sejam apreciados pelo Plenário.

São os seguintes os ofícios:

OF. Nº 91/2009-CMA
Brasília, 3 de novembro de 2009

Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão, em reunião realizada data, 
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aprovou, em decisão terminativa, o Projeto de Lei do 
Senado nº 15, de 2008, que “altera a Lei nº 8.723, de 
28 de outubro de 1993, que dispõe sobre a redução 
de emissão de poluentes por veículos automotores e 
dá outras providências, para tornar obrigatória a divul-
gação da composição e da quantidade de poluentes 
emitidos pelos veículos comercializados no País”, de 
autoria do Senador Siba Machado.

Atenciosamente, – Senador Renato Casagran-
de, Presidente.
OF. Nº 93/2009-CMA

Brasília, 3 de novembro 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, em reunião realizada nesta 
data, aprovou, em decisão terminativa, o Projeto de 
Lei da Câmara nº 138, de 2009, que “torna obrigató-
ria a manutenção de explorar do Código de Defesa do 
Consumidor nos estabelecimentos comerciais e de 
prestação de serviços e dá outras providências”, de 
autoria do Deputado Luiz Bittencourt.

Atenciosamente, – Senador Renato Casagran-

de, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Sobre a mesa, projetos recebidos da Câmara 
dos Deputados que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Os Projetos vão à Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, onde poderão receber emendas pelo 
prazo de cinco dias úteis, tendo a referida Comissão 
o prazo de 15 dias úteis para opinar sobre a matéria, 

prorrogável por igual período, nos termos do art. 376, 
III, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O requerimento que acaba de ser lido será 
encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Sr. Senador Romero Jucá enviou discurso à 
Mesa para ser publicado na forma do disposto no art. 
203, combinado com o art. 210, inciso I e §2º, ambos 
do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. ROMERO JUCA (PMDB – AM. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, há alguns dias, recebi uma bela publicação 
editada pela Caixa Econômica Federal. Trata-se do Re-
latório de Sustentabilidade de 2008, onde são apresen-
tadas, de forma minuciosa e detalhada, todas as ações 
de caráter sócio-ambiental da empresa pública.

A começar pelo material utilizado para sua im-
pressão, confeccionada em papel reciclado, percebe-se 
claramente o caráter de responsabilidade social que 
permeia a gestão dos recursos feita pela Caixa. 

O seu slogan também simboliza perfeitamente o 
mote da campanha: “o banco que acredita nas pesso-
as”. É exatamente com esse espírito, de confiança na 
capacidade dos brasileiros e brasileiras, que a Caixa 
vem oferecendo e patrocinando diversas iniciativas de 
cunho social e ambiental.

São projetos, Senhor Presidente, que saem do 
papel, pessoas que encontram seus talentos, sonhos 
que se transformam em realidade. Esse tem sido o 
destino manifesto e o resultado do apoio da Caixa no 
sentido de melhorar a qualidade de vida dos brasilei-
ros e ajudar no desenvolvimento global e sustentável 
do País.

No Relatório, estão expressos os princípios e 
valores que orientam a atuação da empresa: Res-
ponsabilidade, transparência, comportamento ético, 
consideração pelas partes interessadas, legalidade, 
normas internacionais, direitos humanos e gestão par-
ticipativa. Por meio deles, Senhor Presidente, a Caixa 
vem consolidando a sua marca de credibilidade não 
somente no mercado financeiro, mas, sobretudo, no 
seio de nossa sociedade.

Atendendo às demandas das políticas públicas, 
a Caixa demonstra números impressionantes. 

Somente em pagamentos relacionados ao FGTS, 
PIS, Seguro Desemprego e programas sociais como o 
Bolsa Família, foram repassados mais de 100 bilhões 
de reais no ano passado. 

A conta simplificada possibilitou que mais de sete 
milhões de brasileiros abrissem uma conta bancária, 
em um programa de inclusão de proporções inéditas 
em nossa história. 

Por sua vez, o saldo de crédito alcançou valores 
44% superiores aos obtidos em 2007, com óbvio desta-
que para a carteira de habitação, responsável por 24% 
do total de 80 bilhões de reais disponibilizados.

Na seara ambiental, a Caixa igualmente se des-
taca pelo seu compromisso de sustentabilidade. Prova 
disso são a exigência de licenciamento ambiental para 
as operações de crédito a empresas cujas atividades 
sejam potencialmente agressivas ao meio ambiente, 
a adesão ao Protocolo Verde e a obrigatoriedade de 
apresentação de documento que comprove a origem 
legal de madeiras para a construção civil por ela fi-
nanciada.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Relatório 
de Sustentabilidade de 2008 não apresenta só núme-
ros e estatísticas. Ele se destaca, em especial, pelos 
depoimentos de pessoas beneficiadas pelas ações 
sociais da Caixa.

Ali, encontramos gente que conseguiu financiar 
a sua casa própria, atletas que obtiveram patrocínio 
para participar de competições, estudantes que tiveram 
seus estudos subsidiados e profissionais e pequenos 
empresários que lograram êxito em atividades produti-
vas com base em recursos disponibilizados pela Caixa 
Econômica Federal.

Justamente por acreditar nas pessoas, como 
bem diz o seu slogan, a Caixa se transformou em 
uma das principais ferramentas financeiras na execu-
ção de políticas sociais e ambientais neste Governo. 
E acreditamos firmemente que assim continuará por 
muitos e muitos anos, ajudando o povo deste País a 
produzir, estudar, desenvolver-se e, acima de tudo, 
viver com dignidade.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. 
Senadores que constará da pauta da sessão delibe-
rativa ordinária a realizar-se amanhã, às 14 horas, 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 fede-
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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: Senador Roberto Ca-
valcanti 

(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 pronun-
ciamento: (sobre a Emenda nº 2, 

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. 
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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
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 crité-
rios 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
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO

 PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 118, DE 2005 

Discussão, em turno único, do Substi-
tutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Sena-
do nº 118, de 2003 (nº 7.087/2006, naquela 
Casa), de autoria do Senador Antonio Carlos 
Valadares, que dispõe sobre os Juizados Es-
peciais da Fazenda Pública no âmbito dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e 
dos Municípios. 

Parecer favorável, sob nº 2.007, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Antonio Carlos Júnior. 

14
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, Relatora: Senadora Heloi-
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sa Helena, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CI, que apresenta, com voto contrário 
vencido do Senador Leomar Quintanilha; e 
de Assuntos Econômicos (em audiência, nos 
termos do Requerimento nº 269, de 2003), 1º 
pronunciamento: Relatora: Senadora Serys 
Slhessarenko, solicitando informações ao Mi-
nistério dos Transportes para instruir a matéria; 
2º pronunciamento: Relator: Senador Osmar 
Dias, favorável, nos termos das Emendas nºs 
2 e 3-CAE, que apresenta. 

15
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. 

16
 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 So-
ciais, 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), Rela-
tor ad hoc: Senador Valter Pereira, favorável, 
nos termos do Substitutivo apresentado pela 
Comissão de Assuntos Sociais e que passa 
a ser denominado de Emenda nº 1-CAS/CCJ 
(Substitutivo). 

17
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, Justi-
ça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Val-
ter Pereira, favorável, com Emenda nº 1-CCJ, 
que apresenta. 

18
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 Processo Civil (dispensa a citação pesso-
al do embargado 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.

19
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, Justi-
ça e Cidadania, Relatora: Senadora Patrícia 
Saboya, favorável, nos termos da Emenda nº 
1-CCJ (Substitutivo), que oferece; e de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscali-
zação e Controle, Relatora ad hoc: Senado-
ra Marisa Serrano, favorável ao Projeto, nos 
termos da Emenda da CCJ, que passa a ser 
denominada Emenda nº 1-CCJ/CMA (Subs-
titutivo). 

20
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 
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sobre os Juizados Especiais Cíveis e Crimi-
nais e dá outras providências (dispõe sobre a 
representação nas causas de valor até vinte 
salários mínimos). 

21
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 71, DE 2006 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 71, de 2006 (nº 1.355/2003, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que dá nova redação ao § 1º 
do art. 8º da Lei nº 9.099, de 26 de setembro 
de 1995, que dispõe sobre os Juizados Espe-
ciais Cíveis e Criminais (confere legitimidade 
ativa perante os Juizados Especiais Cíveis às 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público – OSCIP e às Sociedades de Crédito 
ao Microemprendedor – SCM). 

Parecer favorável, sob nº 1.879, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relatora ad hoc: Senador Marco Maciel. 

22
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. 

23
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. 

24
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. 

25
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. 

26
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. 

27
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, 
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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 Es-
porte, Relator: Senador Cícero Lucena, favo-
rável ao Projeto, 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. 

28
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. 

29
PROJETO 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, Re-
lator ad hoc: Senador Francisco Dornelles, 
pela rejeição. 

30
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. 

31
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. 

32
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. 

33
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. 

34
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, 
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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. 

35
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. 

36
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. 

37
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 107, de 2008 (no 2.093/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Júlio Delga-
do), que dispõe sobre a advertência em rótulos 
de alimentos e bulas de medicamentos que 
contêm fenilalanina. 

Parecer sob nº 1.881, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador Flávio Arns, favorável, nos termos 
da Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que ofe-
rece. 

38
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 Ci-
dadania, Relatora ad hoc: Senadora Serys 
Shessarenko; e de Desenvolvimento Regional 
e Turismo, Relator: Senador Jefferson Praia. 

39
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 138, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 138, de 2008 (nº 706/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Magela), 
que altera o art. 65 da Lei nº 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998, dispondo sobre a proibição 
de comercialização de tintas em embalagens 
do tipo aerossol a menores de dezoito anos, 
e dá outras providências. 

Pareceres sob nºs 1.882 e 1.883, de 
2009, das Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania, Relatora: Senadora Marina Silva, 
favorável; e de Meio Ambiente, Defesa do Con-
sumidor e Fiscalização e Controle, Relator ad 
hoc: Senador Cícero Lucena, favorável com as 
Emendas nºs 1 e 2-CMA, que apresenta. 

40
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 Slhes-
sarenko, favorável, nos termos das Emendas 
nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta; e da Comissão 
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de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle, Relator: Senador Fle-
xa Ribeiro, favorável ao Projeto e as emendas 
oferecidas pela CCJ. 

41
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Vanderlei 
Macris), que altera o inciso I do caput do art. 
38 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, 
que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para 
reservar aos idosos pelo menos três por cen-
to das unidades residenciais em programas 
habitacionais públicos ou subsidiados com 
recursos públicos. 

Pareceres sob nºs 1.107 e 1.917, de 
2009, das Comissões de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa, Relator: Senador 
Paulo Paim, favorável; e de Assuntos Sociais, 
Relator: Senador Efraim Morais, pela rejeição 
(em audiência, nos termos do Requerimento 
nº 635, de 2009). 

42
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 151, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 151, de 2008 (nº 1.000/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Uldurico Pin-
to), que acrescenta § 6º ao art. 7º da Lei nº 
11.096, de 13 de janeiro de 2005, que institui 
o Programa Universidade para Todos – Prouni, 
regula a atuação de entidades beneficentes de 
assistência social no ensino superior; e altera 
a Lei nº 10.891, de 9 de julho de 2004, e dá 
outras providências (permite ao estudante be-
neficiário do Prouni solicitar transferência para 
outra instituição participante do Programa). 

Parecer sob nº 1.875, de 2009, da Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, Relator 
ad hoc: Senador Alvaro Dias, favorável, com as 
Emendas nºs 1 e 2-CE, que apresenta. 

43
ROJETO 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. 

44
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. 

45
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: Se-
nador Flávio Arns. de Assuntos Sociais, Relator 
ad hoc: Senador Paulo Paim (em audiência, nos 
termos do Requerimento nº 636, de 2009). 

46
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. 

47
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), 
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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. 

48
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, Rela-
tor: Senador Leomar Quintanilha. 

49
 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. 

50
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. 

51
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. 

52
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. 

53
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 389, 

DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 389, de 2009 (nº 
293/2007, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto da Convenção nº 185 (revisada) 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
e anexos, adotada durante a 91ª Conferência 
Internacional do Trabalho daquela Organiza-
ção, realizada em 2003, em Genebra, a qual 
trata do novo Documento de Identidade do 
Trabalhador Marítimo, com vistas na sua rati-
ficação e entrada em vigor no Brasil. 

Parecer favorável, sob nº 1.910, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator ad hoc: Senador Mozarildo 
Cavalcanti. 

54
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 390, 

DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 390, de 2009 (nº 
383/2007, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de CooperaçãoTéc-
nica na Área do Turismo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República do Equador, celebrado em 4 de 
abril de 2007, em Brasília. 

Parecer favorável, sob nº 1.911, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduar-
do Suplicy. 

    855ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2009



Novembro de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 18 60117

55
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 396, 

DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 396, de 2009 (nº 
789/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Extradição entre 
a República Federativa do Brasil e a República 
de Moçambique, assinado em Maputo, em 6 
de julho de 2007. 

Parecer favorável, sob nº 1.912, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador João Pedro. 

56
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 499, 

DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 499, de 2009 (nº 
1.350/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República do Suriname sobre Cooperação em 
Matéria de Defesa, assinado em Paramaribo, 
em 22 de abril de 2008. 

Parecer favorável, sob nº 1.913, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduar-
do Suplicy. 

57
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 656, 

DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 656, de 2009 (nº 
2.373/2006, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo Básico de Coope-
ração Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo do Burquina 
Faso, assinado em Brasília, em 30 de agosto 
de 2005. 

Parecer favorável, sob nº 2.009, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Paulo Duque. 

58
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 660, 

DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 660, de 2009 (nº 
1.385/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Memorando de Entendimento 

entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e a União Econômicae Monetária do 
Oeste Africano na Área de Biocombustíveis, 
celebrado em Uagadugu, em 15 de outubro 
de 2007. 

Parecer favorável, sob nº 1.914, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador João Tenório. 

59
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 719, 

DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 719, de 2009 (nº 
1.052/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República do Chile sobre Cooperação em 
Matéria de Defesa, assinado em Santiago, em 
3 de dezembro de 2007. 

Parecer favorável, sob nº 1.915, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Mozarildo Cavalcanti. 

60
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, 
da Comissão de Constituição e Justiça (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 29, 
de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias. 

61
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 
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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 Ci-
dadania, Relator “ad hoc”: Senador Mozarildo 
Cavalcanti, favorável, com as Emendas nºs 1 
e 2-CCJ, que apresenta; de Assuntos Sociais 
(em audiência nos termos do Requerimento 
nº 510, de 2007), Relator “ad hoc”: Senador 
Jayme Campos, favorável, com as Emendas 3 
e 4-CAS; e de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, Relator: Senador Flávio Arns, 
favorável, nos termos da Emenda nº 5-CDH 
(Substitutivo), que oferece. 

62
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. 

63
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. 

64
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. 

65
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. 

66
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-
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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. 

67
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. 

68
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 201, DE 2009 

Projeto de Lei do Senado nº 201, de 
2009, de autoria da Comissão Parlamentar de 
Inquérito – Pedofilia, que altera os arts. 286 e 
287 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezem-
bro de 1940 (Código Penal), com a finalidade 
de agravar a pena dos delitos de incitação e 
de apologia de crime quando este for punido 
com reclusão. 

Parecer sob nº 1.880, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator “ad hoc”: Senador Francisco Dornel-
les, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, 
que apresenta. 

69
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. 

70
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. 

71
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. 

72
REQUERIMENTO Nº 356, DE 2007

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 356, de 2007, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, solicitando que 
seja encaminhado ao Ministro de Estado das 
Relações Exteriores voto de conclamação para 
que lance nos fóruns internacionais, principal-
mente na Organização das Nações Unidas, a 
proposta de realização da III Conferência Mun-
dial do Meio Ambiente e Desenvolvimento, a 
“RIO + 20”, em 2012, com sede na Cidade do 
Rio de Janeiro, deflagrando desde já as ne-
cessárias negociações para os compromissos 
a serem ali firmados. 

Parecer favorável, sob nº 2.071, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Eduardo Suplicy. 
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73
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). 

74
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). 

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) 

76
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). 

77
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). 

78
REQUERIMENTO Nº 1.157, DE 2009 

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

79
REQUERIMENTO Nº 1.158, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimento 
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, 
355 e 431, de 2003; 352, de 2004; 121 e 370, 
de 2005; 86, de 2006; 151 e 531, de 2007, por 
regularem a mesma matéria. (propaganda de 
bebidas alcoólicas, alimentos, produtos fumíge-
ros, medicamentos, terapias e defensivos). 

80
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). 

81
REQUERIMENTO Nº 1.227, DE 2009 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.227, de 2009, do Senador Marconi Pe-
rillo, solicitando voto de aplauso ao Governo do 
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Estado de São Paulo pela iniciativa de treinar 
as equipes do Programa de Saúde da Família 
para ajudar fumantes a largar o vício. 

Parecer favorável, sob nº 2.020, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator ad hoc: Senador Antonio Car-
los Júnior. 

82
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. 

83
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. 

84
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. 

85
REQUERIMENTO Nº 1.318, DE 2009 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.318, de 2009, do Senador Marconi 

Perillo, solicitando voto de aplauso aos jornais 
Correio Braziliense e Estado de Minas, pela 
realização do “Seminário Pré-Sal e o Futuro 
do Brasil”. 

86
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). 

87
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). 

88
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). 

89
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). 
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90
REQUERIMENTO Nº 1.414, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.414, de 2009, do Senador Sérgio 
Zambiasi, solicitando que, sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 277, de 2007, além das Co-
missões constantes do despacho inicial de dis-
tribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos 
Econômicos (define condições de qualidade 
da oferta de educação escolar para crianças 
de cinco e seis anos de idade). 

91
REQUERIMENTO Nº 1.443, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.443, de 2009, do Senador Expe-
dito Júnior, solicitando o desapensamento do 
Projeto de Lei do Senado nº 37, de 2009, dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 80, de 2006; 
340, de 2007; e 375, de 2008, a fim de que 
tenha tramitação autônoma (dedução do Im-
posto de Renda de despesas com pagamento 
de pedágio em rodovia federal). 

92
REQUERIMENTO Nº 1.450, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.450, de 2009, do Senador Antonio 
Carlos Júnior, solicitando a tramitação con-
junta do Projeto de Lei do Senado nº 376, de 
2009, ao Projeto de Lei da Câmara nº 109, de 
2006, que já se encontra apensado aos Proje-
tos de Lei do Senado nºs 294, de 2004; 219, 
de 2005; 353, de 2007, e 368, de 2008, por 
versarem sobre matéria correlata (dispõem 
sobre as programações da Voz do Brasil e 
das convocações de rede obrigatória gratuita 
de radiodifusão). 

93
REQUERIMENTO Nº 1.452, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.452, de 2009, do Senador Romero Jucá,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei da Câmara nº 48, de 2009, e do Projeto 
de Lei do Senado nº 149, de 2009; com o Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 19, de 2004, que já 
se encontra apensado aos Projetos de Lei da 
Câmara nºs 70, de 2004; 78, 86, 108 e 133, 
de 2005; 6, de 2006; 99, 103 e 128, de 2007; 
e 74, 135, 165, 172 e 198, de 2008; e com os 

Projetos de Lei do Senado nºs 141 e 322, de 
2003; 167 e 208, de 2004; 56 e 315, de 2006; 
71, 96, 97, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 
550, 594, 613 e 645, de 2007; 19, 202, 253, 
280 e 426, de 2008, por regularem a mesma 
matéria (alteram dispositivos do Código de 
Trânsito Brasileiro). 

94
REQUERIMENTO Nº 1.465, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.465, de 2009, do Senador Flexa Ribei-
ro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 197, de 2009, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática (dispõe 
sobre normas gerais para licitação e contra-
tação pela administração pública de serviços 
de publicidade). 

(Pendente de apreciação o Requerimen-
to nº 1.513, de 2009, do Senador Flexa Ri-
beiro, de retirada do Requerimento nº 1.465, 
de 2009). 

95
REQUERIMENTO Nº 1.474, DE 2009 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.474, de 2009, do Senador Alva-
ro Dias, solicitando a tramitação conjunta do 
Projeto de Lei da Câmara nº 82, de 2009, com 
o Projeto de Lei do Senado nº 327, de 2004, 
por regularem a mesma matéria (regulamen-
tar a participação de Torcidas Organizadas em 
competições esportivas). 

96
REQUERIMENTO Nº 1.514, DE 2009 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.514, de 2009, da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional, so-
licitando voto de louvor ao Governador José 
Serra pela iniciativa da quebra das patentes 
de medicamentos. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão à 00 hora e 07 
minutos.)
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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
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

1) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - ONGS

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito composta de 11 Senadores titulares e 7 suplentes, destinada
a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, a liberação, pelo Governo Federal, de recursos públicos para
organizações não governamentais - ONGs - e para organizações da sociedade civil de interesse público
- OSCIPs, bem como a utilização, por essas entidades, desses recursos e de outros por elas recebidos do
exterior, no período de 1999 até 30 de abril de 2009. 

(Requerimento nº 201, de 2007, lido em 15.3.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 217, de 2007, lido em 20.03.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.324, de 2007, lido em 8.11.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 515, de 2008, lido em 30.04.2008)

(Aditado pelo Requerimento nº 1.391, de 2008, lido em 18.11.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 623, de 2009, lido em 27.5.2009)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE: Senador Heráclito Fortes   (DEM-PI) (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.



novembro de 2009 ORDEM DO DIA quarta-feira 11 169

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.



190 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

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
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2.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DO EMPREGO E DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Paulo Paim  (PT-RS)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Mozarildo Cavalcanti  (PTB-RR)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( 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



novembro de 2009 ORDEM DO DIA quarta-feira 11 205

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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



novembro de 2009 ORDEM DO DIA quarta-feira 11 207

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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.



220 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

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.
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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
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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
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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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